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 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
 بٌان المركز المالً المرحلً الموحد المختصر 

 6134مارس  13كما فً 

  
2016مارس  31  

  )مراجعة(
 2015دٌسمبر  31

 )مدققة(
 

  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إٌضاحات 
      

      الموجودات 
  136113533  30,63433, 5 النقد واألرصدة البنكٌة

  653662  033740  موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  331233457  7043733 6 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما

  135763531  43407,,3, 8 عقارات للمتاجرة
  336213661  733,03704 6 التؤجٌر التموٌلًذمم مدٌنة من 

  6623613  ,04,3,0 7 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  3773164  0443366  موجودات مالٌة متاحة للبٌع

  235253333  033,73737  دفعات مقدمة للمشارٌع واالستثمارات
  3336663631   77377,3076 10 استثمارات عقارٌة

  4333156  6,63747  ومنشآت ومعداتممتلكات 
  5613272  3073474 9 استثمارات فً شركات زمٌلة

  3643233  7063077  الشهرة
  33146  73460  موجودات الضرٌبة المإجلة

  2844364157  2822432047  إجمالً الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق الملكٌة

      المطلوبات 
  636753212   030033,60  11 ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

  6153166   7034,3  12 المخصصات
  3323753   3433467  7 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  534753615  726642382 13 التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً
  222  444  مطلوبات الضرٌبة المإجلة

  3135353536  1027132313  إجمالً المطلوبات

      
      حقوق الملكٌة

  136733624  328912246  رأس المال
(42119)  أسهم الخزانة   (23337)   

  331773423  123992641  احتٌاطً قانونً
  234173613  426392231  احتٌاطً عام

(1982727) 18 احتٌاطٌات أخرى   (6313164)   
  536333637  726502643  أرباح مدورة

      
  1745714232  1723772915  إجمالً حقوق الملكٌة العائدة لمساهمً الشركة األم

  1474207  1512819  حصص غٌر مسٌطرة
  1747184439  1725292734  إجمالً حقوق الملكٌة 

  2844364157  2822432047  إجمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة

 
 

 ووقع علٌها نٌابة عنهم: 2016أبرٌل  27المرحلٌة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتارٌخ تم اعتماد هذه البٌانات المالٌة 

 

 

 

 

 محمد المهنديبن سلمان   سعادة السٌد/ صالح بن غانم العلً

 الرئٌس التنفٌذي للمجموعة  رئٌس مجلس اإلدارة
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 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
 بٌان الربح أو الخسارة المرحلً الموحد المختصر

 6134مارس  13عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 

      
 الثالثة أشهر إٌضاحات  

 المنتهٌة فً
0476 مارس 31  

 الثالثة أشهر 
 المنتهٌة فً

6133 مارس 31  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   
      

 6363116  ,067376   إٌرادات إٌجارات

(,3,307)   تشغٌلٌةمصروفات إٌجارات    (513372)  

 463621  73473,   إٌرادات التؤجٌر التموٌلً

 6343463  0,43707   صافً إٌرادات اإلٌجارات والتؤجٌر التموٌلً

      

 3113467  ,746367   الدخل من الخدمات االستشارٌة وخدمات أخرى

(,34377)   مصروفات الخدمات االستشارٌة وخدمات أخرى   (473761)  

 413424  63,30,   الخدمات االستشارٌة والخدمات األخريصافً إٌرادات 

      

 635133463  - 70  أرباح من بٌع عقارات

 1173651  463707, 74  صافً أرباح القٌمة العادلة من استثمارات عقارٌة

 323613  763467 7  حصة من نتائج شركات زمٌلة

(331)  -   مالٌة متاحة للبٌعخسارة من بٌع موجودات   

(657)  674   ربح /)خسارة( من موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

(03704,)   مصروفات عمومٌة وإدارٌة   (323117)  

(7036,3)   استهالك   (343737)  

(00) ,7  خسائر انخفاض القٌمة    (353712)  

 163171  7073667 76  إٌرادات أخرى

 136653663  6373777   األرباح التشغٌلٌة قبل تكلفة التموٌل والضرٌبة

      

(63044,)   تكلفة التموٌل   (253531)  

 373366  073007   إٌرادات التموٌل

 342594657  6,63703   الربح قبل ضرٌبة الدخل

      

(737,7)   ضرٌبة الدخلمصروف    (331)  

 136373315  3376,,6   صافً ربح الفترة

      

      العائد إلى:

 136323665  6,730,7   الشركة األم أصحاب حقوق الملكٌة فً

 23461  7,,03   حصص غٌر مسٌطرة

   6,,3376  136373315 

      عائد السهم األساسً والمخفف 

 8.36  7663 73  الشركة األم والمدرج باللاير القطري لكل سهم( ألصحاب حقوق الملكٌة فً)العائد 

 
  



 

 جزءا ال ٌتجزأ من هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة.      23إلى  1تشكل اإلٌضاحات المرفقة من  
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 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
  بٌان الدخل الشامل المرحلً الموحد المختصر

 6134مارس  13عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 

 
 

  
 الثالثة أشهر المنتهٌة فً

2016مارس  31  
 

 الثالثة أشهر المنتهٌة فً
2015مارس  31  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

 136373315  3376,,6  ربح الفترة

     
     بنود الدخل الشامل األخرى

     
ٌُعاد تصنٌفها للربح أو الخسارة فً فترات  بنود الدخل الشامل األخرى التً س

    الحقة:
 

(433214)  102805  تحوٌل العمالت األجنبٌة لعملٌات التشغٌل األجنبٌةفروق   

(23136)  12380  صافً ربح الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع  

(473236)  122185  بنود الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة  

 133713167  6672981  إجمالً الدخل الشامل للفترة

     
     العائد إلى:

 133643613  6622757  أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم

 13636  52224  حصص غٌر مسٌطرة

  6672981  133713167 



 

 جزءا ال ٌتجزأ من هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة.      23إلى  1تشكل اإلٌضاحات المرفقة من  
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 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
 بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة المرحلً الموحد المختصر

 6134مارس  13عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
     حقوق الملكٌة العائدة لمالكً الشركة األم 

  
 رأس

 المال 

  
 أسهم

 الخزانة 

  
 احتٌاطً

 قانونً 

  
 احتٌاطً

 عام 

  
 احتٌاطٌات

 أخرى

  
 أرباح

 مدورة 

  
 

 اإلجمالً

  
حصص غٌر 

 مسٌطرة

  
 إجمالً

 حقوق الملكٌة
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                  

(2102026)  426392231  123992641  (03777)  328912246  2016ٌناٌر  1الرصٌد فً    728552259  1725712232  1472207  1727182439 

                  
 

 2796,,6  02338  6512458  6512458  -  -  -  -  - ربح الفترة
 122185  776  112299  -  112299  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

                  
 6672981  52224  6622757  6512458  112299  -  -  -  - إجمالً الدخل الشامل للفترة

                  مساهمات الشركاء:
-   (23)إٌضاح  2015توزٌعات األرباح لسنة      -    -       -   -  (8562074)   (8562074)   -  (8562074)  

-   - حركات أخرى   -   -   -  -  -  (612)    (612)  

(8562074)  -  -  -  -  - إجمالً المعامالت مع المالكٌن   (8562074 )   (612)   (7,62686)  

                  
(7773303)  426392231  123992641  (03777)  328912246 )مراجعة( 2016مارس  31الرصٌد فً    726502643  1723772915  1512819  1725292734 

 

 
     حقوق الملكٌة العائدة لمالكً الشركة األم 

  
 رأس

 المال 

  
 أسهم

 الخزانة 

  
 احتٌاطً

 قانونً 

  
 احتٌاطً

 عام 

  
 احتٌاطٌات

 أخرى

  
 أرباح 
 مدورة

  
 

 اإلجمالً

  
حصص غٌر 

 مسٌطرة

  
 إجمالً

 حقوق الملكٌة
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                  

(904436)  446394231  141104169  (23337)  348914246  2015ٌناٌر  1الرصٌد فً    642134240  1547594331  1594399  1549184730 

                  
 

 342594507  23461  342544887  342544887  -  -  -  -  - ربح الفترة
(684056)  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة    -  (684056)   (33146)   (694418)  

                  
(684056)  -  -  -  - إجمالً الدخل الشامل للفترة   342544887  341864831  34258  341904089 

                  مساهمات الشركاء
من مقابل الشراء عن القٌمة الدفترٌة لجمٌع المبالغ المستحقة للحصة غٌر المسٌطرة  الزٌادة

 - (1ركة لوسٌل جولف للتطوٌر )% من ش50"
 

- 
 

  -  
 

- 
 

- 
 

(1454372)  
 

(1454372)  
 

 -  
 

(1454372)  
-     -  (23)إٌضاح  2014توزٌعات األرباح لسنة      -      -   -   (8564074)   (8564074)   -  (8564074)  

-     - شراء حصص األقلٌة من شركة لوسٌل جولف للتطوٌر     -      -    -     -   -   (54140)   (54140)  
-    -  -  - حركات أخرى   -  -  -  (41)   (41)  

(140014446)  -  -  -  -  - إجمالً المعامالت مع المالكٌن   (140014446)   (33363)   (331143465)  

                  
(3363276)  446394231  141104169  (23337)  348914246 )مراجعة( 2015مارس  31الرصٌد فً    844664681  1749444716  1574476  1841024192 

 
 

وعرض فً بٌان المركز المالً الموحد ضمن "مبالغ مقدمة  2014ألف لاير قطري. تم سداد سعر الشراء فً دٌسمبر  244824755لوسٌل جولف للتطوٌر بمقابل شراء ٌبلغ  شركة % المتبقٌة من50، استحوذت المجموعة على نسبة الـ 2015مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  (1)
جموعة قبل هذه لذلك، تعد حالٌا شركة لوسٌل جولف للتطوٌر شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. حٌث أن شركة لوسٌل جولف للتطوٌر كانت تحت سٌطرة الم إكمال جمٌع اإلجراءات وتحوٌل الحصص للمجموعة. وتبعا ، تم2015ٌناٌر  5. وفً 2014دٌسمبر  31لمشارٌع واستثمارات" فً 

 ألف لاير قطري على األرباح المدورة للشركة األم. 1454372المعاملة، تم تحمٌل الزٌادة فً مقابل الشراء عن القٌمة الدفترٌة لكافة المبالغ المستحقة للحصص غٌر المسٌطرة البالغة 
 



 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
  بٌان التدفقات النقدٌة المرحلً الموحد المختصر

 6134مارس  13الثالثة أشهر المنتهٌة فً عن 
 

 جزءا ال ٌتجزأ من هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة.      23إلى  1تشكل اإلٌضاحات المرفقة من  
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 عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً   
 مارس 31

  2016  2015 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إٌضاحات 

     األنشطة التشغٌلٌة

 136373315  6552796  ربح الفترة 

     

     :علًتعدٌالت 

 48,758  44,998  تكلفة التموٌل

(212249)  إٌرادات التموٌل   (373366)  

(3062829) 10 صافً أرباح القٌمة العادلة من استثمارات عقارٌة   (1173651)  

 343737  162763  استهالك 

(162069)  حصة من نتائج شركات زمٌلة   (323613)  

 353712  22 15 خسائر انخفاض القٌمة

 331  -  خسارة من بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع

(31)  -  ربح من استبعاد أثاث ومعدات  

(1262568) 16 إٌرادات أخرى   (33334)  

(233)  6  الضرٌبة المإجلة منافعصافً   

(84) 12 بالصافً-التغٌر فً المخصصات    43566 

(690)  العادلة من خالل الربح أو الخسارةغٌر متحققة من موجودات مالٌة بالقٌمة  خسارة/ )ربح(    657 

(582097)  إٌرادات التؤجٌر التموٌلً    (684843)  

     
 2,937,296  187,999  أرباح تشغٌلٌة قبل التغٌرات فً رأس المال العامل

     تغٌرات فً رأس المال العامل:

(753736)  712513  التغٌر فً الذمم المدٌنة والمبالغ المدفوعة مقدما  

(1732634)  المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة   63255 

 273625  2772673  التغٌر فً الذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً

(1422019)  عقارات للمتاجرةالتغٌر فً    (6653175)  

(972472)  تغٌر فً الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى   373336 

     
 2,723,423  124,060  النقد الناتج من األنشطة التشغٌلٌةصافً 

     
     األنشطة االستثمارٌة

 373366  212249  إٌرادات تموٌل مقبوضة

(542461) 10 شراء استثمارات عقارٌة    (33623)  

 323616  -  متحصالت من بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع

 63537  -  ومعداتمتحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت 

 333364  -  دفعات مقدمة لشراء استثمارات وعقارات

(33233)  -  مدفوعات لشراء الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع  

(12792)  مدفوعات لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات   - 

(266)  673  مدفوعات لـ( موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )/ مقبوضات من   

(632463156)  6092264  صافً الحركة فً الودائع قصٌرة األجل المستحقة بعد ثالثة أشهر  

 33334  32946 16 إٌرادات توزٌعات األرباح المقبوضة

 23111  42000 9 توزٌعات أرباح مستلمة من شركات زمٌلة

     
(244224641)  5822879  االستثمارٌةصافً النقد الناتج من/ )المستخدم فً( األنشطة   

     

 
  



 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
  بٌان التدفقات النقدٌة المرحلً الموحد المختصر

 6134مارس  13الثالثة أشهر المنتهٌة فً عن 
 

 جزءا ال ٌتجزأ من هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة.      23إلى  1تشكل اإلٌضاحات المرفقة من  
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 عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً  
 مارس 31

  2016  2015 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إٌضاحات 

     األنشطة التموٌلٌة
 (48,758)  (44,998)  تكلفة التموٌل المدفوعة

(302725) 13 اإلسالمًمدفوعات اللتزامات وفقا لعقود التموٌل    (343514)  

(4142194)  توزٌعات أرباح مدفوعة   (1113135)  

(492690)  المحجوزةالحركة فً األرصدة البنكٌة    (13236)  

     
 (438,963)  (539,607)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة

     
(3163363)  1672332  الزٌادة/ )النقص( فً النقد وما فً حكمه   

(52435)  فروق صرف العمالت األجنبٌة صافً   (333621)  

 336513251  120032256  ٌناٌر 1النقد وما فً حكمه فً 

     
 333343227  121652153 5 مارس 31 حكمه فًالنقد وما فً 

 
 



 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
 اإلٌضاحات المتممة للبٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة 

 6134مارس  13عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
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 معلومات الشركات واألنشطة الرئٌسٌة 1
 

 2002لسنة  5من قانون الشركات التجارٌة القطري رقم  68تم تؤسٌس شركة بروة العقارٌة ش.م.ق. )"الشركة" أو "الشركة األم"( وفقا ألحكام المادة 
عام اعتبارا من تارٌخ إعالنها بالسجل  100. ومدة الشركة 2005دٌسمبر  27 بتارٌخ 31901ة بموجب السجل التجاري رقم كشركة مساهمة قطرٌة عام

 والشركة مدرجة فً بورصة قطر. التجاري.
 

 بالدوحة، دولة قطر. 27777والمكتب المسجل للشركة هو ص.ب. 
 

"المجموعة"( االستثمار فً جمٌع أنواع العقارات بما فً ذلك حٌازة واستصالح وتقسٌم وتطوٌر وتتضمن األنشطة الرئٌسٌة للشركة وشركاتها التابعة )معا، 
المشارٌع. كما  وإعادة بٌع األراضً وإقامة المشارٌع الزراعٌة والصناعٌة والتجارٌة على األراضً أو تؤجٌر تلك األراضً وشراء وبٌع وتؤجٌر المبانً أو

ثمارات العقارٌة بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة أعمال تطوٌر المشارٌع العقارٌة المحلٌة والدولٌة واالستثمار تقوم الشركة بإدارة وتشغٌل االست
 وملكٌة وإدارة الفنادق واستشارات المشارٌع وغٌرها.

 

 

كامه على المجموعة. وقد قامت وزارة )قانون الشركات( وتسري أح 2015( لسنة 11قانون الشركات القطري رقم )، صدر  2015ٌونٌو  16فً تارٌخ 

. باإلضافة إلى ذلك، لم تصدر وزارة االقتصاد والتجارة 2016قانون الشركات حتى أغسطس  الفترة المسموح بها لألمتثال إلحكاماالقتصاد والتجارة بتمدٌد 

االقتصاد والتجارة من أجل تعدٌل نظامها األساسً لكً  مع وزارة وتقوم المجموعة حالٌاً بالتواصلبعد اللوائح التنفٌذٌة الالزمة لتطبٌق قانون الشركات. 

 ٌتوافق مع قانون الشركات الجدٌد.
 

% من إجمالً 5التابعة للمجموعة والتً تمثل ما نسبته أكثر من  البٌانات المالٌة للشركاتتشتمل هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة على 
، هناك عدد من البٌانات لتلك الشركاتمبٌنة أدناه. باإلضافة  الشركات هوهذج التشغٌلٌة للمجموعة خالل الفترة الحالٌة أو السابقة الموجودات و / أو النتائ

ئج % من إجمالً الموجودات و / أو النتا5المالٌة لشركات تابعة أخرى موحدة مع هذه البٌانات المرحلٌة الموحدة المختصرة وهً تمثل ما نسبته أقل من 
 التشغٌلٌة للمجموعة.

النسبة المئوٌة للمساهمة الفعلٌة    
 للمجموعة

 
 اسم الشركة التابعة

 بلد
 التؤسٌس 

 مارس  31 
2016 

 دٌسمبر 31 
2015 

      
%311  قطر شركة أساس العقارٌة ذ.م.م   311%  

%311  قطر  ش.ش.و األصولشركة الوصٌف إلدارة    311%  

%311  قطر العقارٌة ذ.م.مشركة بروة الدوحة    311%  

%311  قطر ش.ش.و -شركة بروة الدولٌة    311%  

%311  قطر شركة لوسٌل جولف للتطوٌر ذ.م.م   311%  

%311  قطر  شركة بروة السد ش.ش.و   311%  

%311  قطر  بروة البراحة ش.ش.و   311%  
%311  قطر  شركة حً بروة المالً ذ.م.م   311%  

%311  قطر  ش.ش.و - بروةقرٌة شركة    311%  

%311  قطر  جدران ش.ش.و   311%  

%311  قطر  شركة مساكن السٌلٌة ومسٌمٌر ش.ش.و   311%  

%311  قطر  شركة بروة لتبرٌد المناطق ش.ش.و   311%  
%311  قطر  الشركة القطرٌة لالستثمارات العقارٌة ش.م.ق.خ   311%  

%76.13  المملكة المتحدة كافٌندش كابٌتال   76.13%  
%311  البحرٌن لالستثمارات الفندقٌة ش.م.ب.م شذاشركة    311%  

%51  قطر شركة قطر إلدارة المشارٌع ش.م.ق.خ   51%  
 

 أسس اإلعداد 2
 

وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الدولٌة، والمعٌار  2016مارس  31تم إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة عن الفترة المنتهٌة فً 
 "(.34التقارٌر المالٌة المرحلٌة" )"المعٌار المحاسبً الدولً  دإعدا” - 34المحاسبً الدولً 

 
المرحلٌة المختصرة الموحدة باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظٌفٌة للشركة وتم تقرٌب جمٌع القٌم إلى أقرب ألف تم عرض البٌانات المالٌة 

 لاير قطري وما عدا ذلك تم ذكره وتوضٌحه.
 

لٌة السنوٌة الموحدة؛ وٌتعٌن قراءتها جنبا إلى وال تشمل البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة جمٌع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبٌانات الما
 31. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 2015دٌسمبر  31جنب مع البٌانات المالٌة السنوٌة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهٌة فً 

  .2016دٌسمبر  31المنتهٌة فً ال تعبر بالضرورة عن النتائج التً ٌمكن توقعها للسنة المالٌة  2016مارس 
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة 3
 

المالٌة السنوٌة الموحدة  تعتبر السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة متطابقة مع تلك المتبعة فً إعداد البٌانات
أثر جوهري على القوائم المالٌة للمجموعة  المالٌة لهاجد تعدٌالت على المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر . ال تو2015دٌسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهٌة فً 

 . 2016مارس  31للفترة المنتهٌة فً 
  
 المجموعة.غٌر المطبقة بعد من قبل  2016ٌناٌر  1المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة سارٌة المفعول بالنسبة للفترات السنوٌة التً تبدأ بعد  ( )أ
 

(. تتضمن 2018ٌناٌر  1، "األدوات المالٌة" فٌما ٌتعلق بحساب التحوط )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 9المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
ن تعكس نشاطات إدارة المخاطر لدٌها إحداث تغٌٌر جذري على محاسبة التحوط بما ٌسمح للمنشآت بؤ 9التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 على نحو أفضل فً البٌانات المالٌة.
 

( ٌتطلب من المستؤجرٌن االعتراف تقرٌبا 2019ٌناٌر  1، "عقود اإلٌجار" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 16المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
تبٌن حقهم فً استخدام الموجودات لفترة زمنٌة معٌنة وااللتزام المترتب على ذلك بدفع اإلٌجارات. وتظل بجمٌع عقود اإلٌجار فً المٌزانٌة العمومٌة لكً 

 طرٌقة المحاسبة المتبعة من قبل المإجر دون تغٌٌر إلى حد كبٌر.
 
 

(. ٌقّدم المعٌار الجدٌد المبدأ 2018ٌناٌر  1أو بعد  ، "إٌرادات من عقود مع العمالء" )للفترات السنوٌة التً تبدأ ف15ًالمعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
التً تتضمن  األساسً بوجوب االعتراف باإلٌراد عند تحوٌل البضائع أو الخدمات للعمٌل، بسعر المعاملة. ٌتم االعتراف بالمنتجات أو الخدمات الممٌزة

 اصر منفصلة بشكل عام.عدة بنود بشكل منفصل، وٌتم تخصٌص أي خصوم أو حسوم على سعر العقد إلى عن
 

 التقدٌرات المحاسبٌة       4
 

تً تإثر فً عملٌة إن إعداد هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة ٌقتضً أن تقوم اإلدارة باستخدام الحكم الشخصً والتقدٌرات واالفتراضات ال
 والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلٌة عن هذه التقدٌرات.تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات 

 
والمصادر األساسٌة  وعند إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة، فإن األحكام التً تستخدمها اإلدارة فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة

 . 2015 دٌسمبر 31األخرى لتقدٌر حاالت عدم التؤكد هً ذاتها التً تم تطبٌقها على البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 
 
 النقد واألرصدة البنكٌة 5
 

 ٌشمل النقد واألرصدة البنكٌة ما ٌلً:
 دٌسمبر 31 كما فً  مارس 31 كما فً 
 2016  2015 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 

 ,0, نقد فً الصندوق
 

641 

 133463136  036303,04 ودائع قصٌرة األجل 

 3673116  07,3040 حسابات جارٌة

 1253567  0703043 حسابات تحت الطلب

 3363134  7673643 أرصدة بنكٌة محجوزة

 343641  7,3,77 غطاء بنكٌة اتحساب

    
 136113533  30,63433, إجمالً النقد واألرصدة البنكٌة

    

(034763777) (1أشهر ) 3ودائع بنكٌة قصٌرة األجل مستحقة بعد    (634743361)  

(,770344) (2أرصدة بنكٌة مقٌدة )   (3123134)  

    
 331113634  ,,7376,37 نقد وما فً حكمه 

 
 إٌضاحات:

 
حتى الودائع البنكٌة القصٌرة األجل لفترات متفاوتة استنادا إلى متطلبات النقد المباشر للمجموعة والتً لها فترات استحقاق أصلٌة تتراوح  ٌتم ربط (1)

 اثنً عشر شهرا وتحمل أرباحا بمعدالت السوق التجارٌة.
 

التً أصدرتها المجموعة وتسوٌة توزٌعات األرباح التً لم  لغرض تغطٌة بعض الضمانات البنكٌة المحجوزةٌتم تقٌٌد استخدام األرصدة البنكٌة  (2)
 ٌطالب بها مساهمً الشركة األم.
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 عرض الجزء المتداول وغٌر المتداول للذمم المدٌنة والمصارٌف المدفوعة مقدماً والذمم المدٌنة لعقود التؤجٌر التموٌلً   6
 

من الذمم المدٌنة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدٌنة لعقود التؤجٌر التموٌلً كما فً تارٌخ ٌوضح الجدول التالً توزٌع الجزء المتداول وغٌر المتداول 
 التقرٌر:

 

 
 ذمم مدٌنة من التؤجٌر التموٌلً  ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما

  
 مارس 31

2016 

دٌسمبر  31 
2015 

 مارس 31 
2016 

دٌسمبر  31 
2015 

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

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

    
    

 3844156  7634,7,  140274111  7043007 متداولة
 144594667  63477,,73  144568  043,07 غٌر متداولة

 
       

 
7043733  140414679  733,03704  148434823 

 
 إٌضاح:

 
ألف لاير قطري( مقابل التسهٌل  6324000: 2015دٌسمبر  31ألف لاير قطري ) 5784000تم رهن الذمم المدٌنة للتؤجٌر التموٌلً البالغ قٌمتها 

 ألف لاير قطري(. 924175: 2015دٌسمبر  31ألف لاير قطري ) 614450 والبالغ قٌمتهاإلسالمً "صكوك المشاركة" 

 
 فصاحات األطراف ذات العالقة إ 7
 

السهم التفضٌلً % من أسهم الشركة بما فً ذلك 45هً المساهم الرئٌسً فً الشركة وتملك نسبة ٌة لالستثمارات العقارٌة ش.م.ق. تعد شركة الدٌار القطر
هم مملوكة على نطاق واسع وٌتم تداولها فً بورصة % المتبقٌة من األس55. إن نسبة للشركة حقوقا ممٌزة على السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة الذي ٌحمل

 قطر.
 

دارة لدى الشركة األم معامالت مع األطراف ذات العالقة وهً تمثل المساهمٌن الذٌن لهم سٌطرة على الشركة والشركات التابعة وأعضاء مجلس اإل
ر كبٌر علٌها.  ٌتم اعتماد سٌاسات التسعٌر وشروط هذه المعامالت من قبل وموظفً اإلدارة العلٌا للشركة والكٌانات التً تدٌرها هذه األطراف أو لها تؤثٌ

 إدارة المجموعة.
 

 معامالت األطراف ذات العالقة
 وٌوضح الجدول التالً المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:

 

 عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 مارس 31

  2016  2015 

 )مراجعة(     )مراجعة(  

 
 
 
 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 474004  322473  المساهم الرئٌسً-إٌرادات من خدمات استشارٌة وخدمات أخرى

 24159  293  المساهم الرئٌسً/ شركات زمٌلة-إٌرادات اإلٌجار 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة( 7
 

 فً بٌان المركز المالً المرحلً الموحد:فٌما ٌلً األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 
 مارس 31

2016  
 دٌسمبر 31
 2015  

 مارس 31
2016  

 دٌسمبر 31
 2015 

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

 لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        
 4824624  6752911  394376  302450 ش.م.ق. ار القطرٌة لالستثمارات العقارٌةشركة الدٌ

 294851  282999  974144  972144 شركات زمٌلة

 -  -  884311  772731 منشآت خاضعة للسٌطرة المشتركة

 24500  22158  -  - أطراف ذات عالقة أخرى

 2052325  2244831  7072068  5144975 

 
 

 ٌوضح الجدول التالً الجزء المتداول وغٌر المتداول للمبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة:
 

 
 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  
 مارس 31

2016  
دٌسمبر  31

2015 

 مارس 31 
2016 

دٌسمبر  31 
2015 

 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة(

 

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

    
    

 352  30,  633411  ,,7,36 غٌر متداولة 

 3323213  3463070  3173376  7773670 متداولة

 
04,3,0,  6623613  3433467  3323753 

 

 اإلدارة العلٌامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفً 
 

 ٌوضح الجدول التالً مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفً اإلدارة العلٌا اآلخرٌن خالل الفترة:
 
 

 

  31عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً 
 مارس

 

  2016  2015  

 
  )مراجعة(  )مراجعة(

 
  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

    
 

  11,443  12,553 موظفً اإلدارة العلٌا )على أساس المجموعة(  تكلفةإجمالً 
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  للمتاجرةعقارات  8
 مارس 31 

2016 
دٌسمبر  31 

2015 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 3543336  7363770 عقارات متاحة للبٌع

 134343423  3,3,3773, بالصافً-عقارات قٌد التطوٌر

 ,3,,43407  135763531 

 
 ٌوضح الجدول التالً الحركة فً العقارات المتاحة للبٌع خالل الفترة:

مارس  31 
2016 

 مارس 31 
2015 

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

    
 3623256  7363770 ٌناٌر  1فً 

 657  - إضافات خالل الفترة

-  عقارات ُمباعة خالل الفترة    (33517)  

    
 3613136  7363770 مارس  31فً 

 
 كانت الحركات فً العقارات قٌد التطوٌر خالل الفترة كما ٌلً:

 
 مارس 31 

2016 
 مارس 31 

2015 

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

    

 131633562  36763607, ٌناٌر 3فً 

 6123565  7,33447 إضافات

 333363  043070 تكالٌف التموٌل المرسملة 

(33327)  - تحوٌل لممتلكات ومنشآت ومعدات   

(0473677) (31تحوٌل إلى استثمارات عقارٌة )إٌضاح    - 

 -  ,7303 عكس انخفاض القٌمة

(73334)  73,00 تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة  

 346204931  3,3,3773, مارس 31فً 
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 استثمارات فً شركات زمٌلة 9
 

 ٌوضح الجدول التالً المعلومات المالٌة الموجزة عن استثمارات المجموعة فً شركات زمٌلة:
 
 المنتهٌةالثالثة أشهر  

 مارس 31 فً
 2016 

المنتهٌة  الثالثة أشهر 
مارس  31فً 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 قطريألف لاير   ألف لاير قطري 
    

 8174053  7232494 ٌناٌر  3فً 

(42000) توزٌعات أرباح مستلمة من شركات زمٌلة   (44000)  

 144201  162069 حصة من نتائج شركات زمٌلة 

(164700)  - (33خسائر انخفاض القٌمة )إٌضاح   

(24123)  82066 حصة التغٌر فً احتٌاطً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتاحة للبٌع  

(224413)  52451 تعدٌل ترجمة العملة   

 7864018  7492080 مارس 31فً 

 
الثالثة أشهر المنتهٌة  

 مارس 31فً 
2016 

الثالثة أشهر المنتهٌة  
 مارس 31فً 
 2015 

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

    للشركات الزمٌلة:إجمالً حصة المجموعة من بٌان المركز المالً 

 147124104  125732552 إجمالً الموجودات 

(8242472) إجمالً المطلوبات    (9264086)  

    

 7864018  7492080 حصة المجموعة فً صافً موجودات الشركات الزمٌلة

 
 7864018  7492080 القٌمة الدفترٌة لالستثمارات

    

    الشركات الزمٌلة:حصة المجموعة من إٌرادات ونتائج 

    

 1124925  33760, اإلٌرادات

 النتائج
 763467  144201 

 

 

 استثمارات عقارٌة 10
 مارس 31 

 2016 
 مارس 31 

 2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1140934173  1122222850 ٌناٌر  3فً 

 14841  542461 إضافات 

 -  4092611 (6عقارات للمتاجرة )إٌضاح تحوٌل من 

(14162)  - تحوٌل لممتلكات ومنشآت ومعدات  

 3094873  3062829 صافً أرباح القٌمة العادلة  

(82455) تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة   (194929)  

 1143834796  1129852296 مارس 31فً 
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 )تتمة( ٌةعقار استثمارات 10
 

 إٌضاحات:
 عقارٌة تقع فً دولة قطر وجمهورٌة قبرص والمملكة المتحدة.الستثمارات اال (1)

 

مارس  31ٌتم تسجٌل االستثمارات العقارٌة بالقٌمة العادلة، والتً تم تحدٌدها على أساس التقٌٌم الذي أجراه خبٌر تقٌٌم مستقل ومعتمد كما فً  (2)

والتً تم تقٌٌمها داخلٌاً باستخدام طرق تقٌٌم متعارف علٌها. تم إجراء التقٌٌمات  باستثناء العقارات الموجودة فً قبرص والمملكة المتحدة 2016

قٌٌم. من قبل جهات تقٌٌم مستقلة ومعتمدة والتً تحمل مإهالت مهنٌة مناسبة ومعترف بها وخبرة حدٌثة فً موقع وفئة االستثمار العقاري قٌد الت

لتقٌٌم قد استعانت بمعرفتها بالسوق وحكمها الشخصً المهنً ولم تعتمد فقط على التارٌخ وعند التوصل إلى قٌم السوق التقدٌرٌة، فإن جهات ا

ة والتً السابق للمعامالت المشابهة. وفً حال لم تتوفر األسعار الحالٌة فً سوق نشط، فإن التقٌٌمات تعتمد على مجموع التدفقات النقدٌة المقدر

العائد الذي ٌإثر على المخاطر النوعٌة المالزمة لصافً التدفقات النقدٌة على صافً التدفقات ٌتوقع تحصٌلها من تؤجٌر العقار. وٌتم تطبٌق 

 النقدٌة التً تم التوصل إلٌها عند تقٌٌم العقار.

 

ستثمارات ولٌس لدٌها أي التزامات تعاقدٌة لشراء أو بناء أو تطوٌر اال استثماراتها العقارٌةلٌس لدى المجموعة قٌود على القٌمة المحققة من  (3)

 العقارٌة أو إلصالحها أو صٌانتها أو تحسٌنها.

 

 2016مارس  31ألف لاير قطري فً  142544000الدفترٌة إلى  اوقد أدرج ضمن االستثمارات العقارٌة بعض العقارات التً تصل قٌمته (4)

ألف لاير قطري( والتً سوف ٌتم تحوٌل ملكٌتها القانونٌة للمجموعة عند االنتهاء من تشٌٌد المشارٌع أو  142544000: 2015دٌسمبر  31)

الموحدة المختصرة على أساس أن الفائدة النفعٌة لهذه  تم إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة االستثمارات العقارٌة بالكامل. عند تسوٌة مبلغ

 لدى المجموعة. موجودةاالستثمارات العقارٌة 
 

 

 فٌما ٌلً وصف ألسالٌب التقٌٌم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقٌٌم الرئٌسٌة فٌما ٌخص بعض االستثمارات العقارٌة: (5)

  غٌر القابلة للرصدالمدخالت الجوهرٌة   طرٌقة التقٌٌم نوع العقارات
المعدل )المتوسط 

 المرجح(

      

 العقارات التجارٌة
طرٌقة التدفقات النقدٌة 

 المخصومة
 لاير قطري 270-17  القٌمة اإلٌجارٌة التقدٌرٌة لكل متر مربع شهرٌا 

 %3-%0  نمو اإلٌجار السنوي   

 %19-%0  معدل اإلشغال طوٌل األجل   

 %8.79-%8.38  معدل الخصم   

 %7-%3.95  أعلى سعر بالسوق   

      

 العقارات السكنٌة 
طرٌقة التدفقات النقدٌة 

 المخصومة
 لاير قطري 69-31  القٌمة اإلٌجارٌة التقدٌرٌة لكل متر مربع شهرٌا 

 %5-%0  نمو اإلٌجار السنوي   

 %19-%0  معدل اإلشغال طوٌل األجل   

 %8.79-%8.38  معدل الخصم   

 %7-%3.95  أعلى سعر بالسوق   

      

  قٌمة األرض المقدرة لكل متر مربع  مقارنة مباشرة أراضً فضاء
لاير  17000- 2000

 قطري 
 

 

الطرٌقة األكثر استخداما لتقٌٌم القٌمة السوقٌة ضمن منهج الدخل. وهً أسلوب لوضع النماذج المالٌة بناء على  هًطرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة: 

مشتق من افتراضات صرٌحة بشؤن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكالٌف المرتبطة بالقدرة على تولٌد الدخل. ٌتم تطبٌق معدل خصم 

 لتقدٌر التدفقات النقدٌة من أجل الوصول إلى قٌمة حالٌة لتدفق الدخل. وٌمثل صافً القٌمة الحالٌة إشارة على القٌمة السوقٌة. اً داخلٌ محتسبأو  السوق
 

ًّ وعقارات مشابهة تم بٌعها فً معامالت دون شروط تفضٌلٌة أو تم عرضها منهج المقارنة المباشرة:  ٌنطوي هذا المنهج على مقارنة بٌن العقار المعن

سوق مفتوحة للبٌع. ٌوضح هذا المنهج المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البائعون على استعداد لقبوله( مقابل عقارات مماثلة فً 

اء الرأي الخاص وتنافسٌة وهو مفٌد بشكل خاص فً تقدٌر قٌمة األراضً والممتلكات التً عادة ما ٌتم تداولها على أساس الوحدات. بشكل عام، ٌتم بن

ًّ وا   لعقار المشابه.بالقٌمة اعتمادا على دلٌل معامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع تعدٌالت للعقار للمشابه لتمٌٌز االختالفات بٌن العقار المعن
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 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 11

 

 
 

  مخصصاتال 12

 

الثالثة أشهر المنتهٌة 
 مارس 31فً 

2016  

الثالثة اشهر المنتهٌة 
 مارس 31فً 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    
 1644938  2072028 ٌناٌر 1فً 

 64739  - مبالغ مرصودة خالل الفترة

(86) المستخدم خالل السنة   - 

(1122887) (16عكس مبالغ خالل الفترة )إٌضاح    (17)  

 -  2 تعدٌالت التحوٌل

 1714660  942057 مارس  31فً 

    
 

 وفٌما ٌلً تحلٌل المخصصات: 

 دٌسمبر 31  مارس 31 
 2016  2015 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1664747  532776 مخصص الدعاوى القضائٌة

 404281  402281 مخصص تكالٌف ملتزم بها 

 2074028  942057 مارس/ دٌسمبر 31فً 

  

 مارس 31 
2016 

 دٌسمبر 31 
 2015 

 

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

  4724407  4002585 مقاولون من الباطن وموردون 
  1084553  1182919 مبالغ مقدمة للعمالء وإٌرادات غٌر مكتسبة 

  2354114  2322163 ذمم دائنة محتجزة 
  874249  872249 مساهمة للصندوق االجتماعً والرٌاضً 

  2954848  3082286 مصروفات مستحقة 
  314820  232022  المستحقةتكالٌف التموٌل 

  794635  812796 مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  
  9864808  9952342 ذمم دائنة أخرى

 222472362  242974434  

    استحقاق الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى كالتالً:
 8284324  7773077 غٌر متداولة

 144694110  3777,,,73 متداولة

    
 030033,60  242974434 
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 التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً 13
 

 ٌوضح الجدول التالً الحركة فً االلتزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً خالل الفترة:
 
 مارس 31 

2016 
 مارس 31 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 749194983  726972837 ٌناٌر 1فً 
 -  - (1تسهٌالت تم الحصول علٌها خالل الفترة )

(302725) السداد خالل الفترة    (564736)  

 336633770  748634247 
    

(033,4) تكالٌف التموٌل المإجلة   14197 

 748644444  336603,70 مارس 31فً 

 
    ٌوضح الجدول التالً نمط استحقاق االلتزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً:

 مارس 31 
2016 

 دٌسمبر 31 
2015 

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

 141054450  3,479,344 الجزء غٌر المتداول
 645924387  4,185,038 الجزء المتداول

 726642382  746974837 

 ملحوظة:
احا تم الحصول على عقود التموٌل اإلسالمً لغرض تموٌل متطلبات المشارٌع الطوٌلة األجل ورأس المال العامل للمجموعة. تحمل هذه العقود أرب

ٌر ، باستثناء مستحقات التؤج2015 دٌسمبر 31و 2016مارس  31بمعدالت تجارٌة. وال توجد أي أوراق مالٌة مرهونة كضمان مقابل أي من العقود فً 
 بالبٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة. 6التموٌلً المرهونة كضمان والتً تم االفصاح عنها باإلٌضاح 

 
 . لاير قطريألف  2,845,621وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً بمبلغ  التزامات( خالل الفترة قامت المجموعة بإعادة تموٌل 1)

  

 أرباح من بٌع عقارات     14

 

أشهر المنتهٌة الثالثة 
 مارس 31فً 

2016  

الثالثة اشهر المنتهٌة 
 مارس 31فً 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 247034424  - للمتاجرة عقارات-متحصالت بٌع 
(14739)  - للمتاجرة  عقارات-تكلفة المبٌعات   

 247014685  - أرباح من بٌع عقارات 

 

 خسائر انخفاض القٌمة  15
الثالثة أشهر المنتهٌة  

 مارس 31فً 
2016 

الثالثة أشهر المنتهٌة  
 مارس 31فً 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 75  - موجودات مالٌة متاحة للبٌع 
 14159  22 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما 

 164700  - (9)إٌضاح استثمار فً شركات زمٌلة 

 22  174934 
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 إٌرادات أخرى     16
 
الثالثة أشهر المنتهٌة  

 مارس 31فً 
2016 

الثالثة أشهر المنتهٌة  
 مارس 31فً 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 14116  32946 إٌرادات توزٌعات األرباح
 17  1122887 قانونًإٌرادات من عكس مخصص 

 -  92735 إٌرادات من عكس مخصص انخفاض القٌمة 
 274782  - غرامات من المقاولٌن

 34478  32100 أخرى

 1292668  324393 

 

 عائد السهم األساسً والمخفض     17
 

األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المستحقة خالل ٌتم احتساب األرباح األساسٌة للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة والعائدة لمساهمً الشركة 
 الفترة كالتالً:

 
 عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 مارس 31
 

 2016  2015  
  )مراجعة(  )مراجعة( 
     

  342544887  6,730,7 الربح العائد لمالكً الشركة األم )ألف لاير قطري(

     

 
 3894125  3892125 والمدفوعة بالكامل )بآالف األسهم(األسهم العادٌة المصدرة 

 

 
(50) أسهم خزٌنة )بآالف األسهم(   (50)  

 

 3894075  3892075 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة )بآالف األسهم(

 

  8.36  7663 عائد السهم األساسً والمخفف )لاير قطري(

 
 مستحقة فً أي وقت خالل الفترة وبالتالً فإن األرباح المخففة لكل سهم تعادل األرباح األساسٌة لكل سهم.ال توجد أسهم مخففة محتملة 

 

 احتٌاطٌات أخرى      18
 
 
 مارس 31 

2016 
 مارس 31 

 2015 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 ترجمة العمالت:احتٌاطٌات 
 

   

(2282770) العملٌات األجنبٌةفروق ترجمة العملة من    (2164925)  
    
    

    موجودات مالٌة متاحة للبٌع:
    

 584433  302043 ربح من إعادة القٌاس بالقٌمة العادلة
    

 (1982727)   (1584492)  
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 مطلوبات محتملة       19
 

 أن ٌنشؤ عنها أي مطلوبات جوهرٌة:كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالٌة التً ال ٌتوقع 
 
 
 
 

 مارس 31
2016 

دٌسمبر  31 
2015 

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

 1154034  1102028 ضمانات بنكٌة

    
 

 التزامات        20
 مارس 31 

 2016 
دٌسمبر  31 

2015 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 قطريألف لاير   ألف لاير قطري 
    

 6494896  0763476 قٌد التطوٌر عن العقاراتالمقاولٌن والموردٌن  معالتزامات تعاقدٌة 

    
 2254708  0733077 (1التزامات مقابل التؤجٌر التشغٌلً )

    
 4564331  7,,0,63 التزامات لشراء االستثمارات

 
 ملحوظة:

 باإلٌجارات التشغٌلٌة:ٌوضح الجدول التالً تحلٌل االلتزامات الخاصة  (1)
مارس  31 

2016 
دٌسمبر  31 

2015 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 324310  73737, أقل من سنة
 1364082  7,637,4 سنوات 5بٌن سنة واحدة إلى 

 574316  073,64 أكثر من خمس سنوات

 0733077  2254708 
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ومخاطر  الربحمن المخاطر المالٌة: مخاطر السوق )بما فً ذلك مخاطر العملة ومخاطر القٌمة العادلة لسعر  مجموعةتتعرض أنشطة المجموعة إلى 
 سٌولة.للتدفقات النقدٌة ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر ال االرباح أسعار 

 
نات المالٌة السنوٌة؛ وال تشتمل البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة على جمٌع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة فً البٌا

 .2015دٌسمبر  31وٌتعٌن قراءتها جنبا إلى جنب مع البٌانات المالٌة السنوٌة للمجموعة كما فً 
 

 تغٌرات فً سٌاسات إدارة المخاطر منذ نهاٌة السنة.ولم تطرأ أي 

 
 مخاطر السٌولة   21-2

 
 الٌة.بالمقارنة مع نهاٌة العام، لم ٌكن هناك تغٌٌرات جوهرٌة فً التدفقات النقدٌة التعاقدٌة الصادرة غٌر المخصومة بالنسبة للمطلوبات الم
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 إدارة المخاطر المالٌة واألدوات المالٌة )تتمة(   21
 

 تقدٌر القٌمة العادلة    21-3
 

 :2015 دٌسمبر 31و 2016مارس  31ٌوضح الجدول أدناه مقارنة القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة لألدوات المالٌة للمجموعة كما فً 
  

 القٌم العادلة   القٌم الدفترٌة  

 مارس 31 
2016  

دٌسمبر  31
2015  

 مارس 31
2016  

دٌسمبر  31
2015 

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

        الموجودات المالٌة
 348334495  324352754  348334495  324352754 أرصدة بنكٌة )باستثناء النقد(

 140184333  8012056  140184333  8012056 ذمم مدٌنة
 148434823  127522140  148434823  127522140 من التؤجٌر التموٌلً ذمم مدٌنة

 2244831  2052325  2244831  2052325 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 274884  272902  274884  272902 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1994386  2002766  1994386  2002766 موجودات مالٌة متاحة للبٌع 
        

        المطلوبات المالٌة

(123702550) ذمم دائنة ومطلوبات أخرى   (144334146)   (123702550)   (144334146)  
(7072068) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة   (5144975)   (7072068)   (5144975)  

(726642382) التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً   (746974837)   (726642382)      (746974837)  
 

 للقٌمة العادلة الهرمًالتسلسل 
 

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمً لتحدٌد واالفصاح عن القٌمة العادلة لألدوات المالٌة من خالل طرق التقٌٌم.
 

 للموجودات أو المطلوبات المتماثلة؛األسعار المعلنة )غٌر المعدلة( فً األسواق النشطة  :1المستوى 
الطرق األخرى التً تكون فٌها جمٌع المدخالت التً لها تؤثٌر جوهري على القٌمة العادلة المسجلة ملحوظة سواء  :2المستوى 

 بشكل مباشر أو غٌر مباشر؛ و
المسجلة والتً ال تعتمد على بٌانات السوق الطرق التً تستخدم المدخالت والتً لها تؤثٌر جوهري على القٌمة العادلة  :3المستوى 

 الملحوظة.
 

ألف لاير قطري سندات حقوق ملكٌة غٌر مدرجة مسجلة بالتكلفة حٌث لم تكن قٌمتها العادلة قابلة  1274009تمثل الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع البالغة 
رٌر أداء استثماري دورٌة من مدٌري االستثمار. قامت اإلدارة بمراجعة االستثمارات للقٌاس الموثوق. تقتصر المعلومات حول هكذا استثمارات عادة على تقا

الستثمارات وعملٌاتها، غٌر المدرجة لتقٌٌم ما إذا كان قد حصل انخفاض فً قٌمة هذه االستثمارات. بناًء على أحدث المعلومات المالٌة المتوفرة فٌما ٌخص هذه ا
 لم تتعرض النخفاض فً قٌمتها أكبر من الذي تم تسجٌله مسبقاً.ترى اإلدارة بؤن هذه االستثمارات 
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 إدارة المخاطر المالٌة واألدوات المالٌة )تتمة( 21
 

 تقدٌر القٌمة العادلة )تتمة( 21-3
 

 ، احتفظت المجموعة بالفئات التالٌة لألدوات المالٌة التً تم قٌاسها بالقٌمة العادلة:2015 دٌسمبر 31و 2016مارس  31كما فً 
 

 الموجودات المالٌة
       2016مارس  31 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مراجعة(  
 ألف لاير   

 قطري   
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
        

 -  -  272902  272902 مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات 
 772386  -  1232380  2002766 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

        

 2282668  1512282  -  772386 

 
 
 
       2015دٌسمبر  31 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مدققة( 
 ألف لاير    

 قطري    
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
 ألف رٌا 

 ل قطري
        
 

 -  -  274884  274884 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 774386  -  1224000  1994386 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

        
 2274270  1494884  -  774386 

 
 

 .3ولم ٌتم إجراء تحوٌالت إلى ومن قٌاس القٌمة العادلة بالمستوى  ،2والمستوى  1خالل الفترة، لم ٌتم إجراء تحوٌالت بٌن قٌاسات القٌمة العادلة بالمستوى 
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 معلومات القطاع   22
 

ة مختلف لدى المجموعة ثالثة قطاعات ٌنبغً اإلفصاح عنها، كما هو موضح أدناه، وهً األقسام االستراتٌجٌة للمجموعة. وتقدم األقسام االستراتٌجٌ
ة )متخذ القرارات األعمال وٌتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من األقسام االستراتٌجٌة، تقوم اإلدارة العلٌا للمجموع
والوحدات لفٌالت التشغٌلٌة الرئٌسٌة( بمراجعة تقارٌر اإلدارة الداخلٌة بشكل منتظم. ٌقوم القطاع العقاري بتطوٌر وبٌع وتؤجٌر مبانً الشقق السكنٌة وا

 خدمات األخرى. وقطع األراضً. وٌوفر قطاع خدمات األعمال خدمات دعم األعمال وتشمل الخدمات األخرى التبرٌد والالتجارٌة 
 

وخسائر كل قطاع أباح ٌتم مراقبة القطاعات التشغٌلٌة وٌتم اتخاذ القرارات االستراتٌجٌة على أساس نتائج القطاع التشغٌلً المعدلة، والتً تعتبر مقٌاسا ألر
 على حدة.

 
 القطاعات التشغٌلٌة

 ٌوضح التالً عرض القطاعات التشغٌلٌة:
 
 
 

مارس  31 عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً
 )مراجعة( 2016

 
 

 خدمات
 عقارٌة

  
 

 خدمات
 األعمال 

 

 أخرى
 خدمات

  
 
 

 استبعادات

  
 
 

 اإلجمالً
ألف لاير  

  قطري
ألف لاير 

  قطري
 ألف لاير

  قطري 
ألف لاير 

 قطري
ألف لاير  

 قطري
          

          إٌرادات وأرباح
 ,776304  -  7063006  ,746367  3470,,6 أطراف خارجٌة -
(,,0737)  07,  703366  703406 قطاعات داخلٌة -  (3)  - 

 
(,,0737)  7063363  70730,7  60337,7 اجمالً اإلٌرادات واألرباح     776304, 

          
(03374)  7,73674  ,7367  703037, ربح الفترة   6,,3376 

          
(733444) إٌرادات التموٌل /صافً )تكالٌف(   03407  -  -  (7037,7)  

          
(703477) استهالك   (073)   (03,,7)   -  (7036,3)  

          
 763467  -  763467  -  - حصة من نتائج شركات زمٌلة

 
 
 

مارس  31الثالثة أشهر المنتهٌة فً  عن
 )مراجعة( 2015

 
 

 خدمات
 عقارٌة

  
 

 خدمات
 األعمال 

 

 أخرى
 خدمات

  
 
 

 استبعادات

  
 
 

 اإلجمالً
ألف لاير  

  قطري
ألف لاير 

  قطري
 ألف لاير قطري

 
ألف لاير 

 قطري
ألف لاير  

 قطري
          

          إٌرادات وأرباح
 133353642  -  333564  3333756  131273341 أطراف خارجٌة -

(663335)  -  363116  313357 قطاعات داخلٌة -  (3)  - 

 
(663335)  333564  3663134  131373517 اجمالً اإلٌرادات واألرباح     133353642 

          
(13121)  243527  133565  133613132 ربح الفترة   136373315 

          
(673263) إٌرادات التموٌل/ صافً )تكالٌف(   33375  -  -  (663666)  

          
(323133) استهالك   (133)   (63111)   -  (343737)  

          
 323613  -  323613  -  - حصة من نتائج شركات زمٌلة

 
 إٌضاح:

 
 تم استبعاد إٌرادات وأرباح القطاعات الداخلٌة على مستوى التوحٌد.  (1)
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 معلومات القطاع )تتمة( 22
 

 :2015 دٌسمبر 31و 2016مارس  31وٌعرض الجدول التالً موجودات ومطلوبات للقطاعات التشغٌلٌة بالمجموعة كما فً 
 

 مارس  31فً 
 )مراجعة( 2016

 
 خدمات
 عقارٌة

  
 خدمات

 األعمال 

 
 أخرى
 خدمات

  
 

 استبعادات

  
 

 اإلجمالً
 ألف لاير 

  قطري 
 ألف لاير

  قطري 
 ألف لاير

  قطري 
 ألف لاير

 قطري 
 ألف لاير 

 قطري 
          

 37,6,,730  -  073047  0773707  337443,73 موجودات متداولة
(743,77,)  7303404  7003343  ,773070377 موجودات غٌر متداولة   7737473077 

 
(743,77,)  7347,3007  ,,,6,63  03377,3,70 إجمالً الموجودات   07300,3403 

          
(7063637)  (6,169,827) مطلوبات متداولة   (0037,3)   -  (6,339,463) 

(373777)  (3,980,626) مطلوبات غٌر متداولة   (044370,)   733644  (4,373,850) 

 
(,,7437,430) إجمالً المطلوبات   (0063637)   (00,3370)   733644  (74337,3,7,)  

          
 3073474  -  3073474  -  - استثمار فً شركات زمٌلة

 
(2) 0703070 نفقات رأسمالٌة  -  -  -  0703070 

 
 

  2015دٌسمبر  31فً 
 )مدققة(

 
 خدمات
 عقارٌة

  
 خدمات

 األعمال 

 
 أخرى

 خدمات 

   
 

 استبعادات

  
 

 اإلجمالً
 ألف لاير 

  قطري 
 ألف لاير

  قطري 
 ألف لاير

  قطري 
 ألف لاير

 قطري 
 ألف لاير  

 قطري
          

 943034764  -  414401  4144520  848474843 موجودات متداولة
(5714276)  9484773  1734134  1845814762 موجودات غٌر متداولة   1941324393 

 
(5714276)  9904174  5874654  2744294605 إجمالً الموجودات   2844364157 

          
(846414108) مطلوبات متداولة   (1414538)   (184189)   -  (848004835)  

(145374421) مطلوبات غٌر متداولة   (684961)   (3994704)   894203  (149164883)  

 
(1041784529) إجمالً المطلوبات   (2104499)   (4174893)   894203  (1047174718)  

          
 7234494  -  7234494  -  - استثمار فً شركات زمٌلة

 
(2) 9704059 نفقات رأسمالٌة  -  -  -  9704059 

 
 إٌضاح:

 
 تتكون النفقات الرأسمالٌة من اإلضافات لعقارات المتاجرة واالستثمارات العقارٌة والممتلكات والمنشآت والمعدات.  (2)
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لاير قطري للسهم  2.2توزٌعات أرباح نقدٌة بقٌمة  2016مارس  15اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي الذي عقد بتارٌخ 
 8564074لاير قطري للسهم الواحد بمبلغ  2.2: توزٌعات أرباح نقدٌة بقٌمة 2015) 2015ألف لاير قطري من أرباح عام  8564074الواحد بمبلغ 

 (. 2014ألف لاير قطري من أرباح عام 




