
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 الصفحات المحتويات

  

 2-1 المالية المرحلية الموحدة المختصرةالبيانات تقرير عن مراجعة 

  

 3 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

  

 4 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر

  

 5 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر

  

 6 التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصربيان 

  

 8-7 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

  

 30-9 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

  
  

 









|4 

 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019سبتمبر  30في  أشهر المنتهيةلتسعة الفترة 

 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 

 

        

 إيضاحات 
 لثالثة أشهرل

  سبتمبر 30المنتهية في 
 أشهر للتسعة
 سبتمبر 30المنتهية في 

  2019  2018  2019  2018 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

  
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

         

 981,213  869,788   320,886  279,798  إيرادات إيجارات

 (273,476)  (235,283)   (86,803)  (81,119)  مصروفات إيجارات تشغيلية

 707,737  634,505   234,083  198,679  صافي إيرادات اإليجارات

 21,875  15,896  6,823  4,764  التأجير التمويليإيرادات 

 729,612  650,401  240,906  203,443  صافي إيرادات اإليجارات والتأجير التمويلي

         

 257,609  267,787  96,968  95,555  الدخل من الخدمات اإلستشارية وخدمات أخرى

 (202,870)  (190,797)  (71,556)  (64,143)  وخدمات أخرى ةمصروفات الخدمات اإلستشاري

صافي إيرادات الخدمات اإلستشارية وخدمات 
 54,739  76,990  25,412  31,412  أخرى

         

 105,095  3,344  105,095  -  ربح من بيع عقارات

القيمة العادلة من )خسارة(  /صافي أرباح 
 277,029  376,009  (22,060)  85,787 9 إستثمارات عقارية

  18,811  64,067  7,448  67,994 10 حصة من نتائج شركات زميلة

  (171,989)  (176,206)  (56,534)  (57,485)  إدارية وعمومية مصروفات

 (12,355)  (10,897)  (4,377)  (3,606)  إستهالك

 58,568  52,889  41,116  54,103 14 القيمةتدني  عكسصافي 

 31,068  27,008  2,969  799 15 إيرادات أخرى

قبل تكلفة التمويل واإلطفاء  يربح التشغيلال
 وضريبة الدخل

 
382,447  

 

339,975  1,063,605  1,090,578 

         

   195,914  30,551  15,352  11,061 16 إيرادات تمويل

 (197,609)  (252,626)  (75,871)  (85,999) 16 تكلفة التمويل

 1,088,883   841,530  279,456  307,509  الربح قبل اإلطفاء وضريبة الدخل

         

 -  (31,472)  -  (10,551) 3 نتفاعإطفاء موجودات حق اإل

 (1,134)  (1,663)  (512)  (1,142)  مصروفات ضريبة الدخل

 1,087,749  808,395  278,944  295,816  صافي ربح الفترة

         

         العائد إلى: 

 1,083,190  804,129  279,468  294,494 17 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم 

حصص غير مسيطرة    1,322  (524)  4,266  4,559 

  295,816  278,944  808,395  1,087,749 

         

         ففوالمخعائد السهم األساسي 

العائد إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم  
 17 )موضح باللاير القطري لكل سهم(

 
0.08 

 
 

0.07 
 

 

0.21 
 

 

0.28 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرة المرحليةالبيانات الماليـة 

 2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في لتسعة لفترة ا

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

         

  

 لثالثة أشهر المنتهية فيل
  سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في للتسعة
 سبتمبر 30

 2018  2019  2018  2019 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

  

 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري

         
 1,087,749  808,395  278,944  295,816  ربح الفترةصافي 

         

         الدخل الشامل اآلخر

         

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

 

 

 

  13,347   (11,675) 18 فروق تحويل العمالت األجنبية لعمليات التشغيل األجنبية

 

(7,060)  

 

(15,759) 

      
 

 
 

التي ال يُعاد تصنيفها للربح  ىبنود الدخل الشامل األخر
      أو الخسارة في فترات الحقة:

 

 

 

صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة 
  5,582   (3,764) 18 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر

 

 

(6,036)  

 

 

(11,982) 

  18,929  (15,439)  الدخل الشامل األخر  الخسارة( /(

 

(13,096)  

 

(27,741) 

 1,060,008  795,299  297,873  280,377  إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة

         

         العائد إلى:

 1,054,895  788,688  298,264  276,630  أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

 5,113  6,611  (391)   3,747  حصص غير مسيطرة

  280,377  297,873  795,299  1,060,008 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 المختصرةالموحدة المرحلية البيانات الماليـة 
 2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في لتسعة الفترة 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 
 

   الشركة األم لمساهميحقوق الملكية العائدة    

 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  ىحتياطيات أخرإ  حتياطي عامإ  حتياطي قانونيإ  رأس المال

 حصص غير

 مسيطرة
الملكيةحقوق    إجمالي 

 

 قطري  ألف لاير

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير  ألف لاير قطري 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 
               

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

 808,395  4,266  804,129  804,129  -  -  -  - ربح الفترة

 (13,096)  2,345  (15,441)  -  (15,441)  -  -  - الشامل األخر للفترة الدخل)الخسارة( / بنود 

 795,299  6,611  788,688  804,129  (15,441)  -  -  - الدخل الشامل للفترة)الخسارة( / إجمالي بنود 

  مساهمات الشركاء:
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 

 - (23)إيضاح  2018توزيعات األرباح لسنة 
 

                - 
 

- 
 

- 
 

(972,812) 
 

(972,812) 
 

- 
 

(972,812) 

 - توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(11,318) 
 

(11,318) 

 - إجمالي المعامالت مع المالكين
 

             -  -  -  (972,812)  (972,812)  (11,318)  (984,130) 

  19,361,256    200,366   19,160,890   9,282,639  (445,715)  4,639,231  1,793,489    3,891,246 )مراجعة( 2019 سبتمبر 30الرصيد في 

  
 

           

غير مسيطرة حصص اإلجمالي  أرباح مدورة  ىحتياطيات أخرإ  حتياطي عامإ  حتياطي قانونيإ  رأس المال   
 

 حقوق الملكيةإجمالي 

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

 
               

(260,669)  4,639,231  1,540,266  3,891,246 )مدققه(  2017ديسمبر   31الرصيد في     9,113,376  18,923,450  217,203   19,140,653 

 (214,874)  -  (214,874)  (214,874)  -  -  -  - 9رقم  للتقارير المالية  المعيار الدولي تعديل ناتج عن تطبيق 

(260,669)  4,639,231  1,540,266  3,891,246 2018يناير  1ي المعدل كما فحقوق الملكية  إجمالي   8,898,502  18,708,576  217,203  18,925,779 

 1,087,749  4,559  1,083,190  1,083,190  -  -  -  - ربح الفترة

 (27,741)  554  (28,295)  -  (28,295)  -  -  - الشامل األخر للفترة الخسارة( / الدخل)بنود 

 1,060,008  5,113  1,054,895  1,083,190  (28,295)  -  -  - الدخل الشامل للفترة )الخسارة( /  إجمالي بنود

                مساهمات الشركاء:

 (972,812)  -  (972,812)  (972,812)  -  -  -  - (23)إيضاح  2017توزيعات األرباح لسنة 

 (7,500)  (7,500)  -  -  -  -  -  - لحصص غير مسيطرة لشركة تابعة ةتوزيع أرباح مدفوع  

 (4,548)  (10,694)  6,146  6,146  -  -  -  - مسيطرة غير االستحواذ على حصص 

 91,172  91,172                  -  -  -  -  -  - غير مسيطرة مفترضة من خالل دمج األعمال صحص

 (893,688)  72,978  (966,666)  (966,666)  -  -  -  - المالكينإجمالي المعامالت مع 

 19,092,099  295,294  18,796,805  9,015,026  (288,964)  4,639,231  1,540,266  3,891,246 )مراجعة( 2018سبتمبر  30الرصيد في 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لتسعة الفترة 

 ية المرحلي الموحد المختصربيان التدفقات النقد

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

  

    سبتمبر 30

2019  

 سبتمبر 30

2018 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري اتإيضاح 

     األنشطة التشغيلية

 1,087,749   808,395  ربح الفترةصافي 

     تعديالت على:

 197,609   218,386 16 تكلفة التمويل

 -   34,240 16 لةتكلفة التمويل المؤج ما يخص الفترة من

 (195,914)   (30,551) 16 إيرادات التمويل

 (277,029)   (376,009) 9 من إستثمارات عقاريةح القيمة العادلة اربأصافي 

  38,195  49,562 )أ( إستهالك

 -  31,472  اإلنتفاعحق  موجوداتإطفاء 

  (18,811)  (64,067) 10 زميلة شركات نتائج من حصة

 (58,568)  (52,889) 14 القيمة يعكس تدن صافي

 (21,875)  (15,896)  إيرادات التأجير التمويلي

 (31,068)  (27,008)  إيرادات أخرى

 720,288  575,635  التغيرات في رأس المال العاملاألرباح التشغيلية قبل 

     التغيرات في رأس المال العامل:

 ً  435,070  (104,542)  التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما

 (772,422)  29,238  التغير في عقارات للمتاجرة

  2,679  85,139  التغير في الذمم المدينة من التأجير التمويلي

 (10,351)  15,241  التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

 (14,789)  100  فى المخصصاتالتغير 

 139,563  (639,691)  التغير في الذمم الدائنة والمستحقات

 500,038  (38,880)  الناتجة من التشغيل )المستخدمة في( / التدفقات النقدية

 -  (268)  مقابل خدمات البناءمدفوعات 

 500,038  (39,148)  الناتج من األنشطة التشغيليةالمستخدم في( / )صافي النقد 

     

     األنشطة االستثمارية

 2,945  -  النقد وما فى حكمه من خالل إندماج األعمال 

 (4,548)  -  مدفوعات لإلستحواذ على أعمال

 54,618  32,308  إيرادات تمويل مستلمة

 31,249  30,608 10 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 9,380  -  متحصالت من تخفيض رأس المال لشركة زميلة

 -  1,996  من بيع شركات زميلة  متحصالت

 (393,860)  (200,388)  ةشراء عقارات إستثماري

 4,265  -  رموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخمتحصالت من بيع 

 (256,278)  (26,950)  ستثمارات إمبالغ مدفوعة مقدماً لشراء مشاريع و

 (4,502)  (5,255)  مدفوعات لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 153  103  متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

 8,188  6,578  توزيعات األرباح المقبوضةإيرادات 

أو  الربحصافى مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (3,872)  (4,266)  الخسارة

 8,677  (17,682)  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل مستحقة بعد ثالثة أشهر

 (543,585)  (182,948)  االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لتسعة الفترة 

 التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر )تتمة(بيان 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 25إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 
 

 إيضاحات

 2019 سبتمبر 30

 ألف لاير قطري

  مراجعة

 2018 سبتمبر 30

ألف لاير قطري 
 مراجعة

     

     األنشطة التمويلية

 (272,398)  (362,704)  التمويل المدفوعةتكلفة 

 -  2,000,000 13 متحصالت من إلتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

 (154,622)  (353,198) 13 لتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالميمدفوعات إل

 (7,500)  (11,318)  توزيع أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة

 (819,172)  (958,745)  مدفوعةتوزيعات أرباح 

 -  (24,032)  مدفوعات مطلوبات اإليجار 

 24,154  138,665  التغيرات في األرصدة البنكية المحجوزة

 (1,229,538)  428,668  صافي النقد الناتج عن / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

     

 (1,273,085)  206,572  صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 (587)  (1,005)  صافى فروق صرف العمالت األجنبية

 2,200,261  331,843 5 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 926,589  537,410 5         سبتمبر 30النقد وما في حكمه في 

 

 مالحظة:

 

ألف لاير قطري محملة على مصروفات تأجير تشغيلي  38,665مبلغ  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة ستهالك لفترة يتضمن اإل (أ)

 ألف لاير قطري(. 25,840 : 2018في بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر )

 
 فيما يلي ملخص الحركات غير النقدية للفترة:

 
 الوصف

 سبتمبر 30

2019 

 ألف لاير قطري

 سبتمبر 30 

2018 

 ألف لاير قطري

    
 (205,617)  (16,451) التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما

 (172,438)  (268) التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

 (49,492)  38,462 التغير في الذمم المدينة من التأجير التمويلي

 131,901  1,946 الدائنة والمطلوبات األخرىالتغير في الذمم 

 263,461  120,031 التغير في عقارات للمتاجرة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 واألنشطة الرئيسية معلومات الشركة 1
 

كشركة مساهمة  2002لسنة  5رقم  القطري من قانون الشركات التجارية 68تأسست شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. )"الشركة" أو "الشركة األم"( وفقاً ألحكام 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.
 

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

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

لفنادق العقارية بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة أعمال تطوير المشاريع العقارية المحلية والدولية واالستثمار فيها وملكية وإدارة ا ستثماراتبإدارة وتشغيل اإل
 واستشارات المشاريع وغيرها.

 

 

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

 .من قبل وزارة االقتصاد والتجارةو شركاتها التابعة المعّدل للشركة 

 
% من إجمالي 2الموحدة المختصرة على الشركات التابعة للمجموعة وموضح أدناه بيان بجميع الشركات التي تمثل ما نسبته أكثر من تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية 

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

 

  

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية 

 للمجموعة

 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 سبتمبر 30

2019 

 ديسمبر 31

2018 

    

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

 %100 %100 قطر ذ.م.م األصولشركة 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.مشركة 

 %100 %100 قطر شركة قرية بروة ذ.م.م

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

 %100 %100 قطر العقارية ش.م.ق.خ ستثماراتالشركة القطرية لإل

 %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 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 أسس اإلعداد   2
 

للمعايير الدولية للتقارير المالية ، والمعيار  وفقا   2019 سبتمبر 30المنتهية في أشهر التسعة تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة

 "(.34 رقم الدولي ة"التقارير المالية المرحلية" )معيار المحاسبي - 34 رقم المحاسبي 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 المطلوبة  واإليضاحاتالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات  تتضمنال 

ستثناء تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية إ،  ب2018ديسمبر  31مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في هذه البيانات المالية 

، فإن وباإلضافة إلى ذلك. المعيار الجديدأثر   (3رقم ). ويبين اإليضاح 2019يناير  1اعتبارا من ساري المفعول  والذي أصبح، "عقود اإليجار" (16)رقم 

 .2019ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةنتائج فترة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة   3
 

 

الموحدة  إعداد البيانات المالية السنوية المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في السياسات تتوافق( أ
 .:يليستثناء ما إ، ب2018ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 عقود اإليجار – (16)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 أثر التطبيق- عقود اإليجار– (16)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (1

 

يحل محل المرجع الحالي، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي والذي "عقود اإليجار"  (16)تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ب المجموعة قامت 

"تحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد إيجار" ، ولجنة تفسير  (4)"عقود اإليجار"، ومعيار لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  (17)رقم 

 "تقييم مادة المعامالت في الشكل القانوني لعقد اإليجار ". (27)عايير رقم حوافز" ولجنة تفسير الم -إيجار تشغيلية  عقود" (15)المعايير رقم 

 
. ينص المعيار 2019يناير  1وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  2016في يناير  (16)تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

في المركز  بها عموما   اإلعترافميع عقود اإليجار والحقوق واإللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم على أن ج( 16)الدولي للتقارير المالية رقم 

وبالتالي ، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة  المتدنية. أو أقل أو اإليجار لألصول ذات القيمة شهرا   12، ما لم تكن المدة  مجموعةالمالي لل

" في عقود التأجير التشغيلي أو المالي يتم حذفه بالنسبة للمستأجرين. لكل عقد إيجار، يقر المستأجر بإلتزامات اإليجار المتكبدة اإليجارات" (17)الدولي رقم 

ا القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستق بلية باإلضافة إلى في المستقبل. في المقابل، يتم رسملة الحق في إستخدام األصل المؤجر، وهو ما يعادل عموم 

 .فترة اإليجار المتبقيةالتكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة   3

 )تتمة( عقود اإليجار – (16)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أثر التطبيق- عقود اإليجار– (16)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (1

والذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية التطبيق األولي  التي تسبقتقوم بتعديل أرقام المقارنة للسنة  منتقال المبسط ولبتطبيق نهج اإل المجموعةقامت 

تم قياس الحق في إستخدام  ( ألول مرة على عقود التأجير التشغيلي16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) أثناءالمعيارالجديد. عند تطبيق (16) رقم 

نحو تطبيق  اإلنتقال د. يتطلب اإلفصاح عنالتطبيق ألول مرة وقت اإلضافي تراضاإلقمعدل بإستخدام  وذلك المؤجرة بمبلغ إلتزام اإليجار الموجودات

لتزامات إلى إ 2018ديسمبر  31كما في  الغيرمسجلةالتسوية. تتم تسوية إلتزامات اإليجار  عرض المجموعة( من 16معيار الدولي للتقارير المالية رقم )ال

 :وذلك كما يلى 2019يناير  1اإليجار المعترف بها في 

  

 ألف لاير قطري 

  

 494,534 2018ديسمبر  31التشغيلية كما في اإليجارات ت مطلوبا
 

  : مخصوما  منه

 (115,469)  األوليطبيق تالللمستأجر في تاريخ  اإلضافييتم خصمه بإستخدام معدل اإلقتراض المبلغ الذي 
(16,913) عقود اإليجار قصيرة األجل المعترف بها على أساس الثابت كمصروفات  

  
 362,152 2019يناير  1المعترف بها كما في اإليجار  تمطلوبا

  

  تصنف على النحو التالي:

  38,214 إيجارات متداولة تمطلوبا
 323,938 إيجارات غير متداولة تمطلوبا

 362,152 

 

اإليجار بعد تعديلها بمبلغ أي مدفوعات مدفوعة مقدما  أو مستحقة الدفع تتعلق بعقد إيجار  تمطلوبابمبلغ يساوي  حق إستخدام الموجودات األخرىتم قياس 

حق تطلب إجراء تعديل على تمن الممكن أن   التيو جوهرية. لم يكن هناك عقود إيجار 2018ديسمبر  31معترف به في بيان المركز المالي كما في 

 . ياألولفي تاريخ التطبيق  إستخدام الموجودات

 

 : يكانت حركات موجودات حق اإلنتفاع علي النحو التال

 30كما في  

 2019 سبتمبر

 

  )مراجعة( 

  ألف لاير قطري 

   

  134,020 16التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (31,472) حق اإلنتفاع موجوداتإطفاء 

 102,548  

 

 :2019يناير  1كما في  المرحلي الموحد المختصرالتالية في بيان المركز المالي  البنودأثر التغيير في السياسة المحاسبية على 

 ألف لاير قطري. 228,076العقارية بقيمة  ستثماراتاإل زيادة •

 ي.لاير قطر ألف 134,020 بقيمة حق إستخدام الموجوداتزيادة  •

 .لاير قطري ألف 362,152 بقيمةزيادة مطلوبات العقود  •
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 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   3

 يجارات )تتمة(اإلعقود  – 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 )تتمة( أثر التطبيق- اإليجارات- 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (1

 : الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصرالتالية في بيان  البنودأثر التغيير في السياسة المحاسبية على  

لفترة التسعة أشهر       

 سبتمبر 30المنتهية في 

2019 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري 

  

 (31,472)  إطفاء موجودات حق اإلنتفاع

  (10,931) تكلفة التمويل

 (42,403) الفترةخسارة 

 

  .2019يناير  1على األرباح المدورة كما في  لم يكن هناك تأثير

 التطبيق

 العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: الطرق المجموعةألول مرة، إستخدمت  16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول، إستخدام •

 ،جوهريةعلى التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار  عتماداإل •

ا في  12تقل عن والتى مدة اإليجار المتبقية  ذاتإحتساب عقود اإليجار التشغيلي  •  كإيجارات قصيرة األجل، 2019يناير  1شهر 

 تبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق اإلستخدام في تاريخ التطبيق األولي، وإس •

 ، إن وجد.على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجاريحتوي  للعقد الذيفي تحديد مدة عقد اإليجار  الخبرات السابقةإستخدام  •

 

نتيجة للتغيير في السياسة ك 2019 سبتمبر 30القطاع في  ومطلوباتالقطاع  وموجودات طفاء،هالك واإلستوالضرائب واإل تكاليف التمويلاألرباح قبل  زادت

التالية  القطاعاتالقطاع. تأثرت  مطلوباتكانت مستبعدة من  اإليجار مطلوباتاإليجار في مطلوبات القطاع، في حين أن  مطلوباتالمحاسبية. يتم إدراج 

 بالتغيير في السياسة:

اليف تكاألرباح قبل  

والضرائب  التمويل

 القطاعات مطلوبات القطاعات موجودات طفاءهالك واإلستواإل

 قطري لاير ألف قطري لاير ألف قطري لاير ألف 

    

 112,538 102,548 - نتفاعحق اإل موجودات

 225,527 - - عقارية إستثمارات

 - - 10,931 اإليجارلمطلوبات  - ما يخص السنة من تكاليف التمويل المؤجلة

 - - 31,472 حق اإلنتفاع موجوداتإطفاء 

 42,403 102,548 338,065 
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)تتمة( السياسات المحاسبية الهامة      3   

 )تتمة( يجاراتعقود اإل – 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أثر التطبيق )تتمة(- اإليجارات- 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (1

 

 :إحتسابهاوكيفية  للمجموعةنشطة التأجير أ

 

سنة بدون خيارات  99ض والمباني. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة تتراوح من سنة إلى اتقوم المجموعة بتأجير قطع مختلفة من األر

ار تمديد. يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليج

 قتراض.المؤجرة كضمان ألغراض اإل الموجودات، ولكن ال يجوز استخدام شروطأي 
 

 تسجيل، تم تصنيف عقود إيجار األراضي والمباني والمعدات إما كإيجارات تمويلية أو تشغيلية. تم 2018ديسمبر  31حتى السنة المالية المنتهية في 

الخسارة على أساس القسط الثابت على مدار الربح أو  ضمنالمبالغ المدفوعة بموجب عقود إيجار تشغيلية )صافية من أي حوافز وردت من المؤجر( 

 فترة عقد اإليجار.
 

 ةالمؤجر العينفي التاريخ الذي يتوفر فيه  ةمماثل اتلتزامإ إيضا  و كموجودات حق إنتفاعاإلعتراف بعقود اإليجار  تم، 2019يناير  1من  إعتبارا  

لتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار فترة كل دفعة إيجار بين اإل توزيعستخدام من قبل المجموعة. يتم لإل

 الثابت القسط أساسعلى  نتفاعاإلحق  موجوداتستهالك إلتزام لكل فترة. يتم تكلفة تمويل دورية ثابتة على الرصيد المتبقي من اإل لتسجيلالتأجير 

 .أقل هماأيومدة اإليجار أالعمر اإلنتاجي لألصل  علي

لتزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار إعلى أساس القيمة الحالية. تشمل  يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا  

 التالية:

 المدينةثابتة ناقص حوافز اإليجار  دفعات •

 معدلأو  مؤشرالمستندة على وغير متساوية  إيجارات دفعات •

 المتبقية الضمانات قيمةحسب  المستأجر منأن تكون مطلوبة  المتوقع المبالغ •

 و الخيار؛ هذا تفعيل من متأكد هشب المستأجر كان إذاخيار سعر الشراء  تفعيل •

 .الحق هذا ممارسة في المستأجر حق العقد يعكس كان إذا اإليجار، عقد إلغاء غرامات دفع •

قتراض اإلضافي ستخدام معدل اإلإيتم تحديد هذا المعدل،  المجموعة من مكنتتفي عقد اإليجار. إذا لم  المذكورستخدام السعر إيتم خصم مدفوعات اإليجار ب

صادية مماثلة مع شروط قتإقيمة مماثلة في بيئة ب موجوداتقتراض األموال الالزمة للحصول على للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه إل

 وأحكام مماثلة.

 

 التي تشمل ما يلي:وبالتكلفة  قياس موجودات حق اإلنتفاعيتم 

 اإليجار عقد لمطلوبات األولي القياس عنداألصلي  المبلغ •

 في أو قبل تاريخ البدء مطروحا منها أي حوافز تأجير مستلمة دفعهامدفوعات إيجار يتم  •

 و يةئالمبد المباشرة التكاليف •

 .الترميم تكاليف •

القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في بيان الربح أو  متدنية الموجوداتيتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير 

ا أو أقل.   12الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها   شهر 

ا عدم إعادة  المجموعةاختارت  األولي. بدال  من ذلك ، بالنسبة  التطبيق ، أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ عن عبارة هوما إذا كان العقد تقدير أيض 

ومعيار لجنة تفسير التقارير المالية الدولية  17المحاسبة الدولي رقم  معيار حسبعلى تقييمها،  المجموعةعتمدت إ،  التطبيقللعقود المبرمة قبل تاريخ 

 جار أم ال.يتضمن إي التعاقدما إذا كان  لتحديد (4)رقم 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة    3

ها من إعتمادعلى المجموعة ولكن لم يتم  جوهريلها تأثيرليس والتي  2019يناير  1المعايير والتفسيرات الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ بعد     ( ب

 المجموعة وهي:  قبل 

 :2019 يناير 1أو بعد  في تبدأ التي المفعول للفترات سارية

 "األدوات المالية المتعلقة بمميزات الدفع المسبقة مع التعويضات السلبية"( 9للتقارير المالية رقم ) التعديالت على المعيار الدولي  •
 

 اإلستثماراتالمتعلقة ب ةالمشترك اتفي الشركات الزميلة وشركات المشروع اإلستثمارات"( 28التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) •

 ة"المشترك اتطويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات المشروع
 

( 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن 2017-2015التحسينات السنوية  •

 "الدخل ضرائب "(12والمعيار المحاسبي الدولي رقم ) "الترتيبات المشتركة"( 11والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )" إندماج األعمال"

 "تكاليف اإلقتراض"  (23والمعيار المحاسبي الدولي رقم )
 

 "تسوية خطة منافع الموظفينتعديل أو تقليص أو "( 19التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) •
 

 "عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل" (23رقم )  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية •
 

 2020يناير  1سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 "جوهريالتعديالت المتعلقة بتعريف " •

 "أعمالتعديالت لتوضيح تعريف " •

 "عقود التأمين":  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

في  ستثماراتاإل"(28)  والمعيار المحاسبي الدولي رقم "البيانات المالية الموحدة"( 10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •

المشروعات والمتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة بالموجودات من المستثمر إلى شركته الزميلة أو  "(2011شركات زميلة  ومشاريع مشتركة )

 المشتركة.

لجنة و( 38(،)37،)(34(،)8( ،)1معايير المحاسبة الدولية رقم )ال(، و14(، )6( ، )3(، )2التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ) •

من أجل تحديث المعايير فيما يخص ( 32القياسية رقم ) المعاييرلجنة و (،22(،)20(،)19(،)12المعايير الدولية والتقارير المالية رقم ) تفسيرات

 تشير إلي نسخة مختلفة من اإلطار العام للمفاهيم. األشارة إلي إطارها العام والتعليقات التي تخصها أو توضيح إينما
 

 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

 2018ديسمبر  31من البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  46المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتم بيانها باإليضاح  البياناتبها في 

وعند إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكام التي تستخدمها اإلدارة في  ة المختصرة.بهذه البيانات المالية المرحلي 3واإليضاح 

لية الموحدة للسنة تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات الما

 ، بإستثناء التغيرات الموضحه أدناه: 2018 ديسمبر 31في المنتهية 

 

 مدة  اإليجار  تحديد
)أو  ةالمد زيادةار إلغاء العقد. خيارات اإلدارة في الحسبان جميع الحقائق والظروف التي تشكل حافز إلستخدام خيار زيادة المدة أو عدم إستخدام خي تأخذ

 عدم بسبب محتملة ةدم إلغاؤه(. ال يوجد تدفقات نقديلزيادة مده  العقد )أو ع ةمعقول ةالعقد إذا كانت توجد ني   ةهم في مدضماإللغاء( يتم فقط  فترات بعد خيار

 .التمديد خيار وجود

 

 اإليجار مدفوعات خصم
 .للمجموعة اإلضافيقتراض ستخدام معدل اإلإيتم خصم مدفوعات اإليجار ب
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 واألرصدة البنكيةالنقد  5

 يشمل النقد واألرصدة البنكية ما يلي:

 

 كما في
 سبتمبر 30

2019 

 كما في 
 ديسمبر 31

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 500  343 نقد في الصندوق

 872,310  1,024,976 (1ودائع قصيرة األجل )

 60,966  123,618 حسابات جارية

 108,464  116,552 حسابات تحت الطلب

 300,996  165,894 أرصدة بنكية محجوزة

 7,020  3,459 حسابات غطاء بنكية

 1,434,842  1,350,256 

 (2,924)  (2,950) مخصصات

 1,347,332  1,431,892 إجمالي النقد واألرصدة البنكية

 (710,397)  (728,079) أشهر 3ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد 

  (308,016)   (169,353) (2أرصدة بنكية محجوزة وحسابات غطاء بنكية )

 2,924  2,950 عكس المخصصات غير النقدية

 331,843  537,410 نقد وما في حكمه

 

 إيضاحات:
 

د لدى المجموعة والتي لها فترات إستحقاق أصلية تتراوح حتى إثني إلى متطلبات النق يرة األجل لفترات متفاوتة استناداً قصيتم ربط الودائع البنكية  (1)
بقيمة  ستحقاق من شهر إلى ثالثة أشهري حكمه الودائع الثابتة بتواريخ إوتحمل أرباحا بمعدالت السوق التجارية. يشمل النقد وما ف شهراً  عشر

 ري(.ألف لاير قط 161,913: 2018ألف لاير قطري ) 296,897
 

لم يطالب بها مساهمي توزيعات األرباح التي  وسدادلغرض تغطية بعض الضمانات البنكية التي أصدرتها المجموعة  المحجوزةيتم استخدام األرصدة البنكية  (2)

 الشركة األم بعد.

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

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

 التقرير:
 

ً ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة    ذمم مدينة من التأجير التمويلي  مقدما

  
 سبتمبر 30

2019 

 
ديسمبر  31

2018 
 سبتمبر 30 

2019 
 ديسمبر 31 

2018 

 )مراجعة( 
 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مدققة(

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

        

 62,890  51,050  471,948  558,604 متداولة

 103,996  69,159  9,595  11,030 غير متداولة

        
 569,634  481,543  120,209  166,886 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 عقارات للمتاجرة 7

 سبتمبر 30 
2019 

 ديسمبر 31 

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 150,573  114,469 (أ) عقارات متاحة للبيع

 1,421,966  1,546,761 بالصافي)ب( -عقارات قيد التطوير 

 1,661,230  1,572,539 
 

 خالل الفترة كما يلي:متاحة للبيع الكانت الحركات في العقارات  (أ
 

 سبتمبر 30 
2019 

 سبتمبر 30 
2018   

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

 150,573  150,573 يناير 1في 

 -  (36,657) المباعة خالل الفترة

 -  553 عقارات قيد التطوير –تحويل من عقارات للمتاجرة 

 150,573  114,469 سبتمبر 30في 
 

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

 سبتمبر 30 
2019 

 2018 سبتمبر 30 

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

 1,532,575  1,421,966 يناير 1في 

 1,013,215  5,319 إضافات

 30,482  70,084 (16) إيضاح  رسملةمتكاليف التمويل ال

 -  51,385 (14)إيضاح  عكس تدني القيمة

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

 (2,197)  - (9عقارية )إيضاح  تحويل إلى إستثمارات

 (5,617)  (1,440) صرف العمالت األجنبية تتعديال

 2,568,458  1,546,761 سبتمبر 30في 

  إفصاحات األطراف ذات العالقة 8
 

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

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

 

ذات العالقة وهي تمثل المساهم الرئيسي والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة لدى المجموعة معامالت مع األطراف 
 سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. إعتماد. يتم األطراف أو لها تأثير كبير عليها هتديرها هذوالكيانات التي 

 

 العالقةمعامالت األطراف ذات 
 ويوضح الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:

 

 سبتمبر 30
2019 

 سبتمبر 30 
2018 

 )مراجعة(  )مراجعة( 
 

 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

 55,655  48,105 المساهم الرئيسي-ستشارية وخدمات أخرىإإيرادات من خدمات 

 13,855  6,662 المساهم الرئيسي -إيرادات إيجار 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة( 8

 

 :المختصر  فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد

 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 
 سبتمبر 30 
  2019  

 ديسمبر 31 
   2018  

 سبتمبر 30 
  2019  

 ديسمبر 31 
   2018 

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

 290,370  291,166  11,231  17,012 ستثمار العقاري ش.م.ق.شركة الديار القطرية لإل

 28,188  19,181  10,737  3,873 شركات زميلة

 -  -  205,516  184,151 منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 2,287  3,559  -  - أطراف ذات عالقة أخرى

 205,036  227,484  313,906  320,845 
 

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

 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  
 سبتمبر 30

2019  

 ديسمبر 31

2018  

 سبتمبر 30
2019  

 ديسمبر 31 

  2018 

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

 لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        

 320,266  313,327  227,484  205,036 متداولة 

 579  579  -  - غير متداولة

 205,036  227,484  313,906  320,845 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العليامزايا و
 الشركة األم خالل الفترة: فيموظفي اإلدارة العليا مكافآت مزايا ويوضح الجدول التالي 

 

 

 أشهر التسعةلفترة 
 سبتمبر 30المنتهية في 

  2019  2018 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 15,563  13,749 مزايا قصيرة األجل

 864  853 مكافآت نهاية الخدمة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 عقارية إستثمارات 9

 سبتمبر 30  
 2019 

 سبتمبر 30 
2018 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 16,745,985   18,261,969 يناير 1في كما 

 335,336   232,020 إضافات

 58,522   43,599 (16رسملة )إيضاح متكاليف التمويل ال

 -   228,076 (3( )إيضاح 16رقم  الماليةحق االنتفاع )تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
-  إندماج األعمالمن خالل االستحواذ    57,000 

 -   1,605,364 (24تحويل من موجودات غير ملموسة )إيضاح 
-  (7تحويل من عقارات للمتاجرة )إيضاح    2,197 

 -   135 تحويل من ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 277,029   376,009 صافي أرباح القيمة العادلة 

 (9,279)  (11,037) صرف العمالت األجنبية تعديالت

 17,466,790   20,736,135 سبتمبر 30في 
 

 إيضاحات:

 العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة. والمملكةعقارية في دولة قطرال ستثماراتاإلتقع  (1)

 

  سبتمبر 30العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييم الذي أجرته جهات تقييم مستقلة معتمدة كما في  ستثماراتيتم تسجيل اإل (2)

التي تمت تقييمها كما و بإستثناء عقارين بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الدوليةيونيو للعقارات  30كما في و للعقارات المحلية  2019

بها وخبرة حديثة في موقع . تم إجراء التقييمات من قبل جهات تقييم مستقلة معتمدة وتحمل مؤهالت مهنية مناسبة ومعترف  2018ديسمبر  31في 

ستعانت بمعرفتها بالسوق وحكمها الشخصي التقديرية، فإن جهات التقييم قد إجل التوصل إلى قيم السوق ستثمار العقاري قيد التقييم. ومن أوفئة اإل

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

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

 على صافي التدفقات النقدية التي تم التوصل إليها عند تقييم العقار.

 

العقارية  ستثماراتاقدية لشراء أو بناء أو تطوير اإللتزامات تعالعقارية وليس لديها أي إ هاإستثماراتوعة قيود على القيمة المحققة من ليس لدى المجم (3)

 .20لتزامات المفصح عنها في اإليضاح رقم صيانتها أو تحسينها، باستثناء اإلأو إلصالحها أو 
 

ديسمبر  31) 2019 سبتمبر 30ف لاير قطري في أل 1,055,140العقارية بعض العقارات التي تصل قيمتها الدفترية إلى  ستثماراتمدرج ضمن اإل (4)

من تشييد المشاريع أو تسديد قيمة األرض  نتهاءكيتها القانونية للمجموعة عند اإلألف لاير قطري( والتي سوف يتم تحويل مل 1,133,204 – 2018

العقارية تؤول إلى  ستثماراتاس أن الفائدة النفعية لهذه اإلذات العالقة بالكامل. تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أس

 المجموعة.
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 
 عقارية )تتمة( إستثمارات 9

 
 العقارية: ستثماراتلتقييم الرئيسية فيما يخص بعض اإلالمستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت افيما يلي وصف ألساليب التقييم  (5)

 المدخالت الجوهرية غير القابلة للرصد طريقة التقييم نوع العقارات

 المعدل

 )المتوسط المرجح(

 2019 سبتمبر 30

 

 

 تجاريةعقارات 

 

 

 طريقة التدفقات النقدية المخصومة

 

 

 رية التقديرية لكل متر مربع شهرياً اإليجاالقيمة 

 

 

 لاير قطري 198 - 17

 %5-%0 نمو اإليجار السنوي  

 %25 -% 0 اإلشغال طويل األجل عدم معدل  

 %8.20 -% 7.80 معدل الخصم  

 %7.50 أعلى سعر بالسوق  

    

 

 عقارات سكنية

 

 طريقة التدفقات النقدية المخصومة

 

 لتقديرية لكل متر مربع شهرياً اإليجارية االقيمة 

 

 لاير قطري 30-90

 %5-%0 نمو اإليجار السنوي  

 %20-%0 اإلشغال طويل األجل عدم معدل  

 %8.20 -% 7.60 معدل الخصم  

 %7.50 أعلى سعر بالسوق  

    

 لاير قطري 13,395 - 1,700 قيمة األرض المقدرة لكل متر مربع مقارنة مباشرة أراضي فضاء
 
 

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

د الدخل. يتم تطبيق معدل خصم مشتق فتراضات صريحة بشأن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكاليف المرتبطة بالقدرة على توليعلى 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 :طريقة المقارنة المباشرة 

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

الخاص سية وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير قيمة األراضي والممتلكات التي عادة ما يتم تداولها على أساس الوحدات.  بشكل عام، يتم بناء الرأي وتناف

 لعقار قيد المقارنة.ا على دليل معامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع تعديالت للعقار المشابه لتمييز االختالفات بين العقار المعنّي واإعتمادبالقيمة 
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 في شركات زميلة إستثمارات 10
 

 المجموعة في شركات زميلة: إستثماراتيوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة عن 

 
 أشهر التسعة 

 المنتهية في
 2019 سبتمبر 30

 أشهر التسعة 
 المنتهية في

 2018 سبتمبر 30
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 578,791  509,763 يناير 1كما في 

 (31,249)  (30,608) توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
  18,811   64,067 حصة من نتائج شركات زميلة

-   تخفيض رأس المال   (9,380) 

 -   (11,207) إستبعادات خالل الفترة
 (12,090)   9,450 (14القيمة )إيضاح  تدنيصافي عكس / )خسائر( 

 339  (3,015) حصة التغير في احتياطي القيمة العادلة 

 1,440  5,624 تعديل صرف العمالت األجنبية

 546,662  544,074 سبتمبر 30كما في 
 

 2019  2018 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    :سبتمبر  30كما في  المجموعة من بيان المركز المالي للشركات الزميلةإجمالي حصة 

  1,414,582  1,485,180 إجمالي الموجودات
 (867,920)  (941,106) إجمالي المطلوبات

    

 546,662  544,074 حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة

 546,662  544,074 ستثماراتالقيمة الدفترية لإل

    

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة
    :سبتمبر  30

 385,702  344,869 اإليرادات

 18,811            64,067 النتائج

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 11

 سبتمبر 30 
2019 

 ديسمبر 31 

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 891,564  468,561 مقاولون وموردون

 45,685  71,049 مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

 252,442  124,624 ذمم دائنة محتجزة

 47,875  - مساهمة للصندوق اإلجتماعي والرياضي

 297,169  257,355 مصروفات مستحقة

 43,322  56,929 تكاليف التمويل المستحقة

 785,398  745,555 ذمم دائنة أخرى

 1,724,073  2,363,455 
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 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى )تتمة( 11

 

 

 سبتمبر 30
2019 

 ديسمبر 31 

2018 

 )مدققة(   )مراجعة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    والمطلوبات األخرى كالتالي:استحقاق الذمم الدائنة 

 672,740  525,545 غير متداولة

 1,690,715  1,198,528 متداولة

 1,724,073  2,363,455 

 
  المخصصات 12

 

 
 سبتمبر 30

2019  

 
 سبتمبر 30

2018 

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

 41,602  51,014 يناير 1في كما 

 -  100 المضافة خالل الفترة

 (14,788)  - المستهلكة خالل الفترة

 (597)  - صرف العمالت األجنبية تتعديال

 26,217  51,114 سبتمبر 30في كما 

 
 وفيما يلي تحليل المخصصات على أساس طبيعتها:

 ديسمبر 31  سبتمبر 30 

 2019  2018 

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

    

 27,114  27,214 مخصص للدعاوى القضائية

 23,900  23,900 مخصص للمطالبات

 51,114  51,014 

ً إ     13         لعقود التمويل اإلسالمي لتزامات وفقا

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

 أشهر التسعة  
 المنتهية في 

 2019سبتمبر 30
 

 أشهر التسعة 
 المنتهية في 

  2018سبتمبر 30

 )مراجعة(  )مراجعة(   

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري    

    

 8,172,239  7,925,280 يناير 1في كما  

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

 (154,622)  (353,198) السداد خالل الفترة

 5,382  (3,734) تكاليف التمويل المؤجلة

 -  (52) صرف العمالت األجنبيةتعديالت 

 8,022,999  9,568,296 سبتمبر 30كما في 
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13  ً  لعقود التمويل اإلسالمي )تتمة( إلتزامات وفقا

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

2019  

 ديسمبر 31

2018 

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

 7,415,164  8,664,126 الجزء غير المتداول

 510,116  904,170 المتداولالجزء 

 9,568,296  7,925,280 

 

 .بالكاملالمبلغ وقامت بسحب  ألف لاير قطري، 2,000,000ن بقيمة على تسهيلين بنكيي لقامت المجموعة خالل الفترة بالحصو

 
 ملحوظة:

 

المال العامل للمجموعة وتسوية التسهيالت البنكية تم الحصول على عقود التمويل اإلسالمي لغرض تمويل متطلبات المشاريع طويلة األجل ورأس  (1)
ً التي تم الحصول عليه  31و 2019 سبتمبر 30بمعدالت تجارية. ال توجد ضمانات مرهونة مقابل أي من العقود في  ا سابقاً. تحمل هذه العقود أرباحا

 .2018ديسمبر 

 

 القيمة تدنىعكس صافي  14

 أشهر التسعة  
 المنتهية في 
 2019سبتمبر 30 

 
 أشهر التسعة 

 المنتهية في 
  2018سبتمبر 30 

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

    القيمة: تدنىخسائر 

 (113)  (669) (5 إيضاح) البنكية واألرصدة النقد

 (8,251)  (16,274) ذمم مدينة 

 (12,490)  (3,150) (10 إيضاح) زميلة شركات في االستثمار

 )3,762)  (9,479) من أطراف ذات عالقة مستحقةمبالغ 
 

    القيمة:تدنى عكس 

  1,883   643 (5 إيضاح) لبنكيةالنقد واألرصدة ا

  78,768   15,920  مدينة ذمم

-     51,385 (7 إيضاح)  عقارات للمتاجرة  

   400   12,600 (10 إيضاح) زميلة شركات في االستثمار

2,133   1,913 التمويلي التأجير مستحقات    

    

 58,568   52,889 القيمة  تدنىصافي عكس 
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 إيرادات أخرى 15

 
 أشهر التسعة   

 المنتهية في  
 2019 سبتمبر 30  

 
 أشهر  التسعة  

 المنتهية في  
 2018 سبتمبر 30  

 )مراجعة(   )مراجعة( 
 لاير قطريألف    ألف لاير قطري  
    

 4,671  6,627 إيرادات توزيعات األرباح

 2,295   (1,261) الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  ربح من إعادة تقييم)خسارة ( / 

-   825 ربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل الربح من بيع موجودات مالية   

 24,102  20,817 أخرى

 27,008  31,068 

 
 صافي تكاليف التمويل  16

  

 أشهر التسعة  

 المنتهية في  

 2019 سبتمبر 30  

  )مراجعة(   

 أشهر  التسعة  

 المنتهية في  

 2018 سبتمبر 30  

 )مراجعة(   

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   

    

    تكاليف التمويل

 (286,219)  329,7)36( اإلسالميتكاليف تمويل على عقود التمويل 

 89,004   113,683 (9ب و-7: تكاليف التمويل المرسملة )اإليضاح ا  ناقص

 (216,053)  (197,215) 

 -  (23,309) تكاليف التمويل المؤجلةمن  ما يخص الفترة

 -  (10,931) (3()إيضاح 16)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لمطلوبات اإليجار -تكاليف التمويل المؤجلة 

 (394)  (2,333) صافى خسارة صرف العمالت األجنبية

 (197,609)  (252,626) للفترةتكاليف التمويل 

    

    إيرادات تمويل

 55,478  30,551 الدخل من المرابحة والودائع اإلسالمية

 140,436  - )أصافي ربح من إعادة جدولة الدين )

 195,914  30,551 للفترةإيرادات التمويل 

 

 (1,695)  (222,075) للفترةالتمويل  صافي تكاليف

 

ألف لاير قطري.  7,500تسوية مع وزارة المالية في قطر لتسوية أحد الديون على أقساط شهرية متساوية بمبلغ  تفاقيةإ، أبرمت المجموعة 2018(  خالل أ)

استخدام معدل القيمة الحالية لجميع المدفوعات المستقبلية ب .الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى تم تصنيف الدين في. 2025يستحق القسط األخير في ديسمبر 

 ألف لاير قطري. 140,436بقيمة  ا  للمجموعة ربحالخصم 
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 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 عائد السهم األساسي والمخفف 17

 

الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة  صحاب حقوق الملكية فيالعائدة ألالفترة بقسمة أرباح  عائد السهم األساسييتم احتساب 
 خالل الفترة كالتالي:

 أشهر  التسعةلفترة  
 سبتمبر 30المنتهية في 

 2019   2018 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 1,083,190  804,129 العائد إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم )ألف لاير قطري(

 

 3,891,246  3,891,246 األسهم العادية المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل )بآالف األسهم( )أ(

 
 3,891,246  3,891,246 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة )بآالف األسهم(

 0.28  0.21 عائد السهم األساسي والمخفف )لاير قطري(

 

 األساسي لكل سهم. عائدعادل اليلكل سهم  عائد المخففمحتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة وبالتالي فإن الال توجد أسهم مخففة 

 
 تقسيم األسهم (أ)

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

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

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

لاير للسهم عن  0.71أسهم عادية. ونتيجة لذلك تم تعديل المتوسط المرجح لألسهم المصدرة و كذلك العائد على السهم بأثر رجعى من  3,891,246,370

لاير للسهم و  0.07إلى  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية فى  التسعةلاير للسهم عن فترة   2.78و  2018 سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

 للسهم على التوالى. 0.28
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 حتياطيات أخرىإ 18

 سبتمبر 30 
2019 

 
 سبتمبر 30

2018 

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

تم إعادة تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة في فترات يبنود الدخل الشامل األخر التي قد 
 الحقة:

   

    حتياطي الترجمةإ   

 (15,759)  (7,060) العملة من العمليات األجنبيةتحويل فروق 

بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح والخسارة في فترات 
  الحقه:

 
 

    من خالل الدخل الشامل األخر العادلةموجودات مالية بالقيمة 

 (11,982)  (6,036) خسارة من إعادة القياس بالقيمة العادلة

 (13,096)  (27,741) 

 
 مطلوبات محتملة 19

 

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

 

 

 سبتمبر 30
2019 

 ديسمبر 31 

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 289,662  141,257 ضمانات بنكية

    
 

 رتباطات إ  20

 سبتمبر 30 

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 460,914  298,344 تعاقدية مع المقاولين والموردين للعقارات قيد التطوير رتباطاتإ

    

 8,587  8,587 ستثماراترتباطات لشراء اإلإ
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 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية 21

 

 عوامل المخاطر المالية 21-1

 
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
 

المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البيانات المالية السنوية؛  المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميعالبيانات وال تشتمل 
المرحلية الموحدة بهذه البيانات المالية  الوارد 3، واإليضاح 2018ديسمبر  31ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 

 .المختصرة
 

 رات في سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة.يولم تطرأ أي تغي
 

 مخاطر السيولة  21-2

 

، لم يكن هناك تغييرات جوهرية في التدفقات النقدية الصادرة التعاقدية غير المخصومة بالنسبة للمطلوبات 2018ديسمبر  31في  بالسنة المالية المنتهية بالمقارنة

 لاير قطرى.ألف 2,000,000  تبلغ قيمتهاالتي تم الحصول عليها خالل الفترة و إئتمانية تسهيالت بإستثناء  ،المالية

 

 تقدير القيمة العادلة  21-3
 

 : 2018ديسمبر  31و 2019  سبتمبر 30يوضح الجدول أدناه مقارنة القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة كما في 

 .تقارب القيمة العادلة 2018ديسمبر 31و  2019سبتمبر 30القيمة الدفترية كما في  

 

.  

 القيم العادلة  القيم الدفترية 

 سبتمبر 30 

2019  

ديسمبر  31
2018  

 سبتمبر 30

 2019  

 ديسمبر 31

 2018 

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

        الموجودات المالية

 1,349,756  1,434,499  1,349,756  1,434,499 ستثناء النقد(إأرصدة بنكية )ب

 465,689  525,731  465,689  525,731 ذمم مدينة )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً(

 166,886  120,209  166,886  120,209 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 227,484  205,036  227,484  205,036 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 31,660 أو الخسارة

 
27,870 

 
31,660 

 
27,870 

 بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية

 135,555 الدخل الشامل األخر
 

138,576 
 

135,555 
 

138,576 

        
        المطلوبات المالية

 (2,317,770)  (1,653,024)  (2,317,770)  (1,653,024) ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 (320,845)  (313,906)  (320,845)  (313,906) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 -  (338,065)  -  (338,065) اتمطلوبات إيجار
 (7,925,280)  (9,568,296)  (7,925,280)  (9,568,296) إلتزامات وفقاً لعقود التمويل اإلسالمي
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية )تتمة(  21

 تقدير القيمة العادلة )تتمة(    21-3

 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؛األسعار المتداولة )غير  :1المستوى 

على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما بشكل مباشر أو غير  جوهرىاألخرى 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 

 

غير مدرجة  أسهم ملكية سنداتألف لاير قطري(  55,355 – 2018ديسمبر  31ألف لاير قطري ) 53,004تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع البالغة 

. قامت اإلدارة ستثماراتاإلتلك من مديري  دورية عن أداء اإلستثمارعادة على تقارير  إستثماراتحول هكذا مسجلة بالقيمة العادلة. تقتصر المعلومات 
وعملياتها، ترى  ستثماراتذه اإل. بناًء على أحدث المعلومات المالية المتوفرة فيما يخص هستثماراتغير المدرجة لتقييم هذه اإل ستثماراتبمراجعة اإل

 أكبر مما تم تسجيله. تقيم بقيمةلم  ستثماراتاإلدارة بأن القيمة العادلة لهذه اإل
 

 المجموعة بالفئات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة: حتفظتإ، 2018ديسمبر  31و 2019 سبتمبر 30كما في 

 
 الموجودات المالية

        

 سبتمبر 30 
2019 

      

 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

 
31,660  

 

31,660  -  - 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 

135,555 

  

82,551 

  

- 

  

53,004 

 167,215  114,211  -  53,004 

 

ديسمبر  31 
2018 

      

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مدققة( 
 ألف لاير    

 قطري   
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
 ألف لاير 

 قطري
        

 -  -  27,870  27,870 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 55,355  -  83,221  138,576 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 166,446  111,091  -  55,355 

 

 .3ن قياس القيمة العادلة بالمستوى ، ولم يتم إجراء تحويالت إلى وم2والمستوى  1ة العادلة بالمستوى خالل الفترة، لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات القيم
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 اتمعلومات القطاع 22

كما هو موضح أدناه، وهي األقسام االستراتيجية للمجموعة. وتقدم األقسام االستراتيجية مختلف األعمال لدى المجموعة ثالثة قطاعات ينبغي اإلفصاح عنها، 
قرارات التشغيلية ويتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من األقسام االستراتيجية، تقوم اإلدارة العليا للمجموعة )متخذ ال

قارير اإلدارة الداخلية بشكل منتظم. يقوم القطاع العقاري بتطوير وبيع وتأجير مباني الشقق السكنية والفيالت وإيجار المحالت الرئيسية( بمراجعة ت
 والمستودعات والورش وقطع األراضي. ويوفر قطاع خدمات األعمال خدمات دعم األعمال وتشمل الخدمات األخرى التبريد والخدمات األخرى.

 

قطاع  اعات التشغيلية ويتم اتخاذ القرارات االستراتيجية على أساس نتائج القطاع التشغيلي المعدلة، والتي تعتبر مقياسا ألرباح أو خسائر كلتتم مراقبة القط
 على حدة.

 

 القطاعات التشغيلية
 فيما يلي عرض القطاعات التشغيلية:

 
 )مراجعة(: 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

 

 
 

  عقارات
 خدمات

 األعمال
 خدمات 

 اإلجمالي  استبعادات  أخرى

ألف لاير  
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير

  قطري
 ألف لاير

 قطري
 ألف لاير 

 قطري
          إيرادات وأرباح
 1,623,899  -  233,870  124,992  1,265,037 أطراف خارجية

(1) (96,275)  -  75,275  21,000 قطاعات داخلية  - 

          

 1,623,899  (96,275)  233,870  200,267  1,286,037 اجمالي اإليرادات واألرباح  

 808,395  (21,281)  109,529  41,382  678,765 صافي ربح الفترة

 (222,075)  -  -  3,084  (225,159) صافي )تكاليف( / إيرادات التمويل

 (49,562)  -  (32,269)  (1,746)  (15,547) ستهالكإ

 64,067  -  64,067  -  - حصة من نتائج شركات زميلة

 

 )مراجعة(: 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة

 

 

 
 عقارات

 خدمات 

 األعمال
 خدمات 

 أخرى

  
 استبعادات

  
 اإلجمالي

ألف لاير  
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير

  قطري
 لايرألف 

 قطري
 ألف لاير 

 قطري
          

          إيرادات وأرباح
 1,692,700  -  167,749  139,737  1,385,214 أطراف خارجية

 - (1) (137,398)  (250)  43,707  93,941 قطاعات داخلية

          

 1,692,700  (137,398)  167,499  183,444  1,479,155 اجمالي اإليرادات واألرباح  

 1,087,749  (93,004)  196,525  22,944  961,284 ربح الفترةصافي 

 (1,695)  -  -  6,142  (7,837) صافي )تكاليف( / إيرادات التمويل

 (38,195)  -  (19,444)  (3,234)  (15,517) ستهالكإ

 18,811  -  18,811  -  - حصة من نتائج شركات زميلة

 

 مالحظة:
  تم استبعاد إيرادات وأرباح القطاعات الداخلية على مستوى التوحيد. (1)
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

 (معلومات القطاع )تتمة 22

 :2018ديسمبر  31و 2019 سبتمبر 30يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في

 

 
 2019 سبتمبر 30في 

 )مراجعة(   

 

 
  عقارات

 
 
  خدمات أخرى  األعمالخدمات 

 
 

  استبعادات

 
 

 اإلجمالي

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

 4,078,478  -  172,256  323,505  3,582,717 موجودات متداولة

 27,387,493  (258,214)  752,335  247,289  26,646,083 موجودات غير متداولة

 31,465,971  (258,214)  924,591  570,794  30,228,800 إجمالي الموجودات

          

 (2,539,854)  -  (26,375)  (141,573)  (2,371,906) مطلوبات متداولة

 (9,564,861)  346,585  (466,631)  (104,374)  (9,340,441) مطلوبات غير متداولة

 (12,104,715)  346,585  (493,006)  (245,947)  (11,712,347) إجمالي المطلوبات

 544,074  -  544,074  -  - في شركات زميلة إستثمارات

 356,276  -  -  - (2) 356,276 نفقات رأسمالية

 

 2018ديسمبر 31في 

 )مدققة(    

 

 اإلجمالي  استبعادات        خدمات أخرى  األعمال  خدمات  عقارات

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

 3,834,338  -  150,751  291,449  3,392,138 موجودات متداولة

 26,487,942  (195,629)  736,203  207,894  25,739,474 موجودات غير متداولة

 30,322,280  (195,629)  886,954  499,343  29,131,612 إجمالي الموجودات

          
 (2,588,396)    -  (25,268)  (117,211)  (2,445,917) مطلوبات متداولة

 (8,183,797)  265,278  (462,854)  (79,603)  (7,906,618) مطلوبات غير متداولة

 (10,772,193)  265,278  (488,122)  (196,814)  (10,352,535) إجمالي المطلوبات

  - في شركات زميلة إستثمارات
 

-  
 

509,763  
 

-  
 

509,763 

 683,733  -  -  - (2) 683,733 نفقات رأسمالية

 

 مالحظة:
 العقارية والممتلكات والمنشآت والمعدات. ستثماراتمتاجرة واإللرأسمالية من اإلضافات لعقارات للتتكون النفقات ا(   2)    

 

 توزيعات األرباح  23

لاير قطري  2.5توزيعات أرباح نقدية بقيمة  2019مارس  20تاريخ في  هعقدتم اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي 

 972,812 بقيمةلاير قطري للسهم الواحد  2.5: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2018) 2018ألف لاير قطري من أرباح عام  972,812 بقيمةللسهم الواحد 

 (.2017ألف لاير قطري من أرباح عام 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في اشهر لتسعة الفترة 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةحول اإيضاحات 

 

 

 

  ملموسةموجودات غير     24      

 

ترتيبات خدمة اإلمتياز                          الشهرة              المجموع                   

 2019 2018  2019 2018  2019 2018 

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

 )مدققة( )مراجعة(       

 189,019 1,815,276  62,608 1,605,096  126,411 210,180 يناير 1في كما  

 1,358,741 268  1,274,972 268  83,769 - إضافات  

 -  267,516 -  - - المحققالربح 
 

267,516 

                     -   (1,605,364)  - (1,605,364)  - - العقارية ستثماراتتحويل إلي اإل

 210,180  1,605,096 -  210,180 210,180 ديسمبر /سبتمبر 30 
 

1,815,276 

 

 ترتيبات خدمة اإلمتياز

 

ال بطريق سلوى. 2018ديسمبر  31إيرادات خدمات اإلنشاء المعترف بها حتى مثل ت  لتطوير مشروع سكن عم 

 

مع وزارة البلدية والبيئة لتطوير مشمممممروع سمممممكن العمال على أرض مسمممممتأجرة من وزارة البلدية والبيئة  ، أبرمت المجموعة إتفاقية2017ديسممممممبر  14كما في 

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

 

ال ومنطقة لركن الحافالت والبنية التحتية ذات الصمملة وصمميانة وتشممغيل العقار وفق ا  ترتيبات خدمة اإلمتيازتتطلب شممروط  من المجموعة بناء مشممروع سممكن عم 

حق في إنهاء االتفاقية اللمعيار محدد مع الحق في تحصممممممميل إيرادات اإليجار بمعدل إيجار محدد. لم يتم تحديد إلتزامات أداء أخرى. تتمتع وزارة البلدية والبيئة ب

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

 

ا من خدمات البناء بقيمة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في   .ألف لاير قطري 267,516، حققت المجموعة ربح 

 

ايير التقارير الدولية خالل الفترة و بناء على تغير المعطيات ، أصبحت اإلتفاقية غير خاضعة لشروط إتفاقية إمتياز الخدمة العامة بموجب معيار لجنة تفسير مع

 (.9)إيضاح  40ر المحاسبة الدولي رقم العقارية الخاضعة لمعيا ستثماراتلى اإلإ. وبناء على ذلك قامت اإلدارة بتحويل الموجودات الغير ملموسة تلك  12رقم 

 

 معلومات المقارنة 25

 

الحالية. قامت المجموعة بعمليات إعادة التصنيف المذكورة لتحسين جودة  الفترةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المقدم ألرقام 

لحاالت إعادة التصممممنيف الهامة التي تمت  ا  المعلومات المقدمة وليس لها تأثير على حقوق الملكية واألرباح المسممممجلة سممممابقا . يوضممممح الجدول أدناه موجز

 خالل السنة:

 العرض السابق   

 إعادة التصنيف 2018ديسمبر  31

 

 العرض الحالي

 يالف لاير قطر  يالف لاير قطر يالف لاير قطر 

     بيان المركز المالي:

 1,572,539  2,101  1,570,438 عقارات للمتاجرة 

 18,261,969  (2,101) 18,264,070 عقارية إستثمارات

     

  العرض السابق  

 إعادة التصنيف 2018 سبتمبر 30

 

 الحاليالعرض 

 يالف لاير قطر  الف لاير قطري يالف لاير قطر 
     الخسائر : وأبيان األرباح 

 (202,870)  (19,444) (183,426) ستشارية والتشغيلية والخدمات األخرىمصروفات الخدمات اإل

 (12,355)  19,444 (31,799) ستهالكإ

 -  (140,436) 140,436 ربح من إعادة جدولة الدين

 195,914  140,436 55,478 إيرادات تمويل

 


