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شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

تتميز بروة العقارية بإدارتها المالية الحكيمة وقدرتها على تحديد 
المشاريع بعناية وتنفيذها في الوقت المحدد؛ مع االلتزام بمعايير 
الجودة وكفاءة التكلفة ونجاحها في توظيف خبراتها ومصادرها 

في إنجاح أعمالها. تسعى بروة باستمرار إلى إعداد محفظة 
متوازنة بشكل جيد موجهة نحو األصول السنوية المدرة للدخل 

الثابت وذلك على امتداد القطاعات التي تعمل فيها سواءاً 
السكنية أو التجارية والمتعددة االستخدامات، إضافة إلى قطاع 

الضيافة. 

تتركز استراتيجيتنا على التوظيف األمثل لمحفظتنا االستثمارية، 
بحيث تحاكي احتياجات السوق وذوي المصالح، مع التركيز على 

خلق قيمة تستمر على المدى الطويل. 

لقد استثمرنا بحكمة في فرص تطويرية تضيف مزيًدا من التنوع 
إلى محفظتنا، كما أننا نعمل على دراسة الفرص المستقبلية 

في السوق وتوظيفها بشكل فعال ومدروس وتفادي المخاطر 
التي قد تنتج من الدخول فيها. 

نهدف من خالل دراسة الفرص االستثمارية بعناية إلى خلق قاعدة 
مشاريع استثمارية ثابتة تحمينا من تقلبات السوق االقتصادية، 

يشمل ذلك فرص االستثمار في مشاريع القطاعات الصحية 
والتعليمية المدروسة، بحسب نموذج الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.

نسعى إلى تعزيز استحواذنا على أصول مدرة للدخل السنوي 
وذلك من خالل إضافة وحدات سكنية من الشريحة المتوسطة 

إلى العالية إلى محفظتنا، وزيادة قدرتنا على إنتاج تدفقات نقدية 
حرة.

نهدف إلى إضافة نموذج “البناء من أجل البيع” كجزء من مشاريع 
محفظتنا االستثمارية والذي يحقق عائدات ملموسة ويحقق عوائد 

أكثر استدامة من مراكز التملك الحر الجديدة التي اتخذناها في 
المناطق الناشئة مثل لوسيل. 

مع تخصيص رأس المال االزم والمشاريع ذات التصاميم 
المدروسة والقدرة التشغيلية المتميزة والهيكل التنظيمي 

للفريق، فإننا على الطريق لتعزيز مكانتنا كشركة عقارية 
متنوعة األصول. 



التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

89

شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

المحتويات
نظرة عامة

١٠ نبذة عن بروة العقارية 

١٤ النتائج المالية 

١٦ جوانب أعمالنا 

أين نعمل         ١٨

التقرير االستراتيجي
تقرير مجلس اإلدارة   ٢٢

ستة أسباب رئيسية لالستثمار في بروة  ٢٨

رسالة الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية      ٣٠

العوامل المحفزة للسوق  ٣٤

خططنا التطويرية المدروسة  ٣٦

٣٨ الفرص المتنامية في مناطق التملك الحر 

تأمين أطر بروة لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت   ٣٩

نهجنا في إدارة المخاطر     ٤٠

موظفينا: يبعثون الحياة في قيم بروة ورؤيتها     ٤٢

التزامنا نحو المجتمع   ٤٤

المشاريع العقارية في قطر  ٤٨

االستثمارات العقارية في قطر     ٥٠

االستثمارات العقارية  الدولية                                                                                                                        ٦٠

الشركات التابعة   ٦٢

الشركات الدولية الزميلة                                                                                                                               ٦٤

مجلس اإلدارة     ٦٦

تقرير الحوكمة 
تقرير حوكمة الشركات      ٧١

الملحق األول: الِسَيْر الشخصّية ألعضاء مجلس اإلدارة    ٨٦

تقييم اإلدارة للرقابة الداخلية على التقارير المالية                                                                           ٨٨

تقرير هيئة الرقابة الشرعية      ٩٠

البيانات المالية الموحدة
تقرير مدقق الحسابات المستقل     ٩٤

بيان المركز المالي الموحد    ٩٧

بيان األرباح أو الخسائر الموحد     ٩٨

بيان الدخل الشامل الموحد        ٩٩

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد       ١٠٠

بيان التدفقات النقدية الموحد       ١٠١

اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة     ١٠٣
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شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

القيمالرؤية الرسالة
أن نكون شركة عقارية لها 

مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما 
يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة 

لمساهمينا وشركائنا.

•  يتمثل التوجه اإلستراتيجي الرئيسي لمجموعة بروة في أن تكون 
شركة عقارية واستثمارية قابضة تحقق استثمارات ذات دخل متوازن في 

كل من نشاطها العقاري األساسي وأنشطة األعمال المتكاملة لديها 
بما يحقق عائداً على االستثمار يفوق العائد المحقق في السوق المحلي.

•   يتمثل المبدأ التوجيهي لمجموعة بروة العقارية في التركيز على 
تحسين إمكانيات التخطيط والتنفيذ لنشاطها األساسي، مع تطوير 
أنشطتها المتكاملة التي تالئم توجهها االستراتيجي وتتماشى معه

التطوير العقاري واالستثمار والعمليات:
سنضع النموذج الخاص ببروة في تخطيط 

وتنفيذ المشاريع ومن ثم نكرر تطبيق 
النموذج في المشاريع المستقبلية

التحكم الفعال وإدارة المخاطر:
أفضل ممارسات إدارة االستثمار وإدارة اآلداء 

التي تدعم تحقيق النتائج

الشركات التابعة لالستثمارات الخاصة:
- محفظة متوازنة تدعم الربحية والنمو 

     المستدام
- تعزيز المصداقية والعالمة التجارية محليًا 

     وعالميًا

التكامل المؤسسيالحوكمةالنشاط األساسي

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

إقامة مساكن وتشييد مباٍن أفضل 
بفعالية وكفاءة ليعيش ويعمل 

ويستمتع بها الجميع

الرؤية واالستراتيجية

نبذة عن بروة العقارية

بروة هي احدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، ومقرها الدوحة - قطر. نقوم بتطوير وإدارة العقارات التي تعكس 
االحتياجات المتغيرة لألفراد الذين يعيشون ويعملون على أرض قطر، والذين يزورونها كذلك.

التوجه االستراتيجي 

٣,٣88 مليون ر. ق.
العقارات المتاحة للبيع

٢٠1 مليون ر. ق.

نبذة حول محفظتنا

7,7 مليون متر مربع
إجمالي القيمة الدفترية لألصول مخزون األراضي

)عقارات وأراضي( 

8,٠7٣ مليون ر.ق.٢9,598 مليون ر.ق.
القيمة الدفترية لمخزون األراضي

٢1,5٢5 مليون ر.ق.
القيمة الدفترية للعقارات

الريادة وااللتزام والمصداقية والعمل 
الجماعي والنزاهة 

مشاريع قيد التنفيذ
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شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

قوتنا المالية

٣٣,155 مليون ر, ق
إجمالي األصول

9,337 مليون ر, ق
صافي الدين

3,6 مليون متر مربع
مساحات البناء قيد التشغيل

العائد على حقوق 
المساهمين

٪6,٠4

العائد على األصول

٪٣,73

معدل النمو السنوي اإلجمالي 
من دخل اإليجارات )الفترة المالية 

) ٢٠١٧ -٢٠٢٠

٪٢,4

من األرباح التشغيلية هي من 
صافي إيرادات اإليجارات

٪97

أرباح موزعة خالل األعوام من ٢٠١٤ ألى 
٢٠١٩

5,41 مليار  ر.ق 

ما تم إنجازه

محفظة األصول المتوازنة ) المساحات المبنية(

٪٣٩
٪٧٠٪٣٣

٪٣٠

٪١٣

٪١٤

٪١

سكن 
العمال

متعدد األغراض

سكني

مستودعات تجاري

محفظة األراضي

قطر
حول العالم

ينتج عنه عائد مستقر

في المشاريع السكنية منخفضة التكلفة
الريادة

مزيج متوازن من المشاريع

8,148
وحدات سكنية تم إنجازها

 ٣7,٣٢٢
غرفة سكنية للفئات 

العاملة

مخزون أراضي

5,4 مليون متر مربع في قطر
8٠% مملوكة

صافي الدين إلى حقوق الملكية

2:1
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شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

النتائج المالية

األرباح التشغيلية
)مليون ريال قطري()مليون ريال قطري(

إيراد التشغيلإجمالي الدخل

إجمالي الدخل واإليرادات التشغيلية

4,
63

9
1,5

33

2,
58

3
1,5

22

2,
76

2
1,7

54

2,
98

0
1,6

09

2,
٧١

٤
1,5

36

20152015 20162016 20172017 20182018 2019 ٢٠٢٠2019 ٢٠٢٠

88
4

93
9

1,13
9

96
5

97
0

١,٠٨
٠

العائد الربحي | %

األرباح النقدية المتكررة 
)باستثناء أرباح من بيع عقارات(

توزيعات األرباح 

)مليون ريال قطري(
)مليون ريال قطري(

نسبة توزيع األرباح | %

3 5 7 5 6 8 8 6 6 31 50 57 31 28 61 57 51 51

20152015 201٤201٤ 201٣201٣ 201٢201٢ 201١201١ 20162016 20172017 20182018 20192019

2015 2016 2017 2018 2019 ٢٠٢٠

٨٠
٧

٨٢
٦

٨٤
١

٤٣
٣

٥٦
٦

٤٩
٣

2015201٤201٣201٢201١ 2016 2017 2018 2019 ٢٠٢٠

38
9

58
4

77
8

85
6

85
6

97
3

97
3

97
3

77
8

٤٨
٦

2,
57

2
1,٦

٣٧

األرباح بعد خصم الضرائب 

2015 2016 2017 2018 2019 ٢٠٢٠

3,
06

9

1,6
19

1,7
16

1,5
05

1,٢
١٥

1,9
17

)مليون ريال قطري(
األرباح قبل تكلفة التمويل والضرائب 

واإلطفاء واإلستهالك
)مليون ريال قطري(

2015 2016 2017 2018 2019 ٢٠٢٠

3,
22

8

1,7
64

1,8
38

2,
05

4

1,8
7٤

1,٥
٩٩
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شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

قدرتنا على خلق القيمة تعتمد على وصولنا لرؤوس األموال الخمسة: المحفظة االستثمارية والتمويل والعالقات وفريق العمل 
واالستدامة.

٢٠١ مليون ريال قطري عقارات  	
متاحة للبيع

٣,٣٨٨ مليون ريال قطري عقارات  	
قيد التطوير

7,7 مليون متر مربع مخزون  	
األراضي المتاح

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

األسواق المستثمرة
 ثقة المستثمرين نتيجة التواصل  	

المستمر
المشاركة مع المجتمعات المحلية  	

والحكومات

اإلدارة الفعالة لرأس المال
3,891 مليون ريال قطري رأس المال 	
١٠,٠٨٣ مليون   ريال قطري من الديون  	

المستحقة
٩,٣٣٧ مليون ريال قطري من صافي  	

الدين
0,4٦ صافي نسبة الدين إلى حقوق  	

الملكية
التدفقات النقدية المتكررة في شكل دخل 

إيجاري

معرفة وخبرة فريقنا
مجلس إدارة متنوع الخبرات 	
ذوي المهارات 	
استمرار االستثمار في النظم  	

والعمليات القائمة
حوكمة الشركات القوية 	

المحفظة االستثمارية

االستحواذ

التطوير

المدخالت

المخرجات

اإلطار التشغيلي

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

الشركة بتحديد أفضل الفرص في أسواقها 
المستثمرة. كما تساعد عملية التقييم 
القوية في التخصيص الفعال للموارد 
للحصول على الممتلكات المتراكمة.

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

إيجاد فرص استثمارية جديدة.

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

بالنمو الذي يتم تحقيقه على المدى الطويل مقابل النمو قصير 
المدى.

من خالل المشاركة النشطة مع المستأجرين 
وذوي المصالح، تقوم الشركة بتطوير 

العقارات لتلبية احتياجات العمالء 
والمستأجرين المحتملين .

تقوم الشركة بإدارة محفظة االستثمار 
بفعالية لزيادة عوائد المساهمين.

تحقق الشركة أفضل العوائد على المدى 
الطويل من خالل إعادة تخصيص رأس المال 

من األصول والموجودات في فرص استثمارية 
جديدة.

اإلدارة

التحسين  حوكمة الشركات السليمة 
هي أحد األسس الهامة 
التي تعمل على حماية 

حقوق ذوي المصالح 
وتحقيق األهداف 

اإلستراتيجية للشركة

جوانب أعمالنا

توفر الميزانية العمومية القوية لشركة بروة مساحة كافية للنمو 
القوي من خالل اإلدارة المالية الحكيمة. خالل السنة، حصلت 

الشركة على ديون إضافية بقيمة 1,٩٦٢ مليون ريال قطري. أدت 
الزيادة في الديون إلى ارتفاع نسبة الديون إلي حقوق الملكية إلى 
0,4٦ من ٠,٤١. حققت الشركة أرباًحا قابلة للتوزيع لكل سهم للعام 

بقيمة  0,31 ريال قطري مقارنًة بقيمة 0,39 ريال قطري في العام 
السابق. تم اإلعالن عن توزيع 0,١٢٥ ريال قطري للسهم الواحد فيما 

يتعلق بأرباح السنة.

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

المساهمين، ولكنه سيكون له أثر إيجابي على المدى الطويل.

يعتبر التواصل مع المستثمرين ومشاركتهم الفعالة هما أمران حيويان وأساسيان 
لقدرة الشركة على إنشاء عالقات طويلة األمد. خالل العام، تفاعلت الشركة مع 

العديد من المستثمرين، واستفادت من التواصل المستمر خالل تحديثات النتائج 
الربع سنوية. كما أنها تتمتع بدعم فريق عالقات المستثمرين المتفاني ، تفاعلت 

أيًضا مع المحللين كلما دعت الحاجة.

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

المرغوب به، إال أن لهذا األمر أثر إيجابي على المدى الطويل يعود 
بالنفع على أعمال الشركة. 

أنشأت الشركة فريًقا قوًيا يتمتع بمعرفة وخبرة واسعة في أسواقها المستثمرة. 
على مدار العام، تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تسعى لجذب المهارات 

وتعزيز روح الفريق واإلحتفاظ بالخبرات المتواجدة في الشركة. كما تتمتع الشركة 
بأنظمة تشغيلية قوية وعمليات موثوقة تمكنها من تحقيق ذلك.

االستثمار في موظفي الشركة أمر حتمي لتحقيق نمو مستدام وطويل األمد. 
االستثمار في أنظمة وعمليات الشركة له تأثير سلبي على رأس المال التمويلي 

على المدى القصير. ومع ذلك، بمجرد تنفيذها، يكون هناك تأثير إيجابي، وهو 
تحسين جودة المعلومات وزيادة كفاءة ومعنويات الموظفين.

تدرك الشركة أهمية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة لضمان 
استدامتها البيئية. كما تدرك الشركة أهمية االستثمار في المجتمعات التي 

تعمل فيها، وهو األمر الذي يعود بالنفع على جميع جوانب أعمالها.

االستثمار في الحلول المستدامة يزيد من رأس المال المستدام، ولكن له تأثير 
على رأس المال التمويلي على المدى من القصير إلى المتوسط، ولكن يمتلك 

أثر إيجابي على رأٍس المال التمويلي على المدى الطويل.

المحفظة االستثمارية

المحفظة االستثمارية

العالقات

العالقات

الفريق

الفريق

االستدامة

االستدامة

التمويل

التمويل

النتائج

المبادالت

العالقات

التمويل

 االستدامة

فريق العمل

إلحداث فرق إيجابي
االستثمار في المجتمعات التي  	

تعمل فيها
استخدام الموارد الطبيعية  	

بطريقة مسؤولة وفعالة
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قرية بروة                         ٣٥٪  .١

٪٦ مدينة مواتر المرحلة ١                      .٢

مدينة مواتر المرحلة ٢                             ٦٪  .٣

بروة السد                         ٣٦٪  .٤

٥- امتداد قرية بروة                             ٦٪

٦- مرافق الخور الرياضية للعمال    ١٪

٪١٠ ٧- امتداد مرافق الخور الرياضية للعمال 

مشروع دارة )أ(                               ٤٪  .١

مساكن مسيمير                                    ١٠٪  .٢

٣.  قرية بروة                                                                   ٢٪

مدينتنا                                                                   ٦٨٪  .٤

٥. مساكن السيلية                                                  ١٠٪

مشروع بروة الخور   .٦
سكن موظفي شركة شل                                ٦٪         

أين نعمل

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

مساحات البناء من المحفظة اإلقليمية )بالمتر المربع(

شركة بروة العقارية

٤

٥

١٥
١

١

٢

٤

٢

٢

٣
٣

٤

٥

٧

٪٪٪

٪٢

٣

٢

٦

١
٪

سكني         ٣٤٪  .١

تجاري ومتعدد األغراض            ٩٪  .٢

مخازن             ١٠٪  .٣

سكن الفئة العاملة         ٤٥٪  .٤

مدارس             ٢٪  .٥

مستودعات أم شهرين          ٥٩٪  .١

البراحة – ورش ومخازن             ٤١٪  .٢

الوحدات السكنية 
إجمالي مساحات البناء

الوحدات الصناعية  
إجمالي مساحات البناء

تجاري ومتعدد األغراض 
إجمالي مساحات البناء

١٢

٣

٪

الشركة القطرية لالستثمارات 
العقارية )العقارية(

تجاري     ٣٪  .١

تجاري ومتعدد األغراض       ٤٪  .٢

سكن العمال    ١٤٪  .٣

سكني                                         ٧٩٪  .٤

مجمع مكينس                               ٣٦٪       .١

٢.  بروة البراحة                                       ٢٤٪

براحة الجنوب                                  ٣٧٪  .٣

مجمع الخور                                         ٣٪  .٤

١

٪

سكن الفئة العاملة 
إجمالي مساحات البناء

٢

٦

إجمالي المساحة المشيدة 
للمدارس

٣

٤

٤
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البصمة الجغرافية لبروة العقارية

مخزون اراضي 
بروة البراحة المرحلة الثالثة

امتداد مستودعات أم شهرين

مدينة بروة المرحلة الثالثة

أرض لوسيل

بروة الدوحة أ - ب

مدينة الوكرة السكنية

دارا )بي - اف(

أرض أساس مارينا

العقارية دلتا سنتر

ارض الحويلة

أرض الخور

توسعة مشروع الخور

مشاريع قيد التشغيل
دارة )أ(

أبراج أساس

بروة السد

برج العقارية

بروة لتبريد المناطق

مساكن مسيمير

قرية بروة 

سكن العمال في بروة البراحة 

سوق مسيعيد

البراحة - ورش ومخازن

مدينة مواتر المرحلة ١ و ٢ 

مساكن السيلية

مستودعات أم شهرين

مول ديونز

مجمع العقارية التجاري

قرى مسيعيد

حديقة العقارية

سكن العمال في دخان

سوق دخان

زكريت بالزا

سكن العمال في راس لفان

توسعة مرافق الخور الرياضية للعمال

مرافق الخور الرياضية للعمال

مجمع الخور

بروة الخور - سكن موظفي شركة شل

مشاريع قيد التنفيذ
مجمع مكينس 

مدينة مواتر المرحلة الثالثة

مدارس قطر الحزمة األولى

مدينتنا

براحة الجنوب

مدينة مواتر
المرحلة ٣ و ٤ 

مجمع مكينس

مجمع العقارية التجاري

سوق مسيعيد

قرى مسيعيد مول ديونز

سوق دخان

حديقة العقارية

زكريت بالزا

سكن العمال 
في دخان

 أرض الحويلة

مرافق الخور
الرياضية للعمال

سكن العمال 
في راس لفان

أرض الخور

توسعة مشروع الخور

مساكن السيلية

دارة أ

دارة (بي - إف)

بروة السد

برج العقارية

العقارية دلتا سنتر

موقع مدرسة ٨

موقع مدرسة ٤

مستودعات أم شهرين

مدينة مواتر 
المرحلة ١ و ٢

بروة الدوحة أ و ب

مدينة بروة 
المرحلة ٣

البراحة - ورش ومخازن

مدينتنا

سكن العمال 
في بروة البراحة 

بروة لتبريد 
المناطق

براحة الجنوب

مدينة الوكرة السكنية

موقع مدرسة ١

موقع مدرسة ٥ و ٧

بروة البراحة 
المرحلة ٣

قرية بروة 

أبراج أساس

برج أساس مارينا

توسعة أم شهرين

ONGOING PROJECTS

Mukaynis Compound

Madinat Al Mawater Phase 3 & 4

Qatar Schools Package I (Schools 1 to 8)

Madinatna

Barahat Al Janoub

LAND BANK

Barwa Al Baraha Phase 3

Umm Shaharian Extension 

Barwa City Phase 3

Lusail Golf

Barwa Al Doha-A & B

Al Wakra Residential 

Dara (B-F)

Assas Marina Mix

Al Kharaej Residential Tower

Alaqaria Delta Center

Al Huwaila land

Al Khor land

Al Khor Extension

OPERATIONAL PROJECTS

Dara A  

Assas Twin Towers

Barwa Al Sadd  

Alaqaria Tower

Barwa Cooling

Masaken Mesaimeer

Barwa Village 

Baraha labor

Souq Mesaieed

Al Baraha  Warehouses

Madinat Mawater Phase 2 & 1    

Masaken Sailiya

Umm Shahrain Warehouses

Dunes mall

Alaqaria Commercial Complex

Labor Camps 451 & 3 ,2 ,1 Ph. 2

Alaqaria Garden

Dukhan DSSA labor camp

Souq Dukhan

Zekreet Plaza

Ras Laffan West Side labor accommodation

Al Khor Recreation Extension

Al Khor Recreation

Al Khor Community

Shell accommodation Project

الوكرة

الوكرة

قطرالدوحة

الريان

الريان

لوسيل

لوسيل

أرض لوسيل

الجميلية

الشحانية

الغويرية

موقع مدرسة ٣ موقع مدرسة ٢

موقع مدرسة ٦

توسعة مرافق 
الخور الرياضية للعمال

بروة الخور - سكن 
موظفي شركة شل

مجمع الخور

أرض لوسيل

مساكن مسيمير
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تقرير مجلس اإلدارة

أثبتت شركة بروة العقارية منذ 
تأسيسها أنها داعم فعال ومؤثر في 

تنمية قطر وتطورها. طوال رحلتها 
نحو النمو، كانت أعمال بروة ومازالت 
منسجمة مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، 

حيث نعمل جاهدين من أجل بناء 
مشاريع جديدة قادرة على تلبية 

االحتياجات الحقيقية للسوق.

“
1,214 مليون ر. ق

صافي األرباح

33.2 مليار ر. ق

٠.٣1 ر. ق

إجمالي الموجودات

العائد على السهم

1,637 مليون ر. ق
إجمالي اإليرادات التشغيلية 

aالمتكرر

إجمالي محفظة األراضي

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

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بروة العقارية، يسعدني أن أضع بين أيديكم تقريراً عن أبرز مالمح أداء 
الشركة وأنشطتها والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية ٢٠٢٠ باإلضافة إلى الخطط المستقبلية للعام ٢٠٢١.

لقد شهدت السنة المالية ٢٠٢٠ العديد من التحديات والصعوبات جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد – ١٩(، حيث 
شهد االقتصاد العالمي الكثير من التأثيرات السلبية التي طالت معظم األنشطة االقتصادية في مختلف دول العالم ، ولكن بفضل 

اهلل والقيادة الحكيمة للدولة، فقد استطاع االقتصاد القطري أن يتجاوز هذه التداعيات بتأثيرات محدودة. حيث قدمت الدولة العديد من 
اإلجراءات االقتصادية الداعمة منذ بداية الجائحة لدعم االقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. 

وقد إستطاعت بروة العقارية مواجهة التحديات التي فرضتها ظروف الجائحة بل وكانت غالبية مؤشراتها المالية أفضل من العام 
السابق وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بذلها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالمجموعة. 

وبفضل اإلنجازات المشهودة والخبرات التي تمتلكها المجموعة والممتدة على مدار أكثر من ١٥ عاما، فإن اسم »بروة« أصبح مرادًفا 
»للتميز« في تطوير وتشغيل وإدارة األصول العقارية.

أظهرت البيانات المالية تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي المجموعة قدرها ١,٢١٤ مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 
٠,٣١ ريال قطري.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت السوق العقاري خالل العام ٢٠٢٠   بفعل تداعيات جائحة كورونا إال أن المجموعة عملت بشكل 
جدي الستيعاب تلك التحديات وتخفيض األثر الناتج منها قدر المستطاع وقد حرصت المجموعة على دعم العائدات التشغيلية حيث 

نجحت في تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية متكررة بقيمة ١,٦٣٧ مليون ريال قطري بزيادة قدرها ٧٪ مقارنة بالعام ٢٠١٩، كما تم التركيز 
على ترشيد النفقات حيث تم تخفيض المصاريف العمومية واإلدارية بقيمة ٢٤ مليون ريال بما يعادل ١٠٪ مقارنة بالسنة ٢٠١٩، كما 

إنخفضت تكاليف التمويل بقيمة ٣٩ مليون ريال بما يعادل ١١٪ مقارنة بالسنة ٢٠١٩ هذا باإلضافة إلى إنخفاض نسبة مصروفات التأجير 
إلى إيرادات التأجير بقيمة ٩٪.

كما نجحت المجموعة خالل السنة المالية ٢٠٢٠ في توقيع عقود تمويل بقيمة ٣,٥ مليار ريال قطري وذلك بهدف إعادة تمويل 
تسهيالت ائتمانية حالية وبما يسهم في تدعيم الموقف النقدي للمجموعة خالل الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من انخفاض صافي الربح الموحد للسنة ٢٠٢٠ مقارنة بالسنة الماضية إال أن هذا اإلنخفاض قد نتج من انخفاض أرباح بعض 
البنود غير المتكررة في طبيعتها مثل أرباح تقييم اإلستثمارات العقارية. 

وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة الـ ٣٣,٢ مليار ريال قطري بزيادة قدرها ١,٢ مليار ريال قطري عن ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كما بلغ 
إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة األم قيمة ٢٠,٣ مليار ريال قطري.

وبناء على األداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية ، فقد أوصى مجلس إدارة شركة بروة العقارية 
للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل ١٢,٥ ٪ )بواقع ٠,١٢٥ ريال قطري للسهم(.

األداء المالي للشركة

7,7 مليون متر مربع
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أثبتت المجموعة منذ اليوم األول لتأسيسها أنها داعم فعال ومؤثر في التنمية العمرانية لدولة قطر. وخالل رحلة نمو المجموعة ، لم 
نفقد تركيزنا على إعطاء األولوية للمشاريع التنموية والمستدامة والتي تساهم في تحقيق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

وقد شهد العام ٢٠٢٠ العديد من اإلنجازات التي تعزز الشراكة االستراتيجية مع الدولة وتسهم في تدعيم المحفظة العقارية للمجموعة 
بهدف تنمية العائدات المستدامة دون اغفال الجانب االجتماعي. وفيما يلي بعض أبرز انجازات السنة المالية ٢٠٢٠: 

مشروع تطوير وتشغيل مدارس قطر - الحزمة األولى
تم الفوز بأول مشروع تعاون بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتعلق بمناقصة تطوير وصيانة ٨ مدارس عامة لصالح 

وزارة التعليم والتعليم العالي مدارس قطر )الحزمة األولى ( مع هيئة األشغال العامة، حيث يمثل هذا المشروع توسعا إضافيا ضمن 
استراتيجية المجموعة، السيما وأنه يستهدف دعم النمو المستدام لإليرادات، باإلضافة الى تحسين أداء المحفظة العقارية للمجموعة 
مع تخفيض المخاطر المرتبطة بالتشغيل نتيجة لضمان اإليرادات، عالوة على كونه يعد اول مشروع يطبق اهداف القانون رقم ١٢ لسنة 

٢٠٢٠، الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد المفدى - حفظه اهلل، وهو ما يدعم الشراكة مع الدولة ويترجم مبادئ قانون الشراكة على أرض الواقع في أن يكون القطاع 

الخاص شريكًا حقيقيًا للقطاع العام.

ويتضمن المشروع تطوير عدد ٨ مدارس عامة لصالح وزارة التعليم والتعليم العالي الستيعاب ما يزيد عن ٦٠٠٠ طالب وذلك في مقابل 
إيرادات تأجير مضمونة من الدولة لصالح المجموعة وذلك على مدار ٢٥ عامًا. ومن المتوقع إستكمال أعمال التطوير في شهر مايو من 

العام ٢٠٢٢، على أن تمتد أعمال خدمات الصيانة  واألمن لمدة ٢٥ عامًا.

مشروعي مدينتُنا وبراحة الجنوب
تم خالل العام ٢٠٢٠ إطالق أعمال اإلنشاء في كل من مدينُتنا وهي مدينة سكنية للعائالت، وكذلك في مشروع براحة الجنوب وهي 

مدينة سكنية للفئة العاملة، وكال المشروعين يقعان ضمن بلدية الوكرة ويتجاوز إجمالي تكلفة تطوير المشروعين
قيمة الخمسة مليارات ريال قطري. وسيسهم المشروعان في زيادة اإليرادات التشغيلية وتعزيز النمو الُمستدام لعائدات الُمساهمين،
كما سيعززان من مستويات دعم الشراكة مع دولة قطر حيث سيتم استغالل المشروعين خالل العام ٢٠٢٢ لتلبية إحتياجات فعاليات 

كأس العالم. ومن المتوقع اإلنتهاء من أعمال التطوير في المشروعين بحلول أبريل ٢٠٢٢.

ويقع مشروع »مدينُتنا« على مساحة ١,١٤١,٦٨٩ متر مربع، ويتألف من ُمجّمعات سكنية بتصاميم ُمستوحاة من نمط العمارة القطرية 
التقليدية تقدم مجموعة من المباني تهدف لتقديم مستوى معيشي عالي الجودة لمختلف فئات المجتمع، وترتقي بخدماتها 

ومرافقها المتكاملة إلى مستوى المدن الحديثة، حيث تضم المدينة ٦,٧٨٠ شقة سكنية، تستوعب نحو ٢٧ ألف شخص، كما تتمتع 
»مدينُتنا« بموقع استراتيجي في بلدية الوكرة بمنطقة »أم بشر« على الطريق الدائري السابع المؤدي إلى مطار حمد الدولي والطرق 

السريعة عبر طريق المجد ومحور صباح األحمد، كما توفر سهولة الوصول إلى شارع راس بوعبود والكورنيش ووسط الدوحة، عبر محور 
صباح األحمد الذي يربط مطار حمد الدولي بتقاطع أم لخبا على طريق الشمال، وستوفر هذه المزايا لسكان وُمرتادي المدينة سهولة 

الوصول إليه خالل فترة زمنية قصيرة من عدة مناطق بما يلبي احتياجاتهم.

ويقدم مشروع »براحة الجنوب« مدينة سكنية ُمتكاملة الخدمات للعمال وفق مواصفات عالمية، حيث تعمل المجموعة دائما لتنفذ 
توجيهات القيادة الرشيدة لتكون دولة قطر واحدة من أكثر الدول نموذجية من حيث االعتناء بظروف سكن الفئة العاملة، ويمتد 

المشروع على أرض تتجاوز مساحتها ٧٧٣ ألف متر مربع، بتصميم ُمستوحى من البيوت العربية ذات األفنية يبلغ عددها ١٬٤٠٤ وحدات 
بارتفاع  ثالثة طوابق وتضم ١٦,٨٤٨ غرفة، تتسع ألربعة أشخاص، وتصل الطاقة االستيعابية للمدينة إلى نحو ٦٧,٣٦٠ عامًلا.

ويتميز مشروع »براحة الجنوب« بموقعه قرب سوق الوكرة المركزي على طريق مسيعيد ليجعله على مقربة من المشاريع التنموية 
المهمة، والمرافق الخدمية الُمستدامة مثل منطقة الوكرة اللوجستية، ومنطقة أم الحول الحرة، وميناء حمد، ومطار حمد الدولي، 

إلى جانب قربه من المرافق الرياضية والخدمية في بلدية الوكرة ، باإلضافة إلى ارتباطه بشبكة حديثة من الطرق التي ستجعله من أكثر 
المشاريع تميًزا ورغبة للعديد من المؤسسات والشركات الكبيرة التي تسعى لتوفير وحدات سكنية ُمتميزة للفئة العاملة لديها.

)A( بدء البيع في دارة
بدأت مرحلة البيع في وحدات مشروع دارة )A( بمدينة لوسيل، وتسليم الوحدات السكنية لمالكها خالل  العام ٢٠٢٠، بواسطة شركة 

الوصيف إلدارة األصول المملوكة للمجموعة ، ويقع هذا المشروع السكني في شمال منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل، و يشكل 
مشروع دارة )A( المرحلة األولى من مشروع دارة ، وبلغت مساحة مشروع  دارة »A«   المرحلة األولى   نحو  ١٦,٤٢١ متراً مربعًا ، ويتكون من ٤ 

مباني سكنية على ارتفاع ٥ طوابق مكونة من ٢٧١ شقة سكنية.

ويعزز مشروع دارة )A( الموقف النقدي للمجموعة ، كما يحقق نمواً في مستويات اإليرادات من بيع العقارات، وحاليًا تواصل بروة 
العقارية عمليات بيع الوحدات في المشروع .

مجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة:أداء الشركة وإنجازاتها خالل العام 2020
تم االنتهاء من تطوير وتشغيل كامل المرحلتين األولى والثانية باإلضافة الى قرب االنتهاء من المرحلة الثالثة واألخيرة من مجمع 

مكينس وهو ما عزز زيادة اإليرادات التأجيرية خالل العام ٢٠٢٠.

ويمتد مشروع مجمع مكينس على مساحة تبلغ ٩٩٤,٥٦٧ متًرا مربًعا، ويقع في منطقة مكينس بُمحاذاة طريق سلوى ويبعد ١٩ كيلو 
متًرا عن المنطقة الصناعية، وهو عبارة عن مدينة سكنية للعمال تم تطويرها من قبل مجموعة بروة العقارية على ثالث مراحل، حيث 

يضم المشروع  ٣,١٧٠ فيال سكنية ُمصّممة على طراز البيوت العربية التقليدية تتضّمن )٨ غرف نوم ماستر ومطبخ، لتستوعب أكثر من 
١٠٠ ألف عامل، ويُراعي تصميم المشروع الحفاظ على خصوصية سكان المدينة إذ يتضّمن فناء خاًصا لكل بيت األمر الذي يتيح لسكانه 

االستمتاع بالهواء الطلق مع الحفاظ على خصوصيتهم، كما يتميز التصميم بُمراعاة الجوانب البيئية واالجتماعية التي تتناسب مع 
الظروف المحيطة.

ويضم مجمع مكينس عدداً من المباني اإلدارية والتجارية الُمتكاملة المكونة من هايبر ماركت ومحالت تجارية ومكاتب .

مشروع توسعة مرافق الخور الرياضية للعمال:
يتكون المشروع من ٥١٦ شقة سكنية بمساحة إجمالية بلغت نحو ٥٣,٦٣٩ متر مربع ، كما يحتوي على  هايبر ماركت وصالة متعددة 

األغراض ، و تم اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء في الربع األول من العام ٢٠٢٠ ، وتم البدء في التأجير خالل العام.

المحفظة العقارية التشغيلية :
تتنوع المحفظة العقارية التشغيلية للمجموعة لتشمل:

•   ٨,١٤٨ وحدة سكنية و ٣٧,٣٠٠ غرفة سكنية للعمال،
•   ٣٣٦,٥٥٢ متر مربع عبارة عن محالت تجارية ومعارض ومكاتب،

•   ٤٤٥,٧٧٩ متر مربع مخصصة لورش العمل والمخازن،
•   ٧٠١ غرفة فندقية.

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

الوضع المالي للمجموعة : 
ألغراض تدعيم الموقف المالي للمجموعة ولتوفير النقد المتولد من التشغيل نحو تطوير مشاريع جديدة، فقد عملت المجموعة خالل 

العام ٢٠٢٠ على إعادة تمويل تمويالت حالية لمدد زمنية أطول وبشروط جيدة وذلك بما يعادل قيمة ٣,٤ مليار ريال.

تشدد شركة بروة العقارية على أهمية تعزيز ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والوضوح في تعامالتها التجارية واإلدارية من خالل ضمان 
أعلى مستويات االمتثال التام لنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، والتي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية. 

وتَعتبِر بروة العقارية حوكمة الشركات من أهم الركائز التي تشكل اإلطار التوجيهي ألنشطتها التشغيلية واإلدارية وسياسات التعامل 
مع جميع أصحاب المصالح. ومن منطلق هذه الرؤية، يسعى مجلس اإلدارة عبر تفويض الصالحيات إلى اإلدارة التنفيذية، إلى تسريع 

وتيرة العمليات التجارية والقضاء على التعقيدات وضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية بما يخدم مشاريع الشركة واستثماراتها 
ويصب في مصلحة المساهمين. عالوة على ذلك، تلعب سياسة إدارة المخاطر دوراً حاسمًا في إنشاء أطر عمل مناسبة إلدارة المشاريع 

واالستثمارات بطريقة فعالة، مع التحكم في المخاطر القانونية والتشغيلية واالقتصادية ذات الصلة.

كما تطبق الشركة نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويتمثل الغرض من هذا النظام في وضع معايير وأنظمة جديرة بالثقة تحتوي 
على وسائل الرقابة الداخلية وتكفل وسائل الرقابة هذه دقة ومصداقية حسابات وسجالت بروة، وسالمة تراخيص المعامالت وحماية 

أصول المجموعة. ويضمن الكشف عن أية مخاطر تهدد وضع الشركة وكذلك االمتثال إلى اللوائح والنظم وذلك من أجل وضع األمور 
في نصابها الصحيح.

الحوكمة والنظم وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
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مفتاح نجاحنا كشركة يتمثل في استقطاب واستبقاء الموظفين ذوي الكفاءات. وتتمتع الشركة بثقافة قوية تسترشد دائما بالقيم 
في كل جزء من أعمالها. كما نعمل على تشجيع كافة موظفينا في بروة على صقل قدراتهم وحشد طاقاتهم واستكشاف الفرص 

التي تنتظرهم داخل الشركة. 

إن أحد أهم مبادئ الشركة هو احترام وتقدير موظفيها وتوفير أفضل سبل الدعم لهم مع إعطاء األولوية لصحتهم وسالمتهم وتوفير 
برامج التدريب والتطوير األساسية لهم. فضاًل عن ذلك، فإننا نحرص على االستثمار في التقنيات التي تتيح لموظفينا أداء عملهم بمزيد 

من المرونة وتشجيع التنوع واالحتواء في جميع أنحاء الشركة.

تلتزم الشركة تجاه مسؤوليتها المجتمعية من خالل تطوير العديد من المبادرات الهادفة طويلة األمد، سواء على صعيد تطوير 
المجتمعات السكنية للفئة العاملة أو على صعيد تدابير األمن والسالمة أو من خالل المشاركة والمساهمة في الفعاليات والمناسبات 

الوطنية.

وتولي الشركة اهتماما خاصا للفئة العاملة، وتتمتع بمكانة متفردة فيما يختص بتقديم الحلول العقارية لخدمة هذه الفئة. حيث تقدم 
مجموعة كبيرة من الخدمات والمرافق التي تضمن تمتعهم ببيئة سكنية مستدامة. 

وتحرص الشركة على تنفيذ تدابير األمن والسالمة في مشاريعها وفًقا لألطر التي وضعتها الجهات المعنية، وتسعى إلى تعزيز 
األمن والسالمة في جميع نواحي أعمالها، فهي تنصت لحاجات موظفيها وعمالئها، وتعمل على تطوير خطط تحاكي احتياجات 

المجتمعات المحلية. باإلضافة إلى الرعاية المستمرة لمبادرات إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والتي تهدف بالدرجة األولى إلى نشر 
الوعي والتدريب الالزم على السالمة.

وتتطلع الشركة باستمرار إلى دعم ورعاية األنشطة واالحتفاالت باليوم الوطني، تعبيراً عن التضامن والوحدة الوطنية، والفخر بالهوية 
القطرية.

العنصر البشري هو جوهر نجاحنا

مسؤوليتنا نحو المجتمع

مع توقع إستمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد ١٩ على اإلقتصاد العالمي خالل العام ٢٠٢١، فإننا سوف نقوم خالل العام ٢٠٢١ بالعمل على 
عدة محاور والتي تمثل الركائز األساسية لتوجهات المجموعة خالل المرحلة المقبلة، وهي:

المحور األول: زيادة مستويات اإليرادات
تستهدف الشركة تحقيق النمو المستدام لإليرادات وعائدات مساهميها وذلك من خالل تحقيق مزيج متوازن من المشاريع التشغيلية 

التي تلبي احتياجات السوق العقاري وفي نفس الوقت ترتبط بأقل مخاطر ممكنة، حيث نهدف على المدى القصير اإلستفادة من 
اقتراب فعاليات كأس العالم ٢٠٢٢ وما يمثله من فرص واعدة لنمو السوق العقاري، وأما على المدى الطويل فإننا نؤمن بأن رؤية قطر 

الوطنية ٢٠٣٠ ستكون بمثابة القاطرة األساسية للنمو طويل األمد.
ونهدف خالل العام ٢٠٢١ إلى:

-  دراسة والعمل على المخططات العامة ودراسات الجدوى للعديد من المشاريع الجديدة على األراضي الموجودة لدى المجموعة، 
حيث تمتلك المجموعة مخزون من األراضي تصل مساحته إلى نحو ٧,٧ مليون متر مربع، ٦٨٪ منها داخل قطر و٣٢٪ المتبقية في 

مناطق متنوعة حول العالم، حيث يمنح امتالك مثل هذا المخزون من األراضي وضع مميز للمجموعة من اجل بناء المزيد من المشاريع 
بغرض البيع أو بغرض االحتفاظ بها من أجل الحصول على إيرادات إيجارية مستمرة، وسنعمل خالل العام ٢٠٢١ على صياغة االستراتيجية 

االستثمارية المناسبة لذلك. ومن هذه األراضي: 

خططنا المستقبلية للعام 2021

أرض لوسيل )لوسيل جولف سابقًا(  •
B-F مشروع  دارة  •

المرحلة الرابعة من مدينة مواتر  •
المرحلة الثالثة من مدينة بروة   •

-  العمل على االستفادة من التشريعات القانونية واالقتصادية الجديدة، حيث يشهد السوق العقاري في قطر تطورا كبيرا بعد صدور 
قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها، وشروط وضوابط 

ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها وتتضمن المناطق المشمولة بالقرار منطقة لوسيل التي تقع فيها الجزء األكبر من 
مخزون أراضي المجموعة.

-  تعزيز مستوى الشراكة االستراتيجية مع القطاع العام والحكومة الرشيدة لتلبية احتياجات القطاع العقاري عن طريق المشاركة 
في المناقصات المطروحة من قبل هيئة األشغال العامة »أشغال«، لتطوير العديد من المشروعات العقارية المتنوعة بحسب قانون 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باإلضافة إلى استمرار حرص المجموعة على تطوير مشروعات عقارية تنموية تسهم في تلبية 
احتياجات المواطنين والمقيمين وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ وأيضًا تلبي احتياجات تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ وذلك 

وفاًء لدور المجموعة كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

المحور الثاني: ترشيد النفقات:
ستستمر الشركة خالل العام ٢٠٢١، في دراسة السبل المتاحة لترشيد النفقات التشغيلية واإلدارية وأيضًا التمويلية بغرض التأكد من 

تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من تلك النفقات والتأكد من مدى إمكانية تخفيض هذه النفقات دون التأثير على جودة المشاريع 
والخدمات المقدمة.

المحور الثالث: تحسين العالمة التجارية للمجموعة ورفع كفاءة النظام المؤسسي
تستهدف بروة دائما تحسين رضاء المساهمين والعمالء عن األداء ، عبر تقديم أفضل أنواع الخدمات ذات الجودة العالمية بأسعار 

تنافسية ترضي طموحات وتطلعات العمالء، باإلضافة الى االستمرار في المساهمة في المبادرات الوطنية واالجتماعي. 
كما تم تشكيل لجنة داخلية إلدارة األزمات خالل جائحة كورونا، بهدف تحسين التواصل مع الموظفين والجهات المعنية، والتأكد من 

إتباع كافة إجراءات السالمة الصحية حسب تعليمات الدولة، باإلضافة الى متابعة أية حاالت إصابة لموظفي الشركة أو عائالتهم، حيث 
ستستمر اللجنة في عملها ولحين القضاء على الجائحة.

تحسين رضاء المساهمين والعمالء عن أداء المجموعة،  .1
المساهمة في المبادرات الوطنية واالجتماعية،  .2

رفع كفاءة الهيكل التنظيمي واإلداري للمجموعة.  .3

1 2

3

كما تم تشكيل لجنة داخلية إلدارة األزمات خالل جائحة كورونا، بهدف تحسين التواصل مع الموظفين والجهات المعنية، والتأكد من 
إتباع كافة إجراءات السالمة الصحية حسب تعليمات الدولة، باإلضافة الى متابعة أية حاالت إصابة لموظفي الشركة أو عائالتهم، حيث 

ستستمر اللجنة في عملها ولحين القضاء على الجائحة.

مساهمينا الكرام، نؤكد لكم أننا كمجلس إدارة وإدارة تنفيذية وجميع العاملين بالمجموعة نعمل على بذل أقصى جهد لنكون 
على قدر الثقة التي أوليتمونا إياها وأننا مصرون على تحقيق األهداف المنشودة وتحقيق النمو المستدام وتنمية العائدات المجزية 

لمساهمي الشركة.

في الختام، أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن خالص شكرنا وعميق تقديرنا وامتناننا على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى - حفظه اهلل - ومعالي الشيخ / خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما نتقدم بالشكر واالمتنان لمساهمي الشركة والعاملين بها على دعمهم المتواصل آملين من اهلل عز 
وجل دوام التوفيق لنا جميعا لبلوغ غاياتنا التي تهدف لتحقيق صالح الوطن والمواطن وتخدم رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

صالح بن غانم بن ناصر العلي
رئيس مجلس اإلدارة
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ستة أسباب رئيسية لالستثمار في بروة

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

أثبتت شركة بروة العقارية منذ اليوم األول لتأسيسها أنها داعم فعال ومؤثر في تنمية قطر وتطورها. وخالل رحلة نمو الشركة لم نفقد تركيزنا 
ولو للحظة على إعطاء األولوية للمشاريع التنموية التي بمقدورها مساعدة االقتصاد القطري. ولطالما كانت رحلتنا منسجمة ومتطابقة مع 

رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، والتي نعمل جاهدين دون كلل من أجل تحقيقها. وانطالقًا من ذلك، حرصنا على تعزيز الشراكة االستراتيجية مع 
حكومة دولة قطر لبناء مشاريع قادرة على تلبية احتياجات السوق.

1.     العمل ضمن نظام عقاري متكامل

تتكون محفظتنا العقارية من العقارات التجارية بما في ذلك المساحات المكتبية والوحدات التجارية والمستودعات والورش لدعم التنمية 
الصناعية في قطر. كما نقدم حلواًل سكنية بأسعار معقولة لآلالف من المستأجرين وأسرهم. لدينا بصمة راسخة في قطاع الحلول 

العقارية المقدمة للفئة العاملة. تواجدنا في مختلف فئات األصول يسمح لنا بتطوير نظام عقاري متكامل يدعم االقتصاد القطري بشكل 
قوي ومؤثر.

٢.   مزيج متوازن من األصول التشغيلية
تلجأ بروة لألساليب المحافظة في تخصيص األصول وإدارة المخاطر المتعلقة بمحفظتها العقارية. بينما تعمل باستمرار على   

زيادة العائدات المحتملة إلى أقصى حد.

نعمل على مجابهة المتغيرات في السوق العقارية واالقتصادية من خالل االستثمار في مجموعة متنوعة من األصول والتي 
تشمل الوحدات السكنية والتجارية ووحدات البيع بالتجزئة والوحدات اللوجستية. 

٨,١٤٨ وحدة سكنية و ٣٧,٣٠٠ غرفة سكنية للعمال 	

٣٣٦,٥٥٢ متر مربع من المحالت التجارية والمعارض والمكاتب 	

٤٤٥,٧٧٩ متر مربع مخصصة لورش العمل والمخازن 	
٧٠١ غرفة فندقية 	

٣.   القوة المستمدة من الخبرة
تأتي بروة اليوم في صدارة الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة قطر والمنطقة. حيث ترتكز عالمتها التجارية   

على قوة مراقبة التكاليف وحجم العمليات التشغيلية والمصداقية والقدرة على تنفيذ المشاريع المعقدة والكبيرة بنجاح. 
بالمضي قدًما، سيتم تعزيز حقوق العالمة التجارية لشركتنا من خالل مجموعة واسعة من فئات األصول.

نمتلك اليوم مساحات مشيدة تبلغ ٣,٦ مليون متر مربع قيد التشغيل، ومجموعة أراضي تبلغ مساحتها ٧,٧ مليون متر مربع، ٥.٤ 
مليون متر مربع منها داخل قطر. 

4.   اإليرادات واألرباح المتكررة 
لدى بروة تدفقات إيرادات موثوقة، األمر الذي يمكنها من التنبؤ باإليرادات التي يمكن للشركة تحقيقها على مدار أشهر وبشكل   

استباقي. ويمكنها كذلك من تحديد الميزانيات والتزامات رأس المال إلى حد كبير وأقرب إلى الدقة. تعمل تيارات اإليرادات 
المتكررة لدينا كجدار عازل لمواجهة تقلبات الدخل. لذا، فإن باستطاعتنا تفادي المخاطر واقتناص فرص النمو بشكل أفضل 

مقارنة بأقراننا في السوق، خاصة إذا واصلنا نمو إيراداتنا المتكررة في المستقبل.

تشكل عائدات اإليجار المتكررة ٨١,٥٪ من إجمالي اإليرادات التشغيلية.

٩٦,٧٪  من األرباح التشغيلية هي من صافي إيرادات اإليجارات.

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

صافي الدين إلى حقوق الملكية ٢:١ 	

التدفقات النقدية المتكررة 	

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

6.   االرتقاء بسلسلة القيمة
تستمر بروة في استكشاف فرص جديدة بناًء على محركات متطورة للطلب في السوق. تختار بروة مشاريعها بما يتماشى مع 

متطلبات السوق. تخطط بروة حاليًا للدخول في تطوير أصول التعليم وكذلك تطوير االصول المتعلقة باية متطلبات مستجدة 
في الدولة؛ واالرتقاء بسلسلة القيمة من خالل تطوير وحدات سكنية من الفئة المتوسطة إلى العالية، لإليجار و/أو البيع؛ وتطوير 

األصول في مناطق التملك الحر مثل لوسيل.

من خالل مزيج أكثر حكمة يتنوع مابين البيع والتأجير، فإننا نهدف إلى تحقيق التوازن بين نماذج أعمالنا لتحقيق أفضل عوائد 
ممكنة لمساهمينا. وبإضافة قطاعات جديدة مثل البنية التحتية للتعليم والرعاية الصحية، فإننا نعمل على تنويع أعمالنا 

وتقليل المخاطر المحتمل التعرض لها. في النهاية، نحرص باستمرار على استكشاف أفضل توظيف لمحفظة األراضي لدينا، 
ضمن الحدود اآلمنة للمخاطر التي نستطيع تحملها. 
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رسالة الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية

على مدار خمسة عشر عامًا، لعبت بروة دوراً حيويًا في دعم خطط النمو 
الوطني من خالل تعمير المناطق ما حول مدينة الدوحة وخارجها، 
وتوسيع الرقعة العمرانية والسكانية لدولة قطر. امتدت مشاريعنا 
لتغطي جميع مناطق قطر، لتصل جنوبًا إلى أبو هامور ومسيمير 

والمناطق الصناعية والوكرة ومسيعيد، وشمااًل إلى لوسيل والخور، 
وغربًا إلى مكينس ودخان، 

“

كان العام ٢٠٢٠ عامًا استثنائيًا جراء جائحة فيروس كورنا )كوفيد - ١٩(، التي طالت تداعياتها جميع اقتصادات العالم، إال أنه وبفضل اهلل استطاع 
االقتصاد القطري أن يتجاوز هذه التداعيات دون تكبد خسائر كبيرة، وذلك بفضل اإلجراءات االقتصادية وحزمة الدعم المالية المقدمة من الدولة 

والتي أعطت بشكٍل مباشر عالجات دقيقة لقطاع األعمال، وساهمت في استقرار القطاع العقاري. 

ولتجاوز هذه الظروف االستثنائية تبنت مجموعة بروة العقارية استراتيجية عمل شاملة تضم خطط دقيقة، وحزمة متعددة من التدابير واإلجراءات 
التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها وبذات الوقت قدمت نموذجا ناجحا في التغلب على اآلثار الجانبية التي رافقت تأثير الجائحة، وضمنت استمرار 

وتيرة األعمال، وخرجنا كذلك بدروس عديدة ساهمت في صقل خبراتنا للتعامل مع كافة األحداث والمتغيرات.

وعلى الرغم من ظروف الجائحة، فقد شهد العام الماضي بذل الكثير من الجهد من جانب كافة العاملين في بروة وتحت إشراف مجلس اإلدارة 
بهدف التخطيط لمستقبل المجموعة ودعم محفظتها العقارية بمشاريع جديدة تسهم عند إكتمالها في دعم التنمية المستدامة إليرادات 
المجموعة ويضمن زيادة عائدات المساهمين، ويحقق التوازن في محفظة أصول الشركة دون إغفال المسؤولية االجتماعية للشركة وذلك 

من خالل تطوير مشاريع تضيف بُعداً وطنيا واجتماعيا وإنسانيًا يتخطى المبدأ التقليدي في تشييد األبنية العقارية، ويخلق مفهومًا جديداً 
لالستدامة، ويرتقي بجودة حياة األفراد والمجتمع بشكل عام، ويواكب النمو السكاني والعمراني للدولة،. 

ومع حرص المجموعة على ترسيخ مبدأ الشراكة االستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر، فقد نجحت بروة في الفوز بمناقصة تطوير 
مدارس قطر - الحزمة األولى، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتضمن تطوير ثمان مدارس  بأجود المواصفات لتسهم في 
دعم العملية التعليمية التي تحتل مكانة متقدمة في ركيزة التنمية البشرية، وبما يحافظ على مكانة الدولة على صعيد التربية والتعليم على 

المستوى العالمي.

كما تم خالل العام إطالق مشروعي مدينٌتنا وبراحة الجنوب، حيث تضيف بروة العقارية إلى السوق العقاري القطري مدنًا سكنية جديدة تناسب 
جميع فئات المجتمع وبتصاميم مستوحاة من نمط العمارة القطرية التقليدية، وتوفر من خاللهما كافة الحلول والخدمات والمرافق التي 

تضمن تمتع فئات المجتمع القطري المتنوعة ببيئات سكنية مستدامة وفق أرقى المواصفات والمقاييس، وتلبي احتياجات السوق المحلي 
من الوحدات السكنية، وترتقي بالظروف المعيشية للمجتمع  القطري، وتسهم بشكل كبير في االعتناء بظروف الفئة العمالية، وبذات الوقت 

تعمل على تلبية استعدادات دولة قطر الستضافة مونديال ٢٠٢٢.

كما نجحت المجموعة خالل العام في االنتهاء من تطوير غالبية مشروع مجمع مكينس والذي ساهم بشكل كبير في توفير إحتياجات الدولة 
من أماكن للعزل الصحي لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا، وهو شيء نفتخر به جميعًا أننا ساهمنا ولو بجزء من جهود الدولة الجبارة 

والمشهودة إلحتواء أثار الجائحة.

لقد اتصفت مشاريعنا التطويرية على مدار خمسة عشر عامًا منذ تأسيس بروة العقارية، بالتميز والتكامل، حيث امتدت مشاريعنا لتغطي جميع 
مناطق قطر، لتصل جنوبًا إلى أبو هامور ومسيمير والمناطق الصناعية والوكرة ومسيعيد، وشمااًل إلى لوسيل والخور، وغربًا إلى مكينس 
ودخان، فكان لنا دوراً حيويًا واضحًا في دعم خطط النمو الوطني من خالل تعمير المناطق ما حول مدينة الدوحة وخارجها، وتوسيع الرقعة 
العمرانية والسكانية لدولة قطر، وتلبية االحتياجات الحقيقية للمجتمع ، بما يحقق تنويع مصادر الدخل و الوصول إلى التنمية المستدامة، 

وتحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

وفي العام ٢٠٢١ سنستمر في البناء على ما وصلنا إليه وسنركز على استثماراتنا التطويرية التي تّم إطالقها خالل العام ٢٠٢٠ وذلك لتمكين بروة 
من مواصلة رحلة النمو. حيث نسعى للدخول في حقبة جديدة من اآلداء واختيار الفرص االستثمارية األكثر استدامة للمجتمع واألكبر من حيث 
العوائد للمساهين. سنجعل مشاريعنا الجديدة، مدارس قطر ومدينُتنا وبراحة الجنوب، هي حجر األساس لرحلتنا المستقبلية، والبوصلة التي 

نختار على أساسها استثماراتنا القادمة على تنوعها. وإننا بصدد اإلعالن عن المزيد من االستثمارات خالل العام القادم، حيث أننا اآلن نعمل على 
دراسة عدد من الفرص االستثمارية الواعدة، فضال عن مواصلة عملنا في تنويع مصادر اإليرادات من خالل بيع وتأجير العقارات ضمن محفظتنا 

االستثمارية المتنوعة والمستدامة.
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سنعمل بكل جهدنا على تحقيق رسالة المجموعة في تحديد المشاريع التنموية المستدامة التي نستثمر فيها، بما يدعم مسيرة التنمية 
في دولة قطر. إلى جانب تعظيم الفائدة التي تعود على المساهمين، من خالل اإلدارة الحكيمة لمواردنا المالية، وبناء قاعدة صلبة من 

المشاريع تزيد التدفقات النقدية، وتحمي استثمارات الشركة من تقلبات السوق االقتصادية.

لدينا إيمان راسخ بأن العنصر البشري في المجتمع هو مفتاح تحقيق نجاحنا. لذا فإننا نضع احتياجات الفئات المجتمعية المتنوعة نصب 
أعيننا عند النظر في الفرص االستثمارية المتاحة والتخطيط لها. األمر الذي يمكننا دائما من تطوير مدن سكنية رائدة، ذات أبعاد إنسانية 

وتنموية تخدم مختلف شرائح المجتمع وتخلق مجتمعات مستدامة وفق أرقى المعايير والمواصفات. هذه هي الثقة التي أوالنا إياها 
مساهمينا  والمجتمع ، وسنعمل قدر المستطاع لنكون على قدر هذه الثقة. 

إن خبرتنا في مجال التطوير العقاري وقدراتنا التشغيلية المتميزة والهيكل التنظيمي لفريق عملنا، هم العناصر األساسية التي تعيننا على 
مواصلة الجهود التي نبذلها من أجل الشركة. كما أنها تعيننا على تعزيز مكانة بروة كونها المطور العقاري الرائد على مستوى المحلي 

واإلقليمي، والشريك العقاري األبرز لحكومة دولة قطر. 

عبد اهلل بن جبارة الرميحي
الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية 
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العوامل المحفزة للسوق

النمو من المناطق الجديدة للتملك الحر  ,1

تزايد الدخل المتاح وتطلعات النمط المعيشي  ,٣

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

قامت حكومة قطر بزيادة عدد مناطق التملك الحر من ثالثة إلى 
عشرة مناطق، بموجب القانون رقم ١٦ للعام ٢٠١٨، بشأن تنظيم 

تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها. تم ذلك بهدف تشجيع 
المستثمرين األجانب على التملك في المناطق الحرة مثل لوسيل، 

والخليج الغربي وعنيزة، من ضمن مناطق أخرى. والذي يؤدي بدوره 
إلى خلق سوق عقاري أكثر تنوعًا وجذبًا لالستثمارات األجنبية. 

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

سيخلق ظهور مناطق التملك الحر الجديدة فرًصا إضافية لبروة 
تمكنها من بناء المزيد من الوحدات السكنية والتي تتراوح من 

متوسطة إلى عالية بموجب النموذجين “البناء من أجل التأجير” و 
“البناء من أجل البيع”. 

لدى قطر ناتج محلي إجمالي للفرد يعد ضمن األعلى حول العالم. 
لذلك فقد استفاد قطاع البيع بالتجزئة بشكل كبير من 

المستويات المرتفعة للدخل المتاح، خاصة بوجود هذا العدد 
الكبير من العمالة الوافدة. من هنا، انتشرت العديد من مراكز البيع 
بالتجزئة ورسخت مكانتها كرائدة في مجاالت التسوق والترفيه، بما 

يلبي تطلعات هؤالء ممن يرغبون بنمط معيشي أفضل.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

مع ارتفاع دخل األسرة، ازداد التطلع إلى النمط المعيشي األكثر 
راحة. مما يفتح المجال أمام بروة القتناص العديد من الفرص، من 
حيث تطوير أحياء عالية الجودة، ومراكز ترفيه لخدمة هذه األحياء. 

كما سيمكنها تقديم عالمات تجارية متميزة في مجال البيع 
بالتجزئة وكذلك المطاعم الفاخرة أو المطاعم السريعة. 

تشهد عمليات التطوير الشاملة، وخاصة األجنحة الصغيرة، والمساحات المكتبية الخدمية، ارتفاًعا في الطلب. ونظًرا لقيمتها استناًدا على 
مرونتها والقدرة على تحمل تكاليفها، فإن العديد من الشركات الحالية والجديدة تتنقل بشكل مطرد بحًثا عن صفقات أفضل. وبسبب 

المبادرات التي تقدمها الحكومة في العديد من القطاعات، مثل االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ١٠٠%، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على 
المساحات المكتبية، وخاصة األجنحة المدمجة، وذلك على المدى من القصير إلى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن اإليجارات السكنية تشهد 

اآلن استقرار كبير عقب ثالث سنوات من االنخفاض. 

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

أدت زيادة القدرة على تحمل تكلفة الشقق والمكاتب في قطر إلى زيادة الطلب في المواقع الرئيسية مثل اللؤلؤة والخليج الغربي، في حين 
طرحت في السوق مؤخراً أبراج لوسيل السكنية. مشاركة بروة في هذا القطاع ستمنح الشركة فرصة كبيرة للنمو.

التأثير المضاعف لكأس العالم ٢٠٢٢  .4

من المتوقع أن يكون العطاء الناجح المقدم من قطر لكأس العالم 
٢٠٢٢ تأثير إيجابي مضاعف على االقتصاد القطري. ومن خالل العمل 

كحافز في تسريع المشاريع المختلفة في التحضير لكأس العالم، يولد 
صناع السياسة قوة دفع كبيرة للنمو في قطاعات متعددة، بما في 

ذلك البنية التحتية والمرافق والعقارات والسياحة والضيافة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

تقوم بروة باالختيار والتخطيط بعناية شديدة لمشاريعها المستقبلية 
بحيث تتوافق مع أطر السياسات المتبعة وكذلك الطلب في السوق. 

تتوقع الشركة أن تتحسن مستويات اإلشغال في المستقبل على 
المدى القصير إلى المتوسط وذلك بسبب كأس العالم لكرة القدم 

المقبل في العام ٢٠٢٢. كما تراقب بروة محركات النمو المستقبلية 
المستمدة من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ لتساعدها على تحديد نهجها 

االستراتيجي ما بعد كأس العالم، كل هذه هي محفزات رئيسية للنمو 
طويل األمد في البالد.

النمو في السياحة الداخلية  ,5

واصل المجلس الوطني للسياحة تطبيق تدابير لزيادة أعداد السائحين بعد تفعيل نظام السفر بدون تأشيرة لـعدد يصل إلى ٨٠ دولة. تهدف 
مبادرة “الصيف في قطر” التي تتم بين عيد الفطر وعيد األضحى وهو ما يعد أهدأ وقت في السنة، إلى زيادة إشغال الفنادق واإلنفاق في قطاع 

البيع بالتجزئة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

هناك طلب على منافذ البيع الفاخرة ومرافق البيع بالتجزئة الحديثة، ينشط هذا الطلب مع نمو عدد السياح واألثرياء. ال يزال العرض الحالي 
للفنادق يميل نحو فئة الخمس نجوم على الرغم من الحساسية األخيرة لألسعار التي شوهدت بين المسافرين اإلقليميين. ومن المتوقع أن 

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

تأثير استضافة كأس العالم 

متوسط الناتج اإلجمالي المحلي في البلد المستضيف 
لكأس العالم 

2.
30

%

سنة كأس العالم

2.
70

%

2.
60

%

المصدر: IMF، تقديرات كريدي سويس 

٢- ١-

كيف نستجيب؟    

3. استراتيجيات نحو التنويع
سوف تستمر بروة في استكشاف الفرص القائمة 

على محركات متطورة للطلب في السوق. تخطط 
بروة حالًيا للدخول في تطوير األصول في قطاعي 

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

المتوسطة إلى العالية لإليجار و/أو البيع.

2. تطوير األصول في مناطق الملكية الحرة
تجري الشركة دراسات جدوى لتقييم الفرص 

المحتملة ألنواع مختلفة من المشاريع في لوسيل. 
استناًدا إلى النتائج، قد تختار الشركة العمل مع 

الحكومة في العديد من المشروعات، واختيار تبني 
كال من نماذج البناء من أجل البيع )BTS( أو البناء 

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

1. ديون إضافية للنفقات الرأسمالية 
المتزايدة

تعتقد الشركة أن قوتها في الميزانية 
العمومية تمنحها مساحة كافية لتأمين 

الديون اإلضافية للنفقات الرأسمالية 
المستقبلية، إذا لزم األمر. تشارك الشركة 
حالًيا في مناقصات متعددة حول تطوير 
البنية التحتية لقطاعي التعليم والرعاية 

الصحية. عندما تحصل الشركة على 
مشاريع، تتوقع تمويل “نفقاتها الرأسمالية” 

من خالل مزيج من المستحقات الداخلية 
واإلصدار الجديد للديون.

١ ٢

3.
20

%

3.
70

%
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خططنا التطويرية المدروسة

بينما تواصل حكومتنا إدخال إصالحات لبناء القدرات وتشجيع النمو االقتصادي، فإننا نخطط لتنويع محفظة أصولنا من خالل دراسة 
الفرص االستثمارية بعناية للدخول في قطاعات جديدة ذات معدالت نمو مرتفعة، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم. نخطط 

لتحقيق ذلك مع الحفاظ على نمط أعمالنا في القطاعات التقليدية الراسخة، مثل األصول السكنية ووحدات البيع بالتجزئة والوحدات 
التجارية والوحدات اللوجستية وسكن الفئة العاملة.

تتمتع بروة بفهم عميق للقطاعات العقارية السكنية والتجارية في قطر، وذلك بفضل خبرتها التي تمتد على مدار ١٥ عاًما في تقييم متطلبات 
السوق. في القطاع السكني على سبيل المثال، نخطط لالستثمار في األصول الراقية والمرموقة، سواء للتأجير أو للبيع.

تشمل محفظة أصول بروة حاليًا مجموعة من الوحدات السكنية من الشريحة المحدودة إلى المتوسطة إلى جانب وحدات البيع بالتجزئة 
والوحدات التجارية، باإلضافة إلى فندق ٥ نجوم وورش ومخازن في قطر. وقد بلغت إيراداتنا من مصادر الدخل المتكررة لهذا العام ١,٦٣٧  مليون 

ريال قطري.

لدينا هدف ألن نصبح مصدرًا مستداًما لخلق القيمة لجميع أصحاب المصالح لدينا. وعلى الرغم من أننا في وضع جيد مع محفظتنا الحالية، إال 
أن ٩٠% من إيراداتنا هي إيرادات سنوية متكررة، لذا فإننا نرى دافعًا كبيًرا لتنويع محفظتنا بشكل أكبر، لحماية أنفسنا بشكل أفضل من تقلبات 

السوق والدورات االقتصادية.

تتضمن استراتيجيتنا طويلة األمد تقييًما مستمًرا لديناميكيات السوق المتغيرة التي قد تجلبها المبادرات الحكومية الجديدة. خصصت 
حكومة قطر ١٩.٢ مليار ريال قطري - ٩.٣% من إجمالي ميزانيتها - لتطوير قطاع التعليم، وقد تم تخصيص ٦.٨ مليار ريال قطري منها لتشييد 

مجموعة من المدارس الجديدة خالل خمس سنوات. باإلضافة إلى ذلك، تم تخصيص ٢٢.٧ مليار ريال قطري - ١١% من إجمالي الميزانية- 
لتطوير قطاع الرعاية الصحية، والذي يشمل بناء ٥ مراكز صحية جديدة. لقد فتحت هذه المخصصات أبواًبا جديدة أمامنا لتنويع محفظة 

مشاريعنا لتشمل قطاعات جديدة، وسنستمر في استكشاف هذه الفرص االستراتيجية القائمة على محركات الطلب المتطورة في السوق.

قامت حكومة قطر بزيادة عدد مناطق التملك الحر من ثالثة إلى عشرة مناطق في مدينة لوسيل والخليج الغربي ومنطقة عنيزة. يعد هذا 
التعديل، الذي يسمح للمستثمرين األجانب بحيازة الملكية الكاملة في القطاعين السكني والتجاري في قطر، فرصة تطويرية هامة لقطاع 

العقارات بالدولة. لقد أتاح هذا التطور فرًصا جديدة لنا لبناء المزيد من الوحدات السكنية من الشريحة المتوسطة إلى العالية بموجب نموذج 
“البناء من أجل البيع”.

كوننا شركة مرنة تتكيف مع ظروف السوق، نتخذ خطوات محسوبة بعد إجراء دراسات جدوى شاملة وتقييم مدى صالحية فرص السوق 
الجديدة. في المستقبل القريب، نطمح إلى الدخول في مشاريع مختلفة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع تطوير األصول في منطقة 

لوسيل الحرة.

 1,6٣7 مليون ر, ق
اإليرادات من مصادر دخل متكررة

 إنجازات التطوير العقاري
خالل العام ٢٠٢٠

اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء في 
مشروع توسعة مرافق الخور 
الرياضية للعمال والبدء في 

نشاطات التأجير.

إطالق أعمال التطوير في مشروع مدينُتنا، 
وهي مدينة سكنية للعائالت، ومشروع 

براحة الجنوب، وهي مدينة سكنية 
للفئة العاملة، حيث تبلغ تكلفة تطوير 
المشروعين قيمة الخمسة مليارات ريال 

قطري. 

االنتهاء من تطوير وتشغيل كامل 
المرحلتين األولى والثانية من 

مجمع مكينس، باإلضافة الى قرب 
االنتهاء من المرحلة الثالثة واألخيرة 

من المشروع. 

بدأ مرحلة البيع في وحدات مشروع 
دارة أ بمدينة لوسيل، وتسليم 

الوحدات السكنية لمالكها خالل 
العام ٢٠٢٠، بواسطة شركة الوصيف 
إلدارة األصول المملوكة للمجموعة 

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

تطوير وصيانة ٨ مدارس عامة لصالح 
وزارة التعليم والتعليم العالي وبالتعاون 

مع هيئة األشغال العامة. 

تتنوع المحفظة العقارية التشغيلية للمجموعة لتشمل:

٨,١٤٨ وحدة سكنية 	
٣٧,٣٠٠ غرفة سكنية للعمال 	
٣٣٦,٥٥٢ متر مربع عبارة عن محالت تجارية ومعارض ومكاتب 	
٤٤٥,٧٧٩ متر مربع مخصصة لورش العمل والمخازن 	
٧٠١ غرفة فندقية 	

أما فيما يتعلق بمتوسط نسبة اإلشغال فقد تجاوز نسبة ٩٠٪ في 
العديد من المشاريع السكنية للمجموعة.
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الفرص المتنامية في مناطق التملك الحر

إن الزيادة في مناطق التملك الحر ستخلق فرًصا جديدة لبروة، لبناء المزيد من الوحدات السكنية من الشريحة المتوسطة إلى العالية 
وفًقا لنموذج أعمال مختلط، يتضمن مزيجًا مالئمًا من عمليات البيع والتأجير.

قامت حكومة دولة قطر بزيادة عدد مناطق التملك الحر في مارس ٢٠١٩ من ثالثة إلى عشرة مناطق. وذلك بهدف تشجيع االستثمارات العقارية 
غير القطرية في مناطق لوسيل والخليج الغربي وعنيزة، من بين مناطق أخرى، األمر الذي يمثل قفزة كبيرة في التوسع في سوق العقارات 

وحجمه في البالد.

على الرغم من أن تأثيره على المدى القصير يبدو هامشًيا بسبب الظروف السائدة في السوق حاليًا،  إال أنه من المتوقع أن يخلق ذلك مناطق 
مركزية جديدة على المدى الطويل، لينتج مزيداً من الفرص للمستثمرين والُمالك والمهتمين لتملك العقارات المدرّة للربح في قطر. ومن 

المتوقع أن توفر هذه السياسة أيًضا مناًخا استثمارًيا أكثر تنوعًا مع مرور الوقت. حيث أنها تشجع على خلق سوًقا حيوًيا يتطور بشكل متزايد مع 
تحسن اختيار الفرص االستثمارية، واألسعار التي تلبي احتياجات فئات الدخل المتنوعة. 

مثل هذه المبادرات التي تطلقها الحكومة تخلق فرًصا كبيرة لبروة، من حيث إمكانية االستثمار في المزيد من المشاريع السكنية مثل دارا ) أ ( 
في مدينة لوسيل، والتي تشمل شقق سكنية فاخرة من الشريحة المتوسطة إلى العالية وبأسعار معقولة.كما تقوم بروة بدراسة الخيارات 

التي تمكنها من تحقيق عائدات استثمارية مجزية  وذلك من خالل تطبيق نموذج أعمال “البناء من أجل البيع” لبعض الوحدات التي تم 
تطويرها، وكذلك عن طريق تقديم جزء من مخزون األراضي الخاص ببروة للمطورين اآلخرين للبيع المباشر.

الستكشاف هذه المبادرات بشكل كامل، فإننا نجري دراسات جدوى لتقييم الفرص المحتملة لكافة المشاريع المتاحة في لوسيل. يشمل هذا 
مجموعة متنوعة من الفرص للعمل مع الحكومة في مشاريع استراتيجية؛ واعتماد مزيج مختلط من نماذج “البناء من أجل البيع” و”البناء من 

أجل التأجير” لتعزيز العائدات على المدى القصير والمدى الطويل. وكذلك التحويل النقدي لجزء من استثماراتنا من خالل بيع جزء من األراضي 
الكبيرة لدينا. 

وبالتزامن مع هذا التوسع العمراني الذي تقوده الحكومة، سوف تقوم بروة بتطوير خططها االستثمارية بما يتوافق مع برامج التوسع 
االستراتيجي للحكومة.

دارا

تأمين أُُطر بروة لتكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت

عملنا خالل العام على تطوير مجموعة األدوات والتقنيات والخدمات الرقمية التي تمتثل لها الشركة بما يتوائم مع تدابير وسياسات 
وضوابط األمن السيبراني المتبعة على مستوى الدولة.

 األمن السيبراني والتحول الرقمي

تسعى وزارة النقل واالتصاالت في قطر جاهدة لبناء قطاع نابض لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي يشجع على تطور االقتصاد القائم 
على المعرفة وينبئ بمستقبل مزدهر ألبناء الوطن. لخدمة هذا الغرض، تعطي الوزارة أهمية كبيرة للحكومة الرقمية واألمن السيبراني. 

في العام ٢٠٢٠، واصلت بروة سياساتها الجادة نحو تعزيز مجموعة من األدوات والتكنولوجيات والخدمات الرقمية لالمتثال لتدابير وسياسات 
وضوابط إطار األمن السيبراني على مستوى الدولة. نتيجة لذلك، عالجت إدارة تكنولوجيا المعلومات في بروة جميع الجوانب التي تتطلب 

عناية فورية لتعزيز مستويات أمن المعلومات لديها، واألصول الرقمية المرتبطة بها. األهم من ذلك، أدخلت إدارة تكنولوجيا المعلومات 
التكنولوجيا الالزمة لتعزيز أمن أنشطة األعمال المالية. 

من خالل هذه المبادرات، اهتمت بروة بفاعلية بالتحسينات وعمليات التطوير الضرورية لتوفير مستوى عالي من األمن المعلوماتي والتمكن 
من مواجهة المتطلبات األمنية المتزايدة ألعمال بروة.

وعلى مستوى التواصل اإللكتروني، فقد قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتفعيل نظام المراسالت االلكترونية في الشركة و ربطه الكترونيا 
مع الشركات التابعة للمجموعة باإلضافة للهيئات و الوزارات العاملة في الدولة, و ذلك تماشيا مع االستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي 

للمجموعة.

وكجزء من خطط عملها للتصدي لتداعيات الجائحة، قامت بروة العقارية باستخدام أحدث برامج التكنولوجيا التي ضمنت استمرارية كافة 
األعمال وإدارتها عن بُعد دون االضطرار لخرق أي إجراءات أو تدابير أطلقتها الدولة، وبما يحقق كافة األهداف االقتصادية واالجتماعية. وتبنت بروة 

أسس قوية للتحول الرقمي لتصبح التكنولوجيا ركيزة لتسيير األعمال والمعامالت اليومية، كما أحدثت تجربة العمل عن بُعد تغييرا هائال في 
طريقة تواصل الموظفين مع بعضهم البعض، وكذلك تم استخدام التكنولوجيا من خالل منصات معينة في شركات تابعة للمجموعة 

للتسويق للمشاريع. وامتثااًل لقرارات الدولة بالحد من التجمعات، تم استخدام هذه التكنولوجيا في كافة االجتماعات سواء كانت بين 
الموظفين أو مع الشركاء أو مع المساهمين، حيث عقدت المجموعة اجتماع الجمعية العامة العادية في منتصف ابريل ٢٠٢٠ من خالل تقنية 

االتصال المرئي، التي لعبت دوراً فعاال في تنفيذ جدول أعمال االجتماع.
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نهجنا في إدارة المخاطر

نلتزم باإلدارة الفعالة للمخاطر، وذلك ضمن سعينا لتحقيق أهداف أعمالنا، وغايتنا المتمثلة في زيادة القيمة بشكل مستدام لجميع 
الجهات المعنية، من خالل تفعيل مناهج إدارة المخاطر في عمليات صنع القرارات الرئيسية واألنشطة اليومية. 

 عمليات إدارة المخاطر
ترتبط إدارة المخاطر ارتباًطا وثيًقا باستراتيجيتنا وهي عنصر أساسي من عناصر الحوكمة السليمة للشركات، فضاًل عن قدرتها على تحقيق 

أقصى استفادة من الفرص. نحن نتفهم المخاطر المرتبطة بعملنا، ونديرها بشكل استباقي وفعال، ضمن مستويات المخاطرة المسموح 
بها ووفًقا ألطر عمل إدارة المخاطر في الشركة، ليعود ذلك بالنفع على عائدات األعمال.

يتم تحديد أعلى المخاطر التي قد تواجهها الشركة مع مراعاة عمليات التشغيل الخارجية والداخلية، والتي تتغير باستمرار. هذا العام، كان 
هناك تركيز على إدارة المخاطر واستمرار األعمال.

لمحة عن أعلى المخاطر
الجوانب األربعة التي تعكس ضرورات العمل الرئيسية هي التي تحدد المخاطر العليا لشركتنا حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير 

على استراتيجيتنا:

1234

استدامة األعمال 
ونمو األرباح

أعمال طويلة األجل 
قابلة للتطبيق 

تحقيق القيمة 
المرتبطة بالموظف

تأثير ذوي المصالح

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

تنفيذ اإلستراتيجية على 
المدى القصير إلى المتوسط 

مع استمرار تحقيق األرباح، على 
أن يتجاوز النمو في األرباح 

تكلفة رأس المال.

االستدامة طويلة األمد، 
وتنفيذ األعمال بناءاً على 
االستراتيجية طويلة األمد، 

وإدارة الفرص بما في ذلك 
المخاطر المتعلقة بتغير 

المناخ

ضمان اتباع نهج متوازن بين 
النمو وإعادة القيمة 

للمساهمين.

القدرة على جذب ذوي 
الخبرة، والحفاظ على 

المواهب وتطويرها، ممن 
يتمتع باآلداء العالي، بحيث 

تصبح الشركة على رأس 
الشركات المرغوب بها 

للتوظيف

التحول وإدارة التنوع 
العالمي.

أن تكون بروة شريك موثوق 
به لذوي المصالح، والذي 

يعني بالضرورة أن الشركة 
لديها:

آداء حسن السمعة  	

وقدرة على إدارة العالقات  	
مع ذوي المصالح

 عملية إدارة المخاطر
 لدينا هي عملية

 مستمرة،تطبق في
 سياق ديناميكي

وتشغيلي

كيف يمكننا تحديد ومراجعة المخاطر؟
نتمكن من التعرف على المخاطر العليا لدينا ومن 

ثم التعامل معها، بناءاً على المعلومات التي 
نستقيها من الركائز األساسية ألعمالنا والتي 

تحكمها استراتيجيتنا طوبلة األمد. نحن نراقب 
هذه المخاطر بانتظام مع مراعاة السياق 

التشغيلي الخارجي والداخلي.

كيف نستجيب للمخاطر المحددة؟
نعمل على فهم وتقييم قدرتنا على 

االستجابة للمخاطر العليا لدى الشركة، من 
خالل تحديداإلجراءات الضرورية لمحاكاة هذه 

المخاطر، ومراجعتها  بانتظام للتأكد من مدى 
مالئمتها وفاعليتها.

كيف نضمن الحوكمة السليمة 
للمخاطر؟

لقد قمنا بتفويض هياكل اإلدارة والرقابة على 
مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، مع 

تحديد المسؤوليات اإلدارية. نقوم باإلدارة الداخلية 
والخارجية للضمانات التي تحاكي هذه المخاطر والتي 

هي جزء من عمليات إدارة المخاطر لدينا.

كيف نبلغ عن المخاطر؟
لدينا تقارير منتظمة حول اإلبالغ عن المخاطر  

وضمان التعامل معها وفقًا ألطر الحوكمة 
السليمة للمخاطر. نقوم باإلبالغ عن المخاطر 

العليا لذوي المصالح لدينا وفًقا للمتطلبات 
التشريعية وغيرها.

تطبيق القياسات المادية لتقييم التأثير المحتمل للمخاطر العليا

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

 التقييم
 المادي

 للتأثيرات
المحتملة

المقاييس المادية لتقييم التأثير المحتمل للمخاطر العليا

الجزء المالي
)العائدات، التكلفة(

الجزء التشغيلي
)خسائر اإلنتاج أو حاالت توقف العمل، السالمة 

والصحة والبيئة(

السوق
)خسارة العمالء، المبيعات أو الحصة في 

السوق(

األفراد
)نقص المهارات واإلنتاجية ومشاركة 

الموظفين(

الجزء القانوني والتنظيمي
)غرامات، وعقوبات ودعاوى جماعية(

الجزء الجغرافي السياسي والسمعة
)ينقسم إلى عالقات ذوي المصالح، واإلضرار 

بالسمعة، وسعر السهم(
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موظفينا: يبثون الحياة في قيم بروة ورؤيتها

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

الموظفين

٪91

٪50 /٪50 

٪69 /٪31 
  معدل االحتفاظ بالموظفين

نسبة القطريين / غير القطريين٪

  نسبة اإلناث إلى الذكور٪

131 تلتزم بروة بقيادة أعمال مستدامة ناجحة تجارًيا 
ومسؤولة اجتماعًيا وبيئًيا. يتضمن هذا النهج تزويد 
موظفينا ببيئة عمل آمنة وصحية، تساعدهم على 
اإلبداع والعطاء وتعزز التنوع والشمولية والتنمية 

الذاتية واالحترام. 

ثقافتنا
لدينا اعتقاداً راسخًا بأن موظفينا هم شركاءنا ومفتاح نجاح أعمالنا. نحن نحترم ونقدر التنوع والتفرد الذي يضفيه كل موظف على بيئة العمل. 

قمنا خالل السنوات الماضية ببناء فريق يعكس تنوع عمالئنا ومجتمعاتنا. ونحن فخورون بأن نعلن أن ٣1٪ من موظفينا هم من النساء، بينما 
يشكل المواطنون حوالي ٥٠٪ من مجموع موظفينا. إننا ندرك أن التطور واالنضباط يعمالن جنًبا إلى جنب، وأننا في رحلة مستمرة نحو تهيئة بيئة 

مليئة باالحترام المتبادل والشفافية وروح الفريق. 

االستثمار في رأس المال البشري
تستفيد شركتنا من وجود موظفين لديهم مجموعة متنوعة من الخلفيات التعليمية والمهنية، إلى جانب شغفهم للمساهمة في إنجاح األعمال. 

نشجع فريقنا على أن يكون مثمًرا ومبتكًرا، ونمكنهم من خلق أفكاراً جديدة وشحذ مهاراتهم في صنع القرار. كما أننا نستمر في دفع الفريق لتحقيق 
تفوق أكبر وتعزيز مهاراتهم في اإلبداع وحل المشكالت من خالل مجموعة متنوعة من برامج التطوير والتدريب، سواءاً على صعيد المهارات 

الشخصية أو التدريب الفني.

بناء قوى عاملة أكثر شموًلا
تساهم بروة بفاعلية في تحقيق األهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمحور حول تطوير الكوادر القطرية المتخصصة من خالل 
التعليم والتدريب. نحن ندرك أن نجاح هذه االستراتيجيات يعتمد على تحمل المسؤوليات الفردية وحشد الموارد، ودعم الموظفين والمدراء. 

استطعنا من خالل مبادراتنا أن نركز بشكل أكبر على توطين الوظائف الرئيسية من خالل التعلم والتطوير القائم على اآلداء. فقد نجحنا اليوم 
بتحقيق تقطير بنسبة ٪50 من إجمالي عدد المناصب في الشركة، حتى أن معظم مناصب اإلدارة العليا يشغلها مواطنون قطريون.

موظفونا في المرتية األولى
نسعى على الدوام إلى إنجاز أعمالنا وفق أعلى وأجود المعايير، لذا، فقد وضعنا في االعتبار المعايير الدولية بما في ذلك تلك التي وضعتها إدارة 

الدفاع المدني في قطر. نولي أولوية قصوى لسالمة وصحة موظفينا من خالل نشر الوعي تجاه بيئات العمل النموذجية وتوفير مساحة مكتبية 
آمنة ومريحة.

إنجازاتنا للعام 2020
•   تمكنا من الحفاظ على معدل تقطير بنسبة %50

•   قمنا بتدريب وتطوير مجموعة من الموظفين القطريين

•   قمنا بترقية مجموعة من موظفينا لشغل مناصب عليا، لتطويرهم واالستفاده من خبراتهم، عوضًا عن تعيين موظفين جدد من خارج الشركة.  
     كما قمنا بتوظيف المواطنين القطريين حديثي التخرج لتطويرهم في المهن المختارة
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التزامنا نحو المجتمع

في بروة، نؤمن بالدائرة المجتمعية القوية التي تدعم أعماًلا قوية، وأن هذه األعمال يمكنها أن تكون مزدهرة وناجحة فقط بقدر نجاح 
وازدهار المجتمعات التي تخدمها.

تسعى بروة إلى تعزيز التنمية المجتمعية في جميع نواحي أعمالها وفي المجتمعات التي تعمل فيها. وتقوم بروة بتطوير خطط عمل 
تعكس احتياجات المجتمعات المحلية. تلتزم بروة تجاه مسؤولياتها المجتمعية من خالل تطوير العديد من المبادرات الهادفة طويلة األمد. 

وتركز في استثماراتها االستراتيجية على توظيف موارد وقدرات المجموعة إلحداث فرق في المجتمع. عالوة على ذلك، تسعى المجموعة 
باستمرار إلى تعزيز شراكتها مع حكومة قطر في العديد من المبادرات العقارية. تتبنى بروة فلسفة معمارية تسعى إلى بناء مدن ومجتمعات 
عوضًا عن تشييد العقارات فحسب، مما يعينها على تقديم حلول لدعم مستوى معيشي كريم، وتلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية 

بأسعار تنافسية.

رعاية الفئات المجتمعية  
تدرك بروة العقارية أن العنصر البشري لديها هو أهم استثماراتها على اإلطالق، لذا فقد وضعت خططًا استراتيجية وشمولية تعينها على 

تقديم الدعم والرعاية لهؤالء سواء كانوا من المستأجرين أو المستثمرين أو الخبرات والمواهب الوطنية أو أفراد المجتمع بتنوعهم. إن 
الخطط االستثمارية لبروة العقارية ترسخ مبدأ الشراكة االستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر من خالل تطوير مشاريع تضيف بُعداً 

إنسانيًا يتخطى المبدأ التقليدي في تشييد األبنية العقارية، وترتقي بجودة حياة األفراد والمجتمع بشكل عام، وتعّظم حقوق المساهمين، 
وتحقق االتزان لمحفظة أصول الشركة.

عملت بروة العقارية خالل العام 2020 على مواصلة جهودها في تطوير مدن سكنية رائدة، ومشاريع تنموية تلبي متطلبات السوق العقاري، 
وتخلق مجتمعات مستدامة، وفق أرقى المعايير والمواصفات، تواكب النمو العمراني والسكاني للدولة، بما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر 

الوطنية 2030. فأطلقت خالل العام 2020 “مدينتنا” والتي تسعى لتقديم جودة المعيشة لمختلف فئات المجتمع القطري. 

رعاية الفئة العاملة
تولي مجموعة بروة العقارية اهتماًما خاًصا للفئة العاملة، والتي تمثل محركًا هامًا من محركات التنمية العمرانية واالقتصادية في قطر. مع 

استمرار البالد في تحقيق النمو االقتصادي، فإن هناك تسارع متوقع في الطلب على مختلف المبادرات العقارية والخدمات ذات الصلة لرفع 
مستويات المعيشة لهذه المجتمعات.

تتمتع بروة بمكانة متفردة فيما يختص بتقديم الحلول العقارية لخدمة الفئة العاملة. حيث تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات والمرافق التي 
تخلق بيئة سكنية مستدامة تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . كما شرعت بروة في العام 2020 بتطوير براحة الجنوب والتي ستقدم 

للفئة العاملة وحدات سكنية وخدمات متميزة بحلول العام 2022. كما تحرص بروة على شراكاتها طويلة األمد مع الجهات الحكومية مثل وزارة 
التنمية اإلدارية والشؤون اإلجتماعية لتقديم الدعم والرعاية للفئة العاملة. 

شركة وصيف، هي إحدى شركات بروة التابعة والتي توفر خدمات إدارة األصول والعقارات والمرافق لمشاريع بروة العقارية، والتي تقوم بإدارة 
مشاريع الفئة العاملة التي تطورها بروة. كما تقوم بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تخدم الفئة العاملة. من هذه الفعاليات 

التي يتم تنظيمها بشكل دوري احتفاالت عيد الفطر وعيد األضحى، واالحتفاالت الوطنية واليوم العالمي للعمال. تقوم وصيف بتخصيص 
أماكن لألنشطة الترفيهية للفئة العاملة والتي يحضرها عدد كبير من الزوار داخل مشاريع بروة البراحة ومرافق الخور الرياضية للعمال وهي 

تخدم الفئة العاملة في منطقة الخور وضواحيها. 

األمن و السالمة
قدمت مجموعة بروة العقارية نموذجًا ناجحا في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد – 19(، وذلك من خالل تبني خطة عمل 
شاملة تضم حزمة متعددة من التدابير االحترازية الناجحة التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها، إضافة إلى تطبيق كافة اإلجراءات الوقائية واالحترازية 

التي أقرتها الدولة للحد من انتشار هذه الجائحة، بما يعكس التزام المجموعة بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية لتكون رديفًا للجهود 
التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس.

سالمة الموظفين والمراجعين
وانطالقًا من واجبها في الحفاظ على سالمة الموظفين والمراجعين قامت بروة العقارية بتقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل 

إلى ٢٠ ٪ ومباشرة ٨٠ ٪ من بقية العاملين أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن في اجتماعه المنعقد 
بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠. وتجاوبًا مع تنفيذ خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في دولة قطر جراء فيروس )كوفيد - ١٩(، باشر ما ال 

يتجاوز ٨٠٪ من العدد اإلجمالي للموظفين في المجموعة أعمالهم من مقر العمل منذ ٢٢ يوليو الماضي، فضاًل عن التقيد بعدد ساعات 
العمل التي نصت عليها قرارات الدولة.

كما حرصت الشركة على ضرورة قياس درجة الحرارة وإبراز تطبيق احتراز من قبل الموظفين أو المراجعين قبل الدخول إلى مقرّها الرئيسي أو 
مكاتب المجموعة للشركات التابعة لها في المشاريع التي تملكها، مع ضرورة ارتداء الكمام، وهذا اإلجراء ساهم بتشجيع المواطنين 

والمقيمين على تحميل التطبيق لمساعدة الجهات المختصة في كشف السالسل االنتقالية وتعزيز الوقاية من الفيروس. والتزامًا بواجبها 
الوطني ومسؤوليتها المجتمعية وضعت مجموعة بروة من خالل شركتها التابعة وصيف برنامج شامل لتطهير وتعقيم دوري لكافة األصول 
والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تملكها المجموعة، باإلضافة إلى إطالق برامج توعوية حول فيروس كوفيد ١٩ للساكنين والمستفيدين من 

تلك المشاريع. 

التعاون مع الجهات المختلفة
واستمراراً لجهودها في الحد من انتشار الفيروس، قامت بروة العقارية من خالل شركة وصيف بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة لتكون 
رديفًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة. إضافة إلى ذلك تم التعاون مع قطر الخيرية لتنظيم حمالت توعوية ووقائية للتصدي 
لفيروس كورونا للعمال القاطنين في مشاريع الشركة، بهدف تقديم كافة المعلومات حول الفيروس لرفع مستوى استعداد العمال لحماية 

أنفسهم، باإلضافة إلى توفير التثقيف الصحي باللغات المختلفة لجنسيات العمال لضمان فهمها وتطبيقها، فضاًل عن تقديم أدوات التعقيم 
والعناية الشخصية لخفض احتمالية اإلصابة، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة قرابة ١٢ ألف عامل، ووزعت قطر الخيرية على  المستفيدين أكثر 

من ١٢ ألف حقيبة صحية وتوعوية تحتوي على أدوات نظافة شخصية وُمعّقمات وكمامات، إلى جانب نشرات توعوية لكل عامل بلغته.

األمن والسالمة في المشاريع 
 تقدم بروة أعلى مستويات األمن والسالمة في جميع مشاريعها وذلك من خالل شركة وصيف التي تنفذ تدابير األمن والسالمة في المشاريع 

وفقًا للمعايير التي وضعتها حكومة قطر بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. توفر مشاريع بروة لمستأجريها وسكانها خدمة 
حراسة مع حراس مدربين، وكاميرات المراقبة التليفزيونية على مدار الساعة. كما عملت المجموعة على تثبيت أنظمة مكافحة الحرائق في 

جميع مشاريعها للحد من أي حوادث مرتبطة بالحريق.           
تلتزم الشركات التابعة لبروة كذلك باألمن والسالمة في الطريقة التي تعمل بها. تقوم شركة وصيف بإدارة مختلف البرامج والمبادرات في هذا 

الشأن، والتي تشمل ما يلي: 
تحفيز عمليات الصحة والسالمة  .١

التدريبات على صندوق األدوات لممارسات العمل اآلمنة  .٢
التدريبات على إجراءات التشغيل النموذجية للصحة والسالمة  .٣

تنفيذ نظم تصاريح العمل األمن  .٤
إجراء تدريبات السالمة الدورية  .٥

تنسيق دورات تدريب اإلنقاذ مع مقدمي الخدمات المتخصصين  .٦

المبادرات االجتماعية غير ربحية
تحرص بروة باستمرار على المساهمة الفعالة في تطوير الحلول السكنية ذات األسعار المعقولة والجودة العالية. تتجلى هذه الجهود في 

مشاريع قرية بروة ومساكن مسيمر ومساكن السيلية.             

كما نظمت  بروة العقارية بالتعاون مع  مؤسسة حمد الطبية حمالت للتبرع بالدم في    في أبراج بروة السد بهدف دعم بنك الدم بالموارد التي 
يحتاجها. كما قدمت بروة الدعم لجمعية مرضى السرطان، وتعاونت مع نادي حلبة لوسيل الرياضي لرعاية البطوالت المحلية للنادي وكذلك 

الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتنوعة التي يقدمها النادي.



التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

4647

شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

دعم المستأجرين
دعمًا لرواد األعمال والمستثمرين، واستجابة لإلجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من التأثيرات التي طالت القطاع العقاري جراء تداعيات جائحة 

فيروس كورونا، فقد قررت بروة تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب بمشاريعها المتأثرة بالظروف 
المحيطة لمدة ثالثة أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل 2020، مع تسهيل سداد المستحقات، بما يعكس مدى المسؤولية المجتمعية للمجموعة 

في دعم االقتصاد الوطني، ويعزز من عالقة المستثمرين والمستفيدين مع المالك لدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة األعباء 
التي تخلقها الظروف االستثنائية بشكل متوازٍ.

دعم الشركات الوطنية
وضمن الجهود التي تبذلها بروة العقارية في طرح مدن تطويرية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع وتقدم جودة المعيشة، فقد حرصت بروة 

في العام 2020 كذلك على دعم الخبرات القطرية من خالل التعاون مع الشركات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة في قطاع اإلنشاءات وأعمال 
التطوير العقاري.

تنمية المهارات الوطنية ودعم العملية التعليمية
تدرك بروة العقارية أن خالصة خبرتها في السوق القطري هي أحد أهم الدعائم التي تقدمها المجموعة لخدمة قطر والمساهمة في العملية 

التنموية على الصعيد العقاري والتعليمي على حد سواء. لذا فقد حرصت بروة على إطالق مبادرات لتبادل هذه الخبرات مع الجيل الصاعد من 
المهندسين. وقد وقعت بروة في هذا اإلطار اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة قطر، تهدف إلى تعزيز ورعاية المواهب القطرية في مجال 

الهندسة المعمارية وربطهم بسوق العمل. وفي نفس السياق، قامت بروة بتطوير وتقديم برنامج تدريب مهني وميداني لطالب الهندسة من 
جامعة قطر بدأ في ديسمبر 2020 وامتد لمدة شهر، قام خاللها الفريق الهندسي المختص بالتطوير العقاري في مجموعة بروة العقارية بتقديم 

برنامج متكامل من العمل الميداني والمناقشات والدراسات المكثفة. 

االستدامة
تلقى بروة استحسان المجتمع بفضل شمولية مشاريعها ومراعاتها لجميع األبعاد االجتماعية واالقتصادية التي تتبني مفاهيم االستدامة. كما 
تعمل المجموعة على خلق بيئة مجتمعية أكثر مالءمة للجميع من خالل تكامل استثماراتها لتشمل المشاريع السكنية والتجارية واللوجستية 

والمؤسسات التعليمية مما يجسد المعنى الحقيقي لمفهوم المدن المستدامة.

ضمان مستوى معيشة عالي الجودة
تسعى بروة باستمرار إلى تحقيق التكامل العقاري من خالل شركة وصيف التابعة لها، والتي توفر جميع المرافق والخدمات في جميع المشاريع 

العقارية، وتهدف لتحقيق بيئة سكنية مستدامة تلبي متطلبات السكان والزوار. تلعب وصيف دورًا حيوًيا في تغطية مجموعة واسعة من 
أنشطة إدارة الممتلكات والمرافق، والتأجير والمبيعات، وذلك من خالل توفير خدمات عمالء متكاملة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. 

يمكن للمستأجرين استخدام هذه الخدمات من خالل منصات مختلفة مثل مراكز االتصال، والموقع على اإلنترنت وشبكات التواصل 
االجتماعي. توفر وصيف أيًضا خدماتها المتنوعة للعمالء من خالل المنصات الرقمية وحمالت التسويق الترويجية. كما توفر حلول تأجير ممتازة 

مع خدمات الصيانة الدورية. عالوة على ذلك، فقد نظمت وصيف احتفاالت وأنشطة عيد الفطر واألضحى الترفيهية لسكان مشاريع بروة 
السكنية، وذلك في مساكن مسيمير ومساكن السيلية وقرية بروة، مما يوفر أجواء دافئة وترحيبية تسمح للعائالت واألطفال بقضاء وقت 

ممتع واالستمتاع بالعروض. 

اليوم الوطني القطري
تتطلع بروة باستمرار إلى دعم ورعاية األنشطة واالحتفاالت باليوم الوطني، تعبيراً عن التضامن والوحدة الوطنية، والفخر بالهوية القطرية. 

وتقدم بروة العقارية الرعاية الحتفاالت اليوم الوطني، والتي تهدف إلى خلق تفاعل مع الشعب القطري.             
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المشاريع العقارية في قطر

تتمتع المحفظة العقارية لبروة بأفق استثمار طويل األمد. المحافظة على االنضباط في االستثمار هو أمر هام للتخفيف من خطر 
التضحية بالنمو الذي يتم تحقيقه على المدى الطويل مقابل النمو قصير المدى.

مشاريع قيد التنفيذمشاريع قيد التشغيل

دارة )أ(

البراحة - ورش ومخازن

بروة السد

قرية بروة

مساكن مسيمير ومساكن السيلية

بروة البراحة

مشروع بروة الخور - سكن موظفي شركة شل

مرافق الخور الرياضية للعمال

مدينة مواتر المرحلة ١ و ٢

مستودعات أم شهرين

مجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة 
المرحلة ١

مجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة المرحلة 
٢ و ٣

مدينة مواتر المرحلة ٣

مدينتنا

براحة الجنوب

مدارس قطر - الحزمة األولى

بروة البراحة المرحلة الثالثة

امتداد مستودعات أم شهرين

مدينة بروة المرحلة الثالثة

أرض لوسيل

بروة الدوحة

توسعة الخور شل

مدينُتنا

براحة الجنوب

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

)٨ مدارس(

مخزون األراضي
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االستثمارات العقارية في قطر

المشاريع السكنية

مشروع بروة الخور - سكن موظفي شركة شل

مشروع بروة الخور - سكن موظفي شركة شل، هو مشروع سكني 
يمتد على مساحة 124,044 متر مربع، ويوفر 50 فيال سكنية و 300 شقة 

سكنية، باإلضافة إلى العديد من الخدمات األخرى والتي تشمل نادي 
ترفيهي مع مرافقه وحضانة وسوبر ماركت ومسجد. تم اإلنتهاء من 

المشروع في الربع الثالث من العام 2016 وتم تأجير وتسليم المشروع 
بالكامل إلى شركة شل لمدة عشر سنوات.

دارة  )أ(

يقع هذا المشروع في المنطقة الشمالية من جبل ثعيلب في مدينة 
لوسيل. 

تم تنفيذه على أرض بمساحة 16,421 متراً مربعًا ويتكون من أربعة 
مباني سكنية ذات  خمسة طوابق و 271 شقة بمساحات متنوعة. 
إضافة إلى مواقف للسيارات تحت األرض تبلغ مساحتها 13,513  متراً 

مربعًا. تم اإلنتهاء من أعمال البناء في العام 2020 وتم بيع  أكثر من ٨٠  
وحدة سكنية للمستثمرين. 

محفظة األراضيمشاريع قيد التنفيذمشاريع قيد التشغيل

مساكن مسيمير ومساكن السيلية

مساكن مسيمير ومساكن السيلية هما مشروعين ُصمموا خصيصًا 
لتأمين حلول سكنية اقتصادية بأسعار مناسبة. تم بناء مساكن 

مسيمير ومساكن السيلية على موقعين منفصلين تبلغ المساحة 
اإلجمالية لهما  400,000 متر مربع حيث يوفران 62 مبنى سكني و 1,984 

وحدة سكنية موزعة ما بين شقق ذات غرفتين أو ثالثة غرف نوم. توفر 
مساكن مسيمير والسيلية كذلك حدائق لألطفال ونواٍد صحية 

وحضانات أطفال وسوبر ماركت ومساحات خضراء.

أبراج أساس

بدأ تطوير هذه األبراج في عام ٢٠٠٤، وتقع على البحر مباشرة في شارع 
السفراء  بمنطقة الخليج الغربي. تقدم األبراج شققًا سكنية مفروشة 
تتنوع في أحجامها ما بين غرفتين وثالث وأربع وخمس غرف نوم. توفر 
األبراج لقاطنيها خدمات مختلفة كخدمات التبريد المركزي  واإلنترنت 
المجاني والتنظيف، باإلضافة إلى توفير صالة رياضية ومركز لألعمال 

ومركز تجميل وبركة سباحة  وسبا وغيرها من الخدمات.

مشاريع الخور

يضم المشروع ١١ حزمة تقدم ٣,١٧١ وحدة سكنية تتنوع مابين شقق 
وفلل والتي تم تأجيرها بالكامل لقطر للبترول وشركاتها التابعة. تم 

تصميم المشروع تبعًا لمفهوم المدن السكنية المتكاملة والتي 
توفر المدارس والمساجد والمرافق الترفيهية والمساحات الخضراء. 
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مشاريع تجارية 
ومتعددة األغراض

قرية بروة

تقع قرية بروة في منطقة الوكرة، على أرض مساحتها 400,000 متر مربع 
ومساحة مشيدة تبلغ 186,000 متراً مربعًا. تتكون قرية بروة من 18 

مجمعًا سكنيًا وتجاريًا، وتقدم تلك المجمعات 918 وحدة تجزئة عالية 
الجودة و 96 شقة ستوديو و 262 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة و 

100 شقة مكونة من غرفتي نوم. تضم منشآت المشروع ناٍد صحي 
ومدرسة دولية وحضانة وعيادة طبية ومركز تسوق ومحالت تجارية 

وورش ومسجد ومطاعم ومواقف للسيارات وتضم أيضًا عدداً من 
المساحات الخضراء. تم استكمال قرية بروة في العام 2010 وحقق 

المشروع سريعًا معدالت إشغال عالية. فقامت المجموعة بإضافة 
مرحلة جديدة لقرية بروة بهدف توسعتها وذلك بتشييد مبنى إضافي 

يمتد على أرض تبلغ مساحتها 11,094 متر مربع، وبمساحة مشيدة تبلغ 
34,492 متر مربع. يقدم مشروع التوسعة وحدات سكنية وتجارية 

وهايبر ماركت، ويضم 71 محاًل تجاريًا و 177 شقة بمساحات متنوعة. 
تم اإلنتهاء من تنفيذ األعمال المطلوبة والبدء بتأجير وتشغيل 

المشروع.

مدينة مواتر

مدينة مواتر هي الوجهة المستقبلية األساسية في قطر لجميع 
الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات 

المستعملة، تقع هذه المدينة في روضة راشد غرب تقاطع شارع 
سلوى على أرض تبلغ مساحتها ١,١٥١,٧٣١ متراً مربعًا. توفر هذه المدينة 
معارض للسيارات المستعملة ووحدات سكنية وورش ومحالت للبيع 

بالتجزئة وغيرها من المرافق الضرورية التي تخدم مرتادي المشروع 
كمكاتب إلدارة المرور والبنوك وشركات تأمين السيارات باإلضافة إلى 

محطة وقود وخدمة فاحص.

يندرج مشروع مدينة مواتر ضمن مشروعات مجموعة بروة العقارية 
الداعمة للمجتمع واالقتصاد القطري. قامت مجموعة بروة العقارية 
بتطوير وتشغيل المشروع على عدة مراحل وهو ما سيعود بالنفع 

على المجموعة من خالل نظام BOT )التطوير- التشغيل - 
التحويل( ولمدة ثالثين عامًا. وقد تم إنجاز المرحلة األولى من المدينة 
في الربع الثاني من عام ٢٠١٧ حيث تشتمل على ٦٠ معرضًا للسيارات 

المستعملة و ١٠ محالت تجارية و ٨٨ شقة و ٨٨ مكتبًا بمساحات 
متنوعة ومحالت وورش ومحطة وقود باإلضافة إلى البنية التحتية 

الالزمة للمشروع. نظراً للطلب المتزايد من المستأجرين على 
المشروع قامت مجموعة بروة العقارية بتنفيذ المرحلة الثانية 

بمساحة مشيدة تبلغ ١٢,٣٥٧ متر مربع وتقدم ٥٩ معرضًا للسيارات 
المستعملة و ٨٨ شقة سكنية و ٨٨ مكتبًا و ١٠ محالت تجارية وخمسة 

ورش باإلضافة إلى البنية التحتية الالزمة. وقد تم إنجاز كافة األعمال 
اإلنشائية والبدء بتأجير وتشغيل هذه المرحلة. كما ُخصصت أرض 

بمساحة تقريبة تبلغ  ٢٦ ألف متر مربع إلنشاء مركز خدمات فاحص من 
قبل شركة وقود. كما بدأت الشركة في بناء مراكز خدمات السيارات 

في األول من أغسطس ٢٠١٩ كجزء أول من المرحلة الثالثة من مشروع 
مدينة مواتر والتي تمثل امتداداً للمرحلتين األولى والثانية. كما أنه 

في ١ يوليو ٢٠٢٠ تم البدء في تطوير الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 
من مدينة مواتر. علمًا بأن المرحلة الثالثة في إجماليها سيتم تنفيذها 

على أرض تقريبية تبلغ ٣٤٠ ألف متر مربع، لتقدم ١١٨ معرض للسيارات 
المستعملة وهايبر ماركت ومسجد ومركز لبيع قطع غيار السيارات 
وصالة عرض إلحدى وكاالت السيارات. كما يتم تقييم إنشاء مرافق 

مكملة ألنشطة السيارات في المراحل القادمة من المشروع.

بروة السد

بروة السد هو مشروع متعدد االستخدامات يغطي مساحة قدرها  
٢٧,٦٥٤ متر مربع. يقدم بروة السد ثالثة أبراج مكتبية يصل ارتفاع 

برجين منها إلى ٢١ طابقًا، بينما يتكون البرج الثالث من ١٨ طابقًا، 
فضاًل عن فندق فئة خمسة نجوم يتكون من ٢٣٢ غرفة وجناح فندقي. 

وتتوزع هذه األبراج حول مبنى على شكل منصة رئيسية مؤلفة من 
ثالثة طوابق، موزعة بمعدل طابقين للبيع بالتجزئة وطابق 

للمساحات المكتبية.

يضم المشروع كذلك ثالثة مباني للشقق السكنية توفر ٢٦١ شقة، 
١٢٩ شقة منها تقدم غرفتين نوم و١٣٢ منها توفر ثالث غرف نوم. 

تشتمل المباني على طابق سفلي و١١ طابقًا )أرضي + ١٠ طوابق( توفر 
جميعها ٨٧ شقة لكل مبنى، ومبنى ترفيهي يتألف من ٣ طوابق، 

فضاًل عن طابقين سفليين و ٥ مستويات من مواقف السيارات والتي 
تستوعب حوالي ١,٧٠٢ سيارة ومبنى آخر للمرافق الخاصة بالمشروع. 

تم استكمال المشرو ع وتأجيره بالكامل. 

تقع مدينتنا في الوكرة على قطعة أرض رقم 91110010، وتبلغ مساحة 
األرض اإلجمالية للمدينة 1,141,689 متراً مربعًا، وتهدف إلى تطوير 

مدينة سكنية للعائالت تتضمن مختلف وسائل الراحة لتوفير جودة 
المعيشة لقاطنيها.

تتألف مدينتنا من مجمعات سكنية بتصاميم مستوحاة من نمط 
العمارة القطرية التقليدية، بارتفاع )طابق أرضي + 4(، حيث سيتم 

تزويدها بأحدث تكنولوجيات المدن الذكية. وستقدم كافة الحلول 
والخدمات والمرافق التي تضمن تمتع فئات المجتمع المتنوعة 

ببيئات سكنية مستدامة وفق أرقى المواصفات والمقاييس، وتلبي 
احتياجات السوق المحلي من الوحدات السكنية للعائالت.

ستطرح مدينتنا 6,780 وحدة سكنية منها 4,740 شقة بغرفتين نوم، 
و2,040 شقة بثالثة غرف نوم.

كما سيوفر المشروع وسائل راحة متكاملة مثل هايبر ماركت ومتاجر 
محلية للبيع بالتجزئة وأسواق مركزية ورياض األطفال والنوادي 

الصغيرة ونادي رئيسي ومساجد للصلوات اليومية ومسجد لصالة 
الجمعة ومستودع ومحطات فرعية ومحطة فرعية أولية ومبنى 

لشركة وصيف ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويبلغ إجمالي المساحة المبنية للمشروع 1,038,654 متراً مربعًا، 
ويضم 166,481 متًرا مربًعا من المساحات الخضراء و714,249 متًرا مربًعا 

ما بين ممرات وأماكن للمشي ومواقف للسيارات. وقد تم ترسية 
تطوير مدينتنا على شركة مقاوالت قطرية وهي شركة أورباكون 

للتجارة والمقاوالت. تم إطالق أعمال البناء في المدينة أواخر العام 
2020 ومن المتوقع استكمال كافة أعمال البناء بحلول مايو 2022.

مدينتنا

المشاريع السكنية
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المشاريع الصناعية

البراحة - ورش ومخازنمستودعات أم شهرين

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

بمساحة بناء إجمالية تبلغ  ٢٥٩,٤٤٦  متراً مربعًا، متضمنة مخازن جافة 
بمساحة ١٣١,٦٧١ متراً مربعًا ومخازن مكيفة بمساحة ٦٢,٨١٢ متراً مربعًا 

ومخازن مبردة بمساحة ٣٦,٩٩٢ متراً مربعًا ومخازن للتجميد بمساحة 
١٩,٠٢٨ متراً مربعًا.

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

بمساحة إجمالية تبلغ ١,٦٧٦ متر مربع ومسجد بمساحة ٧٠٠ متر مربع.

البنية التحتية للمشروع تتضمن بناء ١٣ محطة كهرباء فرعية و طرق 
داخلية ومناطق التحميل والتفريغ وكذلك خزانات وشبكات لمياه 

الشرب ومكافحة الحريق والري ومياه األمطار والصرف الصحي 
وكاميرات مراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات 

والحراسة وسياج المشروع بمساحة مشيدة تبلغ ٢٧٣,٣١١ متر مربع. تم 
إنجاز مشروع مستودعات أم شهرين كما تم تأجيره بالكامل.

تقوم المجموعة حاليا بدراسة  إضافة مرحلة جديدة وذلك بإنشاء 
مشروع توسعة مخازن أم شهريين والذي سينفذ على  أرض بمساحة 

٥٩,١٣٦ متر مربع. وكانت مجموعة بروة العقارية قد فازت بمناقصة 
تشييد مناطق تخزين منخفضة التكاليف في منطقة أم شهرين 

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

 هي امتداد لمشروع بروة البراحة، وهي المنطقة المحاذية لمشروع 
سكن الفئة العاملة والتي كان يطلق عليها سابقًا “مواقف 

الشاحنات”. يتضمن المشروع إنشاء مخازن وورش للحرفيين على 
مساحة أرض تبلغ ٦٨٤,١٣٤ متر مربع، ولهذه المرحلة دور حيوي في 

توفير مخازن للشركات المتوسطة والصغيرة باإلضافة إلى ورش 
تتناسب مع احتياجات الحرفيين في المنطقة الصناعية. تقدم ورش 

ومخازن البراحة ٥٦١ مخزنًا و ١١٨ ورشة عمل على مساحة بناء كلية تبلغ 
حوالي ١٨٧ الف متر مربع، تم إنجاز ورش ومخازن البراحة في سبتمبر 

٢٠١٩ كما تم البدء بتاجير المخازن والورش . مشاريع مدينة - سوق دخان ومشروع إسكان دخان ومركز 
دخان االجتماعي الترفيهي     

أكملت العقارية في العام ٢٠٠٨ تطوير سوق دخان والذي يقدم ١٨ 
محاًل تجاريًا و ١٠ مكاتب. كما طورت كذلك سوق زكريت الذي يقع 

بالقرب من طريق دخان السريع والذي يقدم ٣١ شقة سكنية و ٤٠ محاًل 
تجاريًا بمساحات متنوعة. 

تنوعت مشاريع العقارية في دخان لتشمل مشروع إسكان دخان 
بمجموعاته األولى والثانية والثالثة، ومركز دخان اإلجتماعي الترفيهي 

والذي يتضمن صالة للعب البولينج، وصالة لأللعاب اإللكترونية، 
وصالة رياضية داخلية، وأخرى متعددة األغراض. إضافة إلى مقهى 

ومكتبة ومكاتب إدارية ومخازن وغرف للصيانة. باإلضافة إلى كافة 
أعمال البنية التحتية للمشروع الممتد على مساحة قدرها ٩,٦٣٣ متراً 

مربعًا. 

مشاريع العقارية في مسيعيد

لدى العقارية مشاريع متنوعة في مسيعيد، فقد انتهت من تطوير 
ست قرى سكنية للفئة العاملة تم تطويرها على ستة مراحل. حاليًا 

تم استكمال ٤ قرى سكنية حيث تقدم ٢٧٥ وحدات سكنية لكبار 
الموظفين و ٤٤٢ وحدات سكنية لصغار الموظفين و ١,٧٣٣ وحدات 

سكنية للفئة العاملة. تقدم كل قرية مجموعة من الخدمات والمرافق 
الترفيهية والتي تشمل قاعات الطعام وسوبر ماركت وملعب 

وصاالت رياضية ومسجد. كما قامت العقارية بتطوير ديونز مول في 
مسيعيد وقامت بتشغيله في العام ٢٠٠٢ ، حيث يقع في قلب مدينة 
مسيعيد بالقرب من المسجد الكبير، يقدم المجمع التجاري ١٩٠ محاًل 

تجاريًا و ١٩ مكتبًا، يشمل ذلك البنوك، وهايبر ماركت، وما إلى ذلك.

في مطلع عام ٢٠١٤ قامت العقارية باإلنتهاء من تطوير سوق مسيعيد 
في قلب المدينة الصناعية، حيث تطل جميع مبانيه على الشارع 

الرئيسي مما يجعله معلمًا مميزاً للمنطقة. ويوفر سوق مسيعيد 
ثالثة مباٍن مؤلفة من طابق أرضي وطابق فوق األرضي وثالث طوابق 

تحتوي على ١٠٨ محاًل تجاريًا و٧٠ وحدة مكتبية و١٣٨ شقة سكنية.

برج العقارية 

انتهت الشركة القطرية لالستثمارات العقارية من تطوير برج العقارية، 
في العام ٢٠٠٨. يقع برج العقارية في شارع المتحف بمنطقة اسلطة 
القديمة، ويتكون من ١٤ طابقًا باإلضافة للطابق األرضي والميزانين. 

يحتوي البرج على مكاتب إدارية مؤثثة وغير مؤثثة بمساحات متنوعة. 
ويوفر كذلك خدمات على مدار الساعة تشمل خدمات األمن والصيانة.  

يضم البرج فرعين لبنوك هي بنك الدوحة والبنك األهلي، ويوفر 
طابقين سفليين لمواقف السيارات.
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مرافق الخور الرياضية للعمال

مشروع تنموي رياضي في منطقة الخور الصناعية يهدف إلى االرتقاء 
بالمستوى المعيشي للفئة العاملة من خالل توفير مرافق ترفيهية 

ورياضية متكاملة.

يضم المشروع أربعة مالعب كريكيت وأربعة مالعب كرة قدم و ثالثة 
مالعب كرة طائرة و أربعة مالعب كرة سلة وأربعة مالعب كابادي 

باإلضافة إلى سوبر ماركت و ٣٥ محاًل تجاريًا وسينما خارجية عدد ٢، 
ومسجد وبالزا في وسط المشروع وخدمات عامة. يتم استخدام 

المرافق الرياضية للمشروع في عدة مناسبات من قبل عدة جهات 
حكومية وشركات خاصة مثل وزارة الداخلية، وقد قامت بروة بالتعاون 

مع وزارة الداخلية بعمل برنامج سنوي يغطي كافة الفعاليات 
الوطنية والرياضية. وتجاوز عدد الزوار للمشروع ٥٠٤,٦١٣ زائر خالل العام 

٢٠١٩ . ونظراً للنجاح الذي يحققه المشروع في تلبية احتياجات الفئة 
العاملة في قطر، تم إضافة مرحلة جديدة للمشروع بهدف التوسعة، 
حيث تم إنشاء مشروع توسعة مرافق الخور الرياضية على أرض تبلغ 

مساحتها ٦٩,٧٥٧  متر مربع. ويتكون المشروع من شقق سكنية تضم 
٢١٦ شقة بغرفة واحدة و ٣٠٠ شقة بغرفتين كما يتضمن المشروع 

إنشاء صالة متعددة األغراض بسعة٣٠٠  متر مربع وهايبر ماركت 
بمساحة ٨٠٠٠ متر مربع باإلضافة إلى تشييد البنية التحتية للمشروع 
والتي تتضمن بناء محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية مع مواقف 

للسيارات والباصات وكذلك خزانات وشبكات لمياه الشرب ومكافحة 
الحريق والري ومياه األمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة مع كافة 

الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات والحراسة وسياج المشروع 
بمساحة مشيدة تبلغ ٥٣,٦٣٩ متر مربع.  تم اإلنتهاء من بناء المشروع 

كما تم البدء في تشغيله.

مجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة

يقع المشروع على طريق سلوى ويهدف إلنشاء مدينة سكنية 
متكاملة المرافق للفئة العاملة. يمتد المشروع على أرض تبلغ 

مساحتها ٩٩٤,٥٦٧ متراً مربعًا ويتضمن إنشاء ٣,١٧٠ وحدة سكنية 
بسعة ٨ غرف نوم مع ٨ دورات مياه ومطبخ في كل وحدة سكنية.

 إضافة إلى المحالت التجارية والمساجد حيث تبلغ المساحة المشيدة 
للمشروع ٧٣٠,٧٢٨ متراً مربعًا. تم التركيز خالل البناء على توفير 
خدمات متكاملة لتغطية أعمال البنية التحتية الخاصة ببناء ٢٥ 

محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية وكذلك خزانات وشبكات لمياه 
الشرب ومكافحة الحريق والري والصرف الصحي، باإلضافة إلى 

كاميرات مراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف المضخات 
والحراسة وسياج المشروع. كما ُخصصت األرض المجاورة للمشروع 

بمساحة ١٨٣,٥٣٨ متراً مربعًا إلنشاء مواقف للسيارات والباصات 
وهايبرماركت ومركز أمن وخدمات حكومية.

يراعي تصميم مجمع مكينس خصوصية سكان المدينة إذ يتضمن 
فناء خاصًا لكل بيت مما يتيح لسكانه اإلستمتاع بمكان في الهواء 
الطلق مع الحفاظ على خصوصيتهم. كما يتميز التصميم بمراعاة 

الجوانب البيئية واالجتماعية، حيث تم تصميم البيوت على طراز 
البيوت العربية التقليدية والتي تتناسب مع الظروف البيئية المحيطة. 

تم تطوير مجمع مكينس ضمن إطار الجهود المبذولة لإلرتقاء 
بأوضاع سكن الفئة العاملة في دولة قطر وتنظيمها تلبية الحتياجات 
السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال وانسجامًا مع أهداف رؤية 

قطر الوطنية ٢٠٣٠ واستعدادات قطر الستضافة مونديال ٢٠٢٢ من 
خالل تطوير بيئة سكنية اقتصادية مستدامة من حيث الجودة واألمن 

وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة.

براحة الجنوب

تقع براحة الجنوب في مدينة الوكرة على قطعة أرض رقم ٩٠٠٢٠٣٣٧، 
ويهدف المشروع الممتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ ٧٧٣,٤٥٧ 

متًرا مربًعا إلى بناء مجتمع سكني متكامل مزود بمختلف وسائل 
الراحة لتوفير سبل العيش الكريم لـ ٦٧,٣٩٢ عامل.

تصاميم براحة الجنوب مستوحاة من نمط العمارة القطرية 
التقليدية، بارتفاع )طابق أرضي +٢(، حيث سيتم تزويدها بأحدث 

تكنولوجيات المدن الذكية. وستقدم كافة الحلول والخدمات 
والمرافق التي تضمن تمتع فئات المجتمع المتنوعة ببيئات سكنية 

مستدامة وفق أرقى المواصفات والمقاييس، وتلبي احتياجات السوق 
المحلي من الوحدات السكنية للفئة العاملة.

ستقدم براحة الجنوب ١٤٠٤ وحدة سكنية، يحتوي كل منها على ٤ 
غرف في كل طابق بإجمالي ١٦,٨٤٨ غرفة للفئة العاملة.

كما تتضمن براحة الجنوب وسائل راحة مثل مساجد الصلوات 
اليومية ومسجد للجمعة وهايبر ماركت ومتاجر للبيع بالتجزئة، 

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

الصحي. وقد تمت إضافة المرافق الخارجية والخدمات األخرى لتلبية 
احتياجات قاطني المدينة ومتطلبات الترفيه لهم.

ويبلغ إجمالي المساحة المبنية للمشروع ٧٥٤,٦٧٤ متراً مربعًا، إضافة 
إلى ١٢٦,٩٣٨ متًرا مربًعا من المساحات الخضراء، و٤٢٥,٢٣٥ متًرا مربًعا 

ما بين ممرات وأماكن للمشي ومواقف للسيارات. وقد تم ترسية 
تطوير براحة الجنوب على شركة مقاوالت قطرية وهي شركة 

أورباكون للتجارة والمقاوالت. تم إطالق أعمال البناء في المدينة أواخر 
العام ٢٠٢٠ ومن المتوقع استكمال كافة أعمال البناء بحلول مايو 

.٢٠٢٢

مساكن الفئة العاملة

سكن العمال في  بروة البراحة  

يقع المشروع في المنطقة الصناعية. ويتضمن ٦٤ مبنى تمتد على 
مساحه قدرها ٦٥٩,٥٦٣ وتوفر ٨,٥٧٦ غرفة لسكن الفئة العاملة والتي 

تتسع لخدمة ٥٠ ألف عامل وفني، باإلضافة إلى مجموعة من 
المطاعم والمحالت التجارية وهو قيد التشغيل حاليًا..

9,٢87 مليون ر, ق
بروة  لدى  األراضي  لمخزون  الدفترية  القيمة 

العقارية

15,45٠ مليون ر, ق
القيمة الدفترية لعقارات بروة
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سكن الفئة العاملة في مسيعيد 

مشاريع دخان - قرية زكريت للفئة العاملة  

تم تطوير هذه المشاريع بهدف تحقيق جودة المعيشة للفئة العاملة. 
حيث تقدم المشاريع خدمات ومرافق من ضمنها شبكة واي فاي 

وتلفزيونات ورعاية أولية ومطابخ وغرف لألكل ونادي رياضي خارجي 
وسوبرماكت ومساحات داخلية وخارجية للنشاطات ومسجد.

لدى “العقارية” مشاريع متنوعة في دخان تشمل قرية العمال في 
زكريت والتي تم االنتهاء من تطويرها في العام ٢٠٠٩، وتتكون من ٢٠٠ 

وحدة سكنية للفئة العاملة و ٤٨ وحدة سكنية لصغار الموظفين.

تتألف كل مدرسة من ٣٠ فصاًل دراسًيا، بما في ذلك الفصول والمرافق 
المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة. تستوعب المدرسة الواحدة 

٧٨٦ طالًبا وفًقا لنموذج التصميم المعتمد. ويحتوي نموذج تصميم 
المدرسة هذا على مرافق تعليمية مخصصة ومجهزة للعلوم 

واللغويات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والفنون واألنشطة 
المختلفة، إضافة إلى المكتبات. كما تشمل المدارس أيًضا على 

مساحات خارجية ومالعب رياضية ومواقف سيارات ومباني خدمات.

ستتميز المدارس بتصميمات جديدة وألوان داخلية مختلفة باختالف 
الفئات العمرية. كما سيتم تطبيق نظام تقييم االستدامة 

العالمي)GSAS(  من فئة ثالث نجوم في المرافق التعليمية، والذي 
يعتمد على تطبيق معايير االستدامة ومتطلبات المباني الخضراء في 

التصميم والبناء.

بدأ العمل على المشروع بشكل رسمي بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٠ ليتم 
تسليمه بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. وقد تم منح المشروع لشركة مقاوالت 

قطرية وهي شركة الجابر للتجارة والمقاوالت. 

تجري عمليات تقديم التصميم بشكل جيد؛ وقد تم الحصول على 
موافقة السلطات على التصميم التصوري والحزمة الهيكلية 
المبكرة والتصميم التخطيطي الذي تم تقديمه. كما تم فتح 

تطبيقات DC١ للمدارس الثمانية، وأنشطة البناء تجري بشكل جيد 
لمكاتب الموقع المؤقتة وأعمال الحفر للهياكل الدائمة.

مدارس قطر - الحزمة األولى

برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص - الحزمة األولى، هو أول مشروع على اإلطالق للتعاون بين 
القطاعين العام والخاص على مستوى قطر. وقعت مجموعة بروة 

العقارية المتمثلة بشركتها التابعة دار العلوم، وهيئة األشغال العامة 
اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع تعود بالفائدة 

على قطاع التعليم. يهدف هذا النوع من الشراكة بين القطاعين إلى 
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى 

من أجل تحقيق التنمية االقتصادية وتشجيع المنافسة واالبتكار.

بموجب هذه االتفاقية، ستقوم بروة العقارية بتصميم وبناء وتمويل 
وتشغيل وصيانة ونقل ٨ مدارس ألشغال وذلك في مواقع مختلفة 

في جميع أنحاء قطر بحلول عام ٢٠٢٢، إضافة إلى توفير خدمات 
الصيانة على مدى ٢٥ عاًما وذلك في إطار برنامج تطوير مدارس قطر 

بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الحزمة ١.

سيتم تأجير المدارس مباشرة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي فور 
االنتهاء من جميع أعمال البناء. وتأتي هذه االتفاقية تماشيًا مع 

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، والذي ينظم الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.

يتضمن مشروع المدارس الثمانية: مدرستين للمرحلة اإلعدادية، 
ومدرستين للمرحلة االبتدائية و٤ مدارس ثانوية تباعًا، بمساحة بناء 

إجمالية ١٠٦,٩٧٩.٩٣ متر مربع، وجميع المدارس تتكون من طابق أرضي 
+ طابق أول.

سيتم تطوير أربع مدارس في شمال الدوحة، مدرستين في الخيسة، 
مدرسة في أم صالل، مدرسة في بو فسيلة. والمدارس األربعة األخرى 

في جنوب الدوحة، مدرستين في الوكير، مدرسة في الوكرة ، مدرسة 
في روضة النيسر.

مشاريع الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

سكن العمال في راس لفان

يعتبر مشروع سكن العمال في راس لفان الصناعية هو أحد مشاريع 
الشركة القطرية لالستثمارات العقارية، والتي تدعم المناطق 

الصناعية بالدولة. يتكون المشروع من ٥٦٠ وحدة سكنية للفئة 
العاملة و ١٢٨ وحدة سكنية للموظفين. وبنفس اإلرتفاع أيضًا قامت 

العقارية بتطوير أربعة مبان أخرى لسكن كبار وصغار الموظفين، 
ومبنى آخر من طابقين لقاعات الطعام المصاحبة ومسجد ومبنى 

تجاري.
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االستثمارات العقارية  الدولية

لندن

عقار نورث رو  

عقار كافنديش

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

وتجديد المبنى عام ٢٠١٣ ليوفر وحدات مكتبية راقية على مساحة تقدر 
ب ٢٤,٠٠٠ قدمًا مربعًا.

يعود تاريخ المبنى إلى أربعينيات القرن الثامن عشر، ويحظى هذا 
العقار بموقع متميز في ساحة كافنديش بالعاصمة البريطانية لندن. 
يمتد المبنى على مساحة تبلغ ١١,١٥٦ قدمًا مربعًا ويقدم ٦ طوابق من 

الوحدات المكتبية المفروشة.

مشاريع تجارية 
ومتعددة األغراض

لندن

مشروع مدينة مراكش

أرض الرناكا  

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

تبلغ مساحة األرض ٥٤,٦٧٠ متراً مربعًا، وتقع في خليج الرناكا على البحر 
األبيض المتوسط، على الساحل الجنوبي من قبرص وسط المنطقة 

السياحية الموجودة بالقرب من مدينة الرناكا.

المغرب

قبرص

محفظة األراضي

مشروع مدينة فاس

مشروع تطوير أرض منطقة خليج البحرين

أرض الرياض

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

بمساحة ٣,٣٠٠ متر مربع .

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

تقع في حي الجنادرية في العاصمة السعودية، الرياض، على طريق 
خريص العام. حيث تمتد على أرض مساحتها ٢,٢١٦,٠٦٠ متراً مربعًا.

البحرين

الرياض

المغرب

محفظة األراضي

أرض لوسيل 

وهي األرض الكائنة في المنطقة الشمالية من مدينة لوسيل والتي 
تعرف سابقًا بأرض لوسيل جولف تمتد األرض على مساحة تبلغ 

حوالي ٣.٥  مليون متر مربع. وهي إضافة متميزة لمخزون األراضي 
المتاحة لدى المجموعة والذي سيمنح المجموعة ميزة جيدة نحو 

تطوير مشاريع جديدة مستقباًل. حيث تقوم بروة بتقييم خطة التطوير 
األنسب لألرض لتصبح وجهة متميزة لمدينة لوسيل بشكل خاص 

وللدولة بشكل عام، وذلك من خالل التنوع في االستخدامات 
المقترحة وتكامل المرافق المطروحة ضمن المشروع.

فرص استثمارية 

تقوم بروة بدراسة مجموعة من الفرص االستثمارية الجديدة ومنها 
المرحلة الثالثة من مشروع بروة البراحة و المرحلة الثالثة من مشروع 

مدينة بروة والمرحلة الثانية من مشروع دارة )بي - إف( و ارض بروة 
الدوحة ، حيث بدأنا بإعداد دراسة تفصيلية لتحديد جدوى األفكار 

التصميمية المقترحة والحصول على افضل استخدام وعائد 
للمشروع.
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الشركات التابعة

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

وصيف

وصيف، هي  واحدة من أكبر شركات خدمات إدارة األصول والعقارات والمرافق المتكاملة في قطر. توفر وصيف خدمات إدارة األصول والعقارات 
والمرافق لمشاريع مجموعة بروة العقارية، والتي تشمل مساكن مسيمير ومساكن السيلية وقرية بروة وبروة السد وبروة البراحة - مساكن 

الفئة العاملة، وبروة الخور - سكن موظفي شركة شل، و مرافق الخور الرياضية للعمال ومدينة مواتر المرحلة األولى والثانية. إضافة إلى 
مشروع البراحة- ورش ومخازن، ومجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة.

إلى جانب نشاطاتها الواسعة، تقوم وصيف كذلك ومنذ الربع األول من العام 2019 بإدارة ٢٥ مشروع عقاري للشركة القطرية لالستثمارات 
العقارية، “العقارية”. يشمل ذلك أحد عشر مشروع سكني في الخور و ثالثة قرى للفئة العاملة و ثالث مراكز تجارية في مسيعيد وأربعة أسواق 

تجارية في دخان، سكن واحد للفئة العاملة، قرية للفئة العاملة في راس لفان. إضافة إلى برج العقارية وأبراج أساس. 

قامت وصيف خالل السنوات األخيرة بتوسيع نطاق خدماتها المقدمة إلى العمالء الخارجيين من خالل مشاريع بارزة مثل الشارع التجاري ومدينة 
مسيمير والمناطق االقتصادية - مناطق، وثالث أسواق مركزية لحصاد وهم أم صالل والسيلية والوكرة. ومدينة األركية ومدينة الياسمين. كما 

قامت باستكمال 44 سوق من أسواق الفرجان ومتحف الفن اإلسالمي وحديقة المتحف. قبل انتهاء العام 2019 عقدت وصيف تعاونًا مع هيئة 
المناطق الحرة - قطر. حيث ستقدم خدمات إدارة المرافق في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة ابتداءاً من الربع األول 

للعام 2020.

توفر وصيف خدمة مركز االتصاالت، كما تمتلك برامج متطورة إلدارة العقارات والحسابات والمشتريات وإدارة المرافق. يتمتع فريق خدمة العمالء 
لدى وصيف بالحرفية العالية التي تمكنه من تقديم أفضل معايير الجودة في خدمة العمالء. وتواصل وصيف تطبيق نظم شاملة تساعدها 

على البقاء في المقدمة وتقديم الخدمات ذات الجودة الفائقة وبالتالي التحسين من مستوى المعيشة الذي يحصل عليه الساكنين في 
المشاريع التي تديرها. 

تهدف وصيف إلى أن تكون الشركة الرائدة في مجال إدارة األصول والعقارات والمرافق ليس فقط لمشروعات بروة، وإنما على مستوى دولة 
قطر والمنطقة. 

شركة قطر إلدارة المشاريع، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بروة العقارية، وهي إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات إدارة 
المشاريع على مستوى عالمي في دولة قطر. 

شركة قطر إلدارة المشاريع

تأسست قطر إلدارة المشاريع في عام 2008،  وقد استطاعت القيام وبكل نجاح بإدارة وإكمال العديد من المشاريع الضخمة لعدد من كبار 
العمالء المرموقين في دولة قطر وعلى مستوى اإلقليم. تتمتع الشركة بخبرة واسعة في تقديم خدمات إدارة المشاريع لمجموعة متنوعة من 

المشاريع اإلنشائية ال تنحصر في مجال البنية التحتية والمشاريع التجارية والعقارية السكنية والترفيهية في السوق العالمية المتطورة. 

ترتكز خبرات قطر إلدارة المشاريع على مجموعة متكاملة من الخدمات اإلحترافية في مجال إدارة المشاريع وإدارة التصاميم ، وإدارة اإلنشاءات ، 
وإدارة البرامج ، وإدارة العقود والمطالبات، باإلضافة إلى الخدمات االستشارية األخرى التي يتم تصميمها بكل دقة وفًقا لمتطلبات كل عميل. 

تتمثل أهم أهداف الشركة في الحفاظ على  أفضل مستويات اآلداء في إدارة المشاريع عالميا، ببذل أفضل الجهود للوصول لذلك من خالل 
االستثمار في أحدث تقنيات إدارة المشاريع وتوظيف فريق متكامل من المهنيين ذوي المهارات العالية والخبرات اإلحترافية. 

منذ تأسيسها ، حققت الشركة نمًوا ممتاًزا على الصعيدين المحلي واإلقليمي على مر السنين، كما تقوم الشركة حالًيا بإدارة العديد من 
المشاريع الضخمة التي تعتبر أيقونات في مجال المعمار... وقد نجحت في تقديم خدماتها المتكاملة إلدارة المشاريع للعديد من المشاريع 

العقارية من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة التسليم النهائي عبر كل مراحل البناء والتجريب والتشغيل.  
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الشركات الدولية الشقيقة 

نُزٌل القابضة

شركة فنادق شذا 

البحرين

السعودية وعمان واإلمارات

نُُزل القابضة هي شركة مساهمة تأسست في البحرين، تركز على تملك وتشغيل الشقق الفندقية. تستثمر الشركة حاليًا في فندق سمرست 
الفاتح في المنامة في البحرين، والذي يقدم 118 وحدة فندقية. كما تستثمر في شقق مشروع برج الجوار في مكة المكرمة، في المملكة العربية 

السعودية.

تم تطوير العالمة التجارية لفنادق شذا من خالل الشراكة مع فنادق ومنتجعات كمبنسكي، حيث تشمل األعمال األساسية للشركة على إدارة 
الفنادق الحديثة والفاخرة. بصفتها المشغل، تتمتع شذا بمكانة فريدة من نوعها حيث تدير حصرًيا فنادق خمس نجوم تحت االسم التجاري 
“فنادق شذا”، وفنادق أربع نجوم تحت االسم التجاري “مسك”. تبرز شذا بين العالمات التجارية الفندقية حيث تم تصميمها خصيًصا مع مراعاة 

أذواق المسافرين من داخل المنطقة، كما أنها تحتفي بالضيافة الغنية بالثقافات المتنوعة. 
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مجلس اإلدارة

سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة

ُعّين سعادة السيد صالح بن غانم بن ناصر العلي وزيراً للثقافة 
والرياضة بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٧ بعد فترة تجاوزت العامين قضاها وزيراً 

للشباب والرياضة.  وقد شغل سعادته عدداً من المناصب العليا في 
الدولة، إذ تقلد رئاسة ديوان المحاسبة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٦ 

-٢٠١١، ساهم خاللها في وضع الخطة االستراتيجية لديوان المحاسبة 
التي اعتمدت رؤية تهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق التنمية 

المستدامة للمجتمع القطري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة 
في إدارة المال العام، كما ُكلف سعادته بعدد من المسؤوليات 
العامة منها رئاسة اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في الفترة 
ما بين عامي ٢٠٠٧ -٢٠١١. وفي عام ٢٠٠٨ تم تكليفه برئاسة اللجنة 

المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة حيث ساهم في وضع 
رؤية اليوم الوطني التي تدعو إلى تعزيز الوالء والتكاتف واالعتزاز 

بالهوية الوطنية القطرية. كما عمل سعادة السيد صالح بن غانم 
العلي مستشاراً بمكتب سمو ولي العهد ما بين عامي ٢٠١١ -٢٠١٣، 
أسهم سعادته في إطالق قناة الريان الفضائية في عام ٢٠١٢ بهدف 

تأسيس إعالم مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها 
الوطنية وتنميتها المستدامة، هذا باإلضافة إلى عضويته في 

مجالس إدارات وأمناء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، 
على غرار صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية، واللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث، ومكتبة قطر الوطنية، والمجلس الوطني للسياحة 
وهيئة متاحف قطر. وشارك سعادته في العديد من المؤتمرات 

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

يحمل سعادة السيد صالح بن غانم بن ناصر العلي شهادة 
البكالوريوس في علوم اإلدارة الهندسية عام ١٩٩٢ من جامعة 

الباسفيك في الواليات المتحدة األمريكية. 

المهندس/ عبداهلل بن حمد العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يحمل المهندس عبداهلل بن حمد العطية شهادة ماجستير العلوم في 
الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، إضافة إلى 
شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف، المملكة 

المتحدة. يتمتع المهندس العطية بخبرة عملية واسعة شملت العديد 
من القطاعات في البالد، حيث بدأ مسيرته المهنية مع شركة قطر للبترول 

كمهندس للعمليات وذلك حتى عام ٢٠١١ حين انتقل للعمل في شركة راس 
غاز المحدودة بمنصب كبير مهندسي المشروع، ليصبح في العام ٢٠١٢ مديرا 

للتخطيط والتطوير البري.
تولى المهندس العطية في العام ٢٠١٤ مهاما جديدة بصفتة المدير التنفيذي 

باإلنابة لمكتب إدارة البرامج في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، قبل أن يترقى 
بمسيرتة ويشغل في ٢٠١٥ منصب مدير المكتب الفني في هيئة األشغال 

العامة »أشغال«. تدرج المهندس العطية في المناصب إلى أن أصبح مساعد 
رئيس هيئة أشغال حتى العام ٢٠١٨، حيث تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة 

شركة قطر للمواد األولية، إلى أن تم تكليفه من قبل المجلس فيما بعد 
لتولي مهام الرئيس التنفيذي للشركة باإلنابة حتى مطلع شهر مايو ٢٠١٨. 

تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة نفسها، وتحديداً في يناير ٢٠١٧، تم تعيين 
المهندس عبداهلل العطية كعضو في مجلس إدارة شركة الديار القطرية 
لالستثمار العقاري، ليتولى في شهر يوليو ٢٠١٨ منصب الرئيس التنفيذي 

للشركة.

السيد/ ناصر بن سلطان ناصر الحميدي
عضو مجلس اإلدارة

ُعين السيد ناصر بن سلطان ناصر الحميدي عام ٢٠١٧ عضواً في 
مجلس الشورى القطري بقرار أميري. ويشغل السيد ناصر الحميدي 

عضوية عدد من مجالس إدارات شركات مساهمة قطرية، فهو 
عضو في مجلس إدارة شركة قطر للوقود منذ عام ٢٠٠٨، وعضو 

كذلك في مجلس إدارة شركة قطر لإلسمنت. كما شغل منصب 
المدير المالي للجنة األولمبية القطرية، وهو رجل أعمال يشارك في 

أنشطة تجارية واقتصادية مختلفة. ويحمل السيد ناصر الحميدي 
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال.

د, ناصر بن علي الهاجري
عضو مجلس اإلدارة

يعمل السيد ناصر بن علي غصاب علي الهاجري في منصب مدير 
الرقابة المالية واإلدارية في المكتب الخاص بسمو األمير الوالد، كما 
يشغل السيد ناصر الهاجري عضوية مجلس ادارة والعضو المنتدب 

لمصنع كيو ستيل. السيد ناصر الهاجري حاصل على درجة الدكتوراه 
في إدارة األعمال - المالية. لدى السيد ناصر الهاجري عدد كبير من 

البحوث في نفس المجال.
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السيد/ أحمد خالد الغانم 
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد أحمد بن خالد الغانم منصب المكلف بمهام مدير إدارة 
الوقاية باإلدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بعد أن ترأس 

قسم المخططات الهندسية فيها. والسيد الغانم هو عضو في عدد 
من اللجان من ضمنها لجنة قبول المهندسين، ممثاًل لوزارة الداخلية 

والدفاع المدني، وعضو في لجنة دراسة اإلشتراطات التخطيطية 
بوزارة البلدية والبيئة، وشارك في العديد من اإلجتماعات التنسيقية 

للمشاريع الكبرى بالدولة، كما حضر عدة إجتماعات لمدراء الدفاع 
المدني بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ممثاًل عن اإلدارة 

العامة للدفاع المدني. ويحمل السيد/ أحمد بن خالد الغانم 
 )EKU( بكالوريوس في الهندسة من جامعة كنتاكي الشرقية

بالواليات المتحدة األمريكية.

د, عبدالرحمن محمد الخيارين 
عضو مجلس اإلدارة

يشغل الدكتور عبدالرحمن بن محمد الخيارين حاليًا منصب مستشار 
مجلس اإلدارة في شركة ودام الغذائية وكان قبلها رئيسًا تنفيذيًا 

للشركة، كما عمل سابقًا في مجال اإلستثمار العقاري في شركة 
الديار القطرية، وهو مسجل كخبير عقاري في وزارة العدل. ويشغل 

الدكتور الخيارين عضوية مجلس إداراة مصرف الريان. ويحمل 
العديد من الشهادات الجامعية آخرها درجة الدكتوراة في التخطيط 

العمراني من جامعة ويلز ترنتي سان ديفيد في الملكة المتحدة.

السيّد/ أحمد محمد طيب 
عضو مجلس اإلدارة

يعمل السيد أحمد محمد طيب حاليًا في منصب الرئيس التنفيذي 
لقطاع االستثمار في شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري يدير 

فيها محفظة بقيمة 35 مليار دوالر. بدأ السّيد/ أحمد محمد طيب 
حياته المهنية بالعمل لسبع سنوات في إدارة اإلتصاالت والعمليات 

للقوات الخاصة - وزارة الداخلية، وبعدها التحق بشركة رأس غاز 
لمدة ست سنوات عمل في عدد من مشاريعها، ثم التحق بالديوان 

األميري للعمل في المشاريع لمدة سنتين. قبل التحاقه بشركة 
الديارالقطرية، عمل السيد أحمد محمد طيب لمدة سنتين في 

مكتب إدارة المشاريع باللجنة العليا للمشاريع واإلرث. كما أدار أعمال 
العائلة التجارية، وهو رئيس وعضو في عدد من مجالس اإلدارة 

لمجموعة من الشركات داخل الدولة، ويحمل السّيد/ أحمد محمد 
طيب شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة كلورادو 

دنفر في الواليات المتحدة األمريكية.
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التعاريف

المعلومات  •

المعلومات،والبيانات،والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة وبإنشطتها،وبتقاريرها وغيرها من المعلومات التى يجب على الشركة اإلفصاح 
عنها واتاحتها للمساهمين وتمكينهم من الوصل لها والحصول عليها بموجب القانون وأحكام هذا النظام وغيره من تشريعات الهيئة.

الهيئة  •

هيئة قطر لألسواق المالية.

ميثاق المجلس  •

الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولياته وواجبات رئيسه وأعضائه .

المجلس  •

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

أمين سر المجلس  •

الشخص المعين من مجلس اإلدارة وفقا لمتطلبات نظام الحوكمة، و المسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس 
وبالشركة.

الرئيس  •

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

الحوكمة  •

النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركة والتحكم بها ، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح 
في الشركة، مثل أعضاء المجلس ،والمدراء،والمساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين ، وتوضيح القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات 

المتعلقة بشؤون الشركة.

تقرير الحوكمة  •

تقرير سنوي مستقل بذاته  يتضمن إفصاح الشركة عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام  نظام الحوكمة ،  يتم إعتماده من قبل الرئيس 
ويرفعه إلى الهيئة مرفقا بالتقرير السنوي للشركة.

التصويت التراكمي  •

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة . يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي  يملكها ، بحيث يحق له التصويت بها 
لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود اى تكرار لهذه االصوات.

مراقب حسابات  •

الشخص المصرح له وفقا ألحكام القانون والمسجل بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات 
والتقارير المالية وإبداء الرأي فيها ، وفقا ألصول المهنة وطبقا للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية 

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

العضو المستقل  •

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

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

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

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

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

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

أن يكون موظفًا خالل السنتين السابقتين على انتخابات المجلس لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من شركاتها  ح - 
كالمحاسبين القانونين، وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل السنتين السابقتين على 

انتخابات المجلس.

أن تكون له تعامالت مباشرة أوغير مباشرة مع الشركة أوأي شركة من شركاتها خالل السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.  خ - 

اإلدارة التنفيذية العليا  •

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

الرقابة الداخلية  •

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

صفقة كبيرة  •

أي صفقة أو مجموعة صفقات متصله تهدف إلى إمتالك أو بيع أو تأجير أومبادلة أو التصرف )باستثناء إنشاء الضمانات( بأصول الشركة 
أواألصول التي ستكتسبها الشركة أومن شأنها تغييرالطبيعه األساسية لعمل الشركة؛ أوالتي تتجاوز قيمتها االجمالية)١٠%(من القيمة 

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

السوق  •

السوق الرئيسية فى بورصة قطر.

العضو غير التنفيذي  •

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

طرف ذو عالقة  •

يعتبر الشخص ذا عالقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة الشركة او أي شركة من شركاتها ،أو باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي 
شركة من مجموعتها،أو كان مالكا لنسبة)٥%(على األقل من أسهم الشركة اوشركة من ضمن شركاتها ،أو كان من أقارب أي من 

األعضاء السابقين حتى الدرجة الثانية،وكل شخص اعتباري مسيطرعلية من عضو بمجلس إدارة الشركة أوأي شركة من شركاتها أو 
بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية،أوالمشتركة في مشروع أو شركة من أي نوع مع الشركة أوأي شركة من مجموعتها . 

أصحاب المصالح  •

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

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة لشركة بروة العقارية )شركة مساهمة عامة قطرية( والذي يغطى السنة المالية المنتهية بتاريخ 
31 ديسمبر2020، مسلطًا الضوء على التطورات األخيرة في إطار حوكمة الشركات، ومستنداً الى قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم 

)5( لسنة 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

لقد أُعّد التقرير وفقًا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي أصدرته هيئة قطر لألسواق المالية  
وغيره من األنظمة والقوانين المعمول بها في دولة قطر ونظام سوق المال القطري.

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

واهلل ولي التوفيق،،،

صالح بن غانم العلي

رئيس مجلس اإلدارة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بامتثالها مع أحكام النظام من جميع النواحي الجوهرية.

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

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

يتم توفير اإلطار التوجيهي لنظام حوكمة شركة بروة العقارية بواسطة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق 
الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )5( لسنة 2016 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 مايو 2017م ، 

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

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

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

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

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

3.2  سياسة المكافآت
يلتزم مجلس إدارة شركة بروة العقارية بسياسة المكافآت المنصوص عليها في المادة )40( من النظام األساسي للشركة،   والمنصوص 

عليها بقانون الشركات التجارية الذي حدد في تعديله الصادر في العام 2015 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد على )5%( من الربح 
الصافي بعد خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية وتوزيعات االرباح. ويقوم المجلس بعرض مقترح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

على الجمعية العامة للموافقة عليها.
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3.3  سياسة تعارض المصالح
اعتمدت شركة بروة العقارية سياسات صارمة تحكم تعامالت األشخاص الباطنيين وتضارب المصالح الذي قد ينشأ من جلب أشخاص 

منخرطين في التجارة والمجتمع المدني للعمل كمدراء ومسؤولين تنفيذيين وموظفين في شركة بروة. وقد قامت شركة بروة بوضع 
هذه السياسات للكشف عن هذه االمور ولتفادي فقدان الموضوعية، والحفاظ على استقاللية أصحاب القرار بما يخدم مصلحة 

المساهمين، حيث أن الشركة وجميع موظفيها يلتزمون باإلفصاح بشكل دوري عن أي مصالح مشتركة أوعمليات فيما بينهم أو مع أي 
طرف آخر له عالقة مباشرة بالشركة.

3.4  سياسة اإلفصاح
تلتزم شركة بروة العقارية  بمتطلبات اإلفصاح المقررة من قبل الهيئة عن طريق وضع سياسة تهدف إلى اإلفصاح رسميًا بالمعلومات 

النوعية والكمّية التي تكشف عنها لصالح أصحاب المصالح ، وتضع أنظمة الرقابة الداخلية لإلشراف على عملية اإلفصاح . وتسعى 
الشركة إلى بلوغ هدف تحقيق الشفافية المالية عبر اإلفصاح عن التقارير المالية والمعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكبار المساهمين اوالمساهمين المسيطرين وذلك وفقًا لشروط التبليغ 
التنظيمية . وتساعد هذه السياسة المجلس واإلدارة التنفيذية وإداراة الشركة ذات الصلة على فهم أدوارها ومسؤولياتها في عملية 

اإلفصاح.

٣.5  سياسة المدقق الخارجي
يعتبر التدقيق الخارجي جزءاً ال يتجزأ من سالمة أعمال شركة بروة. ونظراً ألهمية أعمال التدقيق الخارجي، قامت الشركة بوضع سياسة تنظم 

شؤون مدقق الحسابات الخارجي كافة بما ينسجم انسجامًا تامًا مع متطلبات وقواعد الحوكمة ذات الصلة. 

قامت شركة بروة العقارية وفقًا لقرار الجمعية العمومية التي انعقدت  بتاريخ 15 ابريل 2020، بتعيين شركة ديلويت اند توش كمدقق خارجي 
للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 بناًء على توصية مجلس االدارة والعروض الفنية والمالية التي تم الحصول عليها في 

ضوء متطلبات نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر لألسواق المالية.                                                                                                                                                   
إن شركة ديلويت اند توش مستقلة تماما عن إدارة شركة بروة العقارية ومجلس إدارتها وهي مقيدة في سجل مراقبي الحسابات 

المنصوص عليه في القانون رقم )30( لعام 2004 الخاص بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.

4.   مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصالحيات الالزمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية 

وفقًا للقانون أو النظام األساسي للشركة. كما يعتبر مجلس إدارة شركة بروة العقارية هو الكيان اإلداري الرئيسي. ومن ضمن أدواره 
ومسؤولياته دعم الهيكل اإلداري والحفاظ على االتجاه االستراتيجي وضمان الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ على النزاهة 

والمحاسبة في المؤسسة، والخضوع للمساءلة، واالستجابة لمطالب المساهمين، وحضوره المنتظم لالجتماعات الهامة ذات الصلة 
والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤية شركة بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين 

وطرح األفكار التي من شأنها تعزيزأداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها وتطبيق الحوكمة الفعالة.

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

العادية بطريقة االقتراع السري . وال يشارك مالك السهم الممتاز في عملية التصويت . وينتخب مجلس اإلدارة باإلقتراع السري رئيسا ونائبا 
للرئيس لمدة )3( سنوات.

ويتضمن الجدول التالي بيانًا بأعضاء مجلس اإلدارة لعام 2020:

الوضعالمنصبعضو مجلس اإلدارة

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

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

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

غير تنفيذي - مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ ناصر سلطان الحميدي

غير تنفيذي - مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين 

عضو شركة رأس ركن لإلستثمارالعقاري السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري 
)باإلنتخاب(

غير تنفيذي - مستقل

غير تنفيذي - مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ أحمد خالد الغانم 

عدد األسهم المحجوزة عضو مجلس اإلدارة
لضمان العضوية في 

مجلس اإلدارة

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

31/12/2020

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

31/12/2019

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

000

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

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

3,838,4925,490,819 0السيد/ ناصر سلطان الحميدي

010السيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين 

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

000

000السيد/ أحمد خالد الغانم 

2 .4  نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
يتضمن مجلس إدارة الشركة اعضاء من ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات. للمزيد من التفاصيل عن 

خبرات أعضاء مجلس اإلدارة يرجى مراجعة المحلق رقم 1 من هذا التقرير.

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

3 .4   واجبات رئيس مجلس اإلدارة
من مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة قيادة الشركة لتحقيق أهدافه االستراتيجية والعائد المناسب للمساهمين ، كما يتولى قيادة 
المجلس واإلشراف على دوره بشكل كامل واعتماد جداول اعمال اجتماعات المجلس ، هذا باإلضافة إلى مناقشة اعضاءالمجلس 

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

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

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

4.4   واجبات أعضاء مجلس اإلدارة
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذيين بإعطاء مقترحات مستقلة بشأن المسائل االستراتيجية وتطويرالمقترحات المتعلقة بها ، كما 

يقومون بدراسة أداء اإلدارة في تحقيق األهداف المتفق عليها ومراقبة أداءالشركة في تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ، واإلشراف 
على تطويرالقواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة ، وضمان إعطاء األولوية لمصلحة الشركة والمساهمين في حال حصول أي 
تضارب للمصالح . كما يقوم أعضاء المجلس غيرالتنفيذيين بمراجعة سالمة المعلومات والضوابط واألنظمة المالية وضمان قوة 

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

4.5   مسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة:
على مجلس اإلدارة ان يؤدي وظائفة  ومهامة وان يتحمل مسؤولياتة وفقا لالتي : 

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

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

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

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

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

6.  اليجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوزاجالها ثالث سنوات ، أو بيع عقارات الشركة أورهنها ، أو إبراء مديني الشركة من 
التزاماتهم إال إذا كا ن مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فية ، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ، فال
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5.   لجان المجلس
يتمتع مجلس إدارة الشركة بنموذج إداري مرن لتيسيرالقيام بأعماله ، وتقوم ركائزهذا النموذج على انبثاق ثالث لجان عن مجلس اإلدارة ) اللجنة 

التنفيذية - لجنة الترشيحات المكافآت - لجنة التدقيق (. تلعب كل لجنة دوراً جوهريًا في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات 
المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.

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

  و يلي  أدناه لجان مجلس اإلدارة ومهام وأعضاء كل لجنة خالل العام ٢٠٢٠:

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

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

إجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى إدارتهم.

اجتمعت لجنة التدقيق ستة إجتماعات خالل العام ٢٠٢٠.

أنجزت اللجنة عددا من االعمال المهمة في 2020، منها :

مناقشة تقارير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لعام 2020 ورفع التوصية لمجلس اإلدارة .. 1

مراجعة النتائج المالية الفصلية والنصف سنوية والنهائية للعام المالي 2020 ورفع توصية لمجلس اإلدارة.. 2

تقديم مقترح لمجلس اإلدارة عن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020 واالتعاب المقدرة لهم .. 3

تقديم مقترح لمجلس اإلدارة عن تعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2020 واالتعاب المقدرةلهم . 4

وضع خطة تدقيق داخلى للعام 2021.. 5

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

الموافقة على موازنة ادارة التدقيق الداخلى لعام 2021.. 7

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلى للشركة.. 8

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راٍض عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة ، مالم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6   قواعد سلوك مجلس اإلدارة
يلتزم مجلس إدارة شركة بروة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري و”بقواعد األخالق والسلوك المهني”، فضال عن تفاصيل الوصف 

الوظيفي المنصوص عليها في دليل وسياسات حوكمة الشركات لشركة بروة. يعتبر مجلس اإلدارة الممثل لمصالح المساهمين في 
الشركة ، حيث يجب على كافة األعضاء تطبيق قيم الشركة ، وممارسة كافة تعامالتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس 

بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة بروة والمساهمين ، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك األخالقي.

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

ليصبح مرجعًا عامًا ألصحاب المصالح.

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

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

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

ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية. يحتفظ أمين 
سرالمجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول اعمال لالجتماعات وعقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية )11( إجتماعات 

خالل عام 2020، تم من خاللها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

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

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

4.11   مكافآت المجلس
بلغت قيمة مكافآت المجلس عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ما قيمته 8,500  الف ريال قطري.

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

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

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

المجلس واإلدارة التنفيذية والمساهمين.

أعضاء لجنة التدقيق للعام  ٢٠٢٠:

مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ ناصرسلطان الحميدي

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ أحمد محمد طيب 

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ أحمد خالد الغانم 
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5.2   لجنة المكافآت و الترشيحات
تتألف لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء، تكون مسؤولة عن وضع إجراءات تتسم بالشفافية لترشيح 

وتعيين أعضاء المجلس وتحديد مسؤولياتهم والتأكد من توافر المهارات المناسبة والتزامهم بالمواعيد. كما تتولى اللجنة مهمة 
ممارسة اإلشراف على تقييم المجلس اإلدارة ، واإلشراف على شؤون حوكمة الشركات للمجلس بما في ذلك الصياغة والتوصية بمبادئ 

وسياسات الحوكمة وتحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء المجلس واإلدارة 
التنفيذية العليا.

إجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات خمس اجتماعات خالل العام 2020.

أنجزت اللجنة عددا من االعمال المهمة في 2020، منها :

1.      إعادة دراسة ومناقشة آلية مكافأت موظفي الشركة والرئيس التنفيذي للشركة.

2.     تقديم مقترح لمجلس اإلدارة لمكافأت أعضاء المجلس السنوية ومكافأة أعضاء لجان مجلس اإلدارة .

3.    مناقشة تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه.

4.     مقابلة مجموعة من المرشحين لتولي مناصب قيادية في الشركة .

5.     رفع توصية لمجلس إلدارة بالمرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة .

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

5.3   اللجنة التنفيذية
تتألف اللجنة التنفيذية  في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس لتأدية دور الهيئة االستشارية 

للمجلس ومراجعة استراتيجية العمل والموازنة السنوية وهيكل رأسمال بروة وتقديم التوصيات إلى المجلس بأكمله. 

اجتمعت اللجنة التنفيذية ستة عشر إجتماعا خالل العام 2020.

اهم انجازات اللجنة لعام 2020:

1.   مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2021 ورفع التوصية لمجلس اإلدارة .

2.   مناقشة مؤشرات االداء لسنة 2021 ورفع التوصية لمجلس اإلدارة.

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

4.   دراسة تحديث السياسات واإلجراءات في بعض إدارات الشركة ورفع التوصية لمجلس اإلدارة.

5.   متابعة سير العمل واألمور المرتبطة في شركة وصيف.

6.   مراجعة دراسات الجدوى لمجموعة من المشاريع ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة .

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لعام  ٢٠٢٠:

مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ ناصر على الهاجري

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عبداهلل حمد العطية 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ أحمد خالد الغانم 

7.   متابعة تنفيذ مشاريع الشركة

8.   دراسة مقترح التعديل على الهيكل التنظيمي للشركة ورفع التوصية لمجلس اإلدارة.

9.   اإلطالع على الموقف النقدي للشركة.

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

6.   اإلدارة التنفيذية
السيد/ عبداهلل جبارة الرميحي :

يشغل السيد/ عبد اهلل جبارة الرميحي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس إدارة شركة قطر إلدارة المشاريع وكذلك رئيس 
لجنة االستثمار في وزارة الثقافة والرياضة، وقد شغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصيف إلدارة األصول ونائب رئيس مجلس إدارة 
شركة قطر إلدارة المشاريع، كما كان قد تولى عدداً من المناصب اإلدارية واإلشرافية في العديد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة، 

وقد ُعين »الرميحي« سابقًا كمدير التدقيق لشركة بروة العقارية ورئيس العمليات ومدير المشاريع لدى بنك بروة، ورئيس مجلس اإلدارة 
والمدير المفوض لشركة أمالك للتمويل، كما تقلد العديد من المناصب اإلدارية في عدد من القطاعات ذات العالقة بإدارة المشاريع 

واإلدارة العامة.
هو حاصل على درجتي الماجستير والبكالوريوس في اإلدارة ونظم المعلومات من جامعات المملكة المتحدة، باإلضافة لبرنامج اإلدارة 

التنفيذي من جامعة فرجينيا في الواليات المتحدة األمريكية.
يتمتع »الرميحي« بخبرة عملية تزيد عن ٣٠ عامًا في مجاالت القيادة اإلدارية والمالية واإلستراتيجية وقيادة العمليات في عدد من القطاعات 

المتنوعة بما في ذلك قطاع التطوير العقاري وإدارة األصول والمرافق وقطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويشغل »الرميحي« عضوية زميل في معهد تشارترد لإلدارة )CMI(، ولتحق »الرميحي« في عدد من الدورات التنفيذية والمهام التطويرية 

في مجاالت مختلفة كاإلدارة المالية واالستثمار والحوكمة واالستراتيجيات، ولديه سـجل حافل بالنجاحات في قيادة المؤسسات 
والقدرة على تطويرها وتوظيف مواردها لتحقيق رؤيـتـها وأهدافها والوصول إلى أفضل الممارسات ضمن تلك المؤسسات التي تتميز 

بالديناميكية والحركة والتغيير.

السيد/ تامر السيد:
يشغل السيد/ تامر السيد محمد منصب رئيس الشؤون المالية للشركة منذ مايو ٢٠١٤ ، وقد إلتحق السيد / تامر بشركة بروة العقارية في 

العام ٢٠٠٨ كما يشغل حاليًا منصب عضوية مجلس اإلدارة للعديد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة.
إن السيد/ تامر حاصل على بكالوريوس تجارة - شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة ، كما أنه حاصل على العديد من المؤهالت المهنية 

.III CFA ويقوم باإلعداد إلختبار CPA, CMA العالمية مثل
وتزيد مدة الخبرة المهنية للسيد / تامر، عن ٢٠ عامًا ما بين مجاالت التدقيق الخارجي والشؤون المالية في العديد من المؤسسات العالمية 

والشركات.

السيد/ يوسف احمد البنعلي: 
يشغل السيد / يوسف البنعلي رئيس العمليات المؤسسية للشركة منذ ابريل ٢٠١٧، تدرج فى مناصب مختلفة  خالل مسيرتة العملية 

والتى بدأت  سنة ١٩٩٥ فى عدد في الشركات والمؤسسات ومنها  قطر للبترول- وزارة التربية والتعليم – الهيئة القطرية لالعمال الخيرية . 
كما يشغل منصب عضو في لجان اإلدارة التنفيذية.

تخرج السيد يوسف البنعلي من جامعة  قطر سنة ١٩٩٩ بدرجة الدبلوم التكنولوجي – تخصص ادارة مكاتب.

السيدة/ دانه عبدالعزيز األنصاري:
تشغل السيدة دانه عبدالعزيز االنصاري منصب مدير الشؤون القانونية وااللتزام للمجموعة منذ يناير ٢٠١٨. و كما شغلت منصب مدير إدارة 

التقاضي وشؤون الشركات بشركة بروة ومستشار قانوني أول وشغلت مناصب اخرى خالل فترة عملها في المجموعة منذ ٢٠٠٦ . كما 
تشغل منصب عضوية مجلس اإلدارة لعدد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة باإلضافة إلى عضوية لجان اإلدارة التنفيذية.

حاصلة على شهادة البكالوريوس بالقانون من جامعة قطر وحاصلة على شهادة الماجستير التنفيذي بالقانون من جامعة نورث وسترن 
بالواليات المتحدة األمريكية .

السيد / محمد إبراهيم العمادي:
يشغل السيد محمد إبراهيم العمادي منصب رئيس إدارة األصول لشركة بروة العقارية منذ يوليو ٢٠٢٠. وقد شغل العديد من المناصب 

األخرى خالل حياته المهنية، فقد بدأ حياته المهنية كمهندس صيانة ثم عمل بمنصب مدير اداره الصيانة في شركة قطر ستيل خالل الفترة 
من عام ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٨.

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

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

أعضاء اللجنة التنفيذية  ٢٠٢٠:

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ عبداهلل حمد العطية 

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر على الهاجري
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السيد / احمد إبراهيم الدرويش:
يشغل المهندس/ أحمد إبراهيم الدرويش حاليًا منصب رئيس قطاع التطوير العقاري في مجموعة بروة العقارية. يمتلك المهندس أحمد 

إبراهيم الدرويش خبرة طويلة في مجاله حيث عمل في شركة راس غاز ما يقارب ١٩ عامًا، تدرج خاللها في المناصب حيث عمل كرئيسًا 
للموارد البشرية ورئيسًا للقطاع اإلداري. وانتقل بعدها للعمل في شركة كيوكيم كرئيسًا للقطاع اإلداري.

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

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

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

مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية لعام ٢٠٢٠:
بلغت قيمة مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ما قيمته ١٨,٠١٢ الف ريال قطري.

انجازات اإلدارة التنفيذية في عام ٢٠٢٠:

 الفوز بمناقصة تطوير وتشغيل المدارس )الحزمة األولى( مع هيئة األشغال العامة .. ١
٢ ..  Aبدء البيع في وحدات مشروع دارة
البدء في تنفيذ مشروعي سكن العائالت وسكن العمال بالوكرة .. ٣
تشغيل كامل المرحلتين األولى والثانية والثالة وكذلك مركز التسوق من مشروع سكن العمال بمكينس .. ٤
زيادة إيرادات التأجير خالل السنة المالية ٢٠٢٠ بنسبة ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠١٩. ٥
تمديد عقد أرض الخور )الشركة العقارية( لمدة ٩٩ سنة.. ٦
بدء تشغيل مشروع إمتداد مرافق الخور الرياضية خالل الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ .. ٧
التفاوض مع البنوك لتخفيض الحد األدنى لتكاليف تمويل التسهيالت اإلئتمانية .. ٨
إنهاء التسوية مع شركة تنوين بخصوص مطالباتها .. ٩
تعيين شركة استشارية لدعم العالمة التجارية وتحسين التواصل مع السوق .. ١٠
تشكيل لجنة إلدارة األزمات خالل جائحة كورونا .. ١١

تفعيل خدمات الدفعات اإللكترونية مع البنوك .. ١٢
الوصول إلى نسبة ٥١٪ تقطير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ . ١٣

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اإلدارة التنفيذية في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها 
خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. 

7.  نظام الرقابة الداخلية 
يعتبر مجلس اإلدارة مسؤواًل بشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، ويتمثل الغرض من هذا النظام بوضع معايير وأنظمة 

جديرة بالثقة تحتوي على وسائل الرقابة الداخلية ومن المقرر أن تكفل وسائل الرقابة هذه دقة ومصداقية حسابات وسجالت بروة، وسالمة 
تراخيص المعامالت وحماية أصول الشركة. والغرض من نظام الرقابة الداخلية هوالكشف عن أية مخاطر تهدد وضع بروة أواإلمتثال إلى 

اللوائح المنظمة وذلك من أجل وضع األمور في نصابها الصحيح.
وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم شؤون التدقيق الداخلي الذي يرفع تقارير متضمنة إجراءات تصحيحية مقترحة لكافة المشاكل التي 
رصدت أثناء عملية التدقيق، وقسم اإللتزام الذي يتأكد من امتثال الشركة مع جميع متطلبات الحوكمة والقوانين واألنظمة السائدة في 

دولة قطر، والعمل على تفادي المخاطر الناتجة عن عدم اإللتزام بهذه القوانين. 

تجدر اإلشارة الى أن الشركة قامت بتقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية في نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٠ وتم االفصاح عن 
نتائج التقييم في تقرير الشركة السنوي وتقرير المدقق الخارجي.

8.   إدارة المخاطرة 
تقوم شركة بروة عن طريق قسم ادارة المخاطر بمراقبة مسائل المخاطرالتنظيمية وأّن األنشطة ذات الصلة تتم بطريقة آمنة وسليمة 

وبما يتسق مع اللوائح . أما لجنة التدقيق فتقوم بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والضوابط الداخلية ونظام 
إدارة المخاطر الخاص ببروة بصفة منتظمة. تقع على اإلدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منتظم في الشركة 

بأكملها. ويشمل هذا النظام اإلجراءات الداخلية المطبقة في الشركة. كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم 
دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة.

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

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

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

9.   إدارة االمتثال
ان المسؤولية الرئيسية إلدارة االمتثال في المجموعة هي مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على االمتثال بكفاءة لحماية المجموعة 

من تكبد أية خسائر مالية »قد تحدث« بسبب الفشل في االمتثال بالقوانين. وتشمل مخاطر االمتثال المخاطر القانونية / التشريعية إضافة 
إلى الخسائر المادية ومخاطر السمعة. كما تساعد إدارة االمتثال أيضا كل من مجلس االدارة وإدارة المجموعة التنفيذية على تحسين 

إجراءات الرقابة الداخلية التي تحد من مخاطر االمتثال ومخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب، إضافة إلى أنها تقوم بدور المنسق ما بين 
المجموعة والجهات الرقابية وإطالع االدارة على أية مستجدات في القوانين واألنظمة.

10.   التدقيق الداخلي وأنشطته
تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موضوعي ومستقل، بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها. 

ويساعد هذا النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين 
فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. كما أن إدارة التدقيق الداخلي تقوم بتقديم تقاريرها الى لجنة التدقيق الداخلي بشكل دوري  وفقًا 

لمتطلبات قواعد الحوكمة ذات الصلة.

 اهم انجازات إدارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٠:

١.     اعداد وتنفيذ خطه التدقيق الداخلي القائمة علي المخاطر.
٢.   استعراض وتقييم العمليات واداره المخاطر واطار الرقابة الداخلية من خالل تنفيذ خطه التدقيق الداخلي لشركه بروة والشركات التابعة 

       الرئيسية.
٣.   متابعه تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي السابق.

٤.   أداء الخدمات االستشارية ، بما يتجاوز خدمات التدقيق الداخلي ، لمساعده اإلدارة في تحقيق أهدافها ، وفقا لمعايير الدولية للمدققين 
       الداخليين.

٥.   إصدار تقارير دوريه للجنة التدقيق.
٦.   أجريت مراجعات خاصه بشان المسائل المرفوعة من قبل لجنه التدقيق /مجلس اإلدارة وقدمت النتائج لهم.

٧.  االمتثال بدليل المراجعة الداخلية للحسابات استنادا إلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.

  يرأس إدارة التدقيق الداخلي السيد/ زايد المطوع :

يشغل السيد/ زايد المطوع منصب رئيس التدقيق الداخلي منذ سبتمبر ٢٠١٣، كما شغل العديد من المناصب األخرى، حيث بدأ مسيرته 
العملية بوزارة المالية واإلقتصاد كمحاسب خالل الفترة من أكتوبر ١٩٩٧ إلى فبراير ٢٠٠١، ثم عمل كمراجع حسابات بديوان المحاسبة خالل 

الفترة من ابريل ٢٠٠١ إلى أكتوبر ٢٠١٠، وتولى منصب رئيس قسم الشؤون المالية لدى مؤسسة دريمة خالل الفترة من فبراير ٢٠١١ إلى يناير ٢٠١٢.
 حصل السيد/ زايد المطوع على بكالريوس محاسبة – كلية اإلدارة واإلقتصاد جامعة قطر سنة ٢٠٠٠. 

11.   التدقيق الخارجي
قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة » شركة ديلويت اند توش )Deloitte( » مدققًا خارجيًا لبروة لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية 

وتدقيق في نهاية السنة.
ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه، وحيث أنه من المقيدين في سجل مراقبي 

الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم )٣٠( لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وقد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة 
على األقل وهو مستقال عن الشركة وعن مجلس إدارتها.

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

في اإلشراف على عمل المدقق الخارجي.

12.   التداول الداخلي واألطراف ذات العالقة
تتبع الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة، كما أن سياسة الشركة تحظر على 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء ألسهم الشركة خالل الفترة المحددة من بورصة قطر وحتى 
اإلعالن للجمهورعن البيانات المالية ولم يقم أي طرف من ذوي العالقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خالل عام ٢٠٢٠.

وفي ضوء متطلبات اإلفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات والمعتمد من هيئة قطر لألسواق المالية QFMA، فإن الشركة عززت 
من سياساتها الخاصة باألطراف ذات العالقة وخاصة إفصاحها السنوي الحالي من قبل أعضاء المجلس واإلدارة العليا فيما يخص



8485

شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

مصالحهم، ومساهمتهم، وتداول أسهم الشركة، ومجالس اإلدارة األخرى، والصفقات الجوهرية مع الشركة، والتوظيف ومساهمة األقارب، 
والمؤهالت والخبرات وغيرها من المصالح.

كما قامت الشركة بصياغة مبادئ توجيهيه واضحة للتداول الداخلي وفقًا لدليل وسياسات حوكمة الشركات وذلك لمنع أعضاء مجلس 
اإلدارة والموظفين من التداول في أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي، واإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة حينما 

تكون متوافرة.
يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة من خالل العودة إلى المالحظة المتممة للقوائم المالية 

المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

13.   حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات 
تضمن الشركة لجميع المساهمين حق االطالع على كافة المعلومات واالفصاحات ذات الصلة من خالل نشرها على الموقع اإللكتروني 

والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، باإلضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق 
بأعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ورؤسائهم أوعضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، 

وكذلك المعلومات المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أنه من المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة 
المعلومات ذات الصلة بما ال يضر بمصلحة الشركة.

كما يحق للمساهم أو المساهمين المالكين لما يقل عن ١٠٪ من رأس مال الشركة، وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية العمومية 
لالنعقاد ويحق للمساهمين الذين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على األقل دعوة الجمعية العامة الغير العادية لالنعقاد أن هذا البند غير 

موجود حاليًا في النظام األساسي وسوف يتم اضافته خالل هذه السنة.
كما يتم توزيع األرباح وفقًا لتوصية مجلس اإلدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وذلك في ضوء أحكام 

المادة )٤٠( من النظام األساسي للشركة.
يتم توزيع األرباح على المساهمين وفقًا ألحكام المادة )١٨( من النظام األساسي للشركة، التي تنص على أن »كل سهم يخول صاحبه 

الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز سواًء بالنسبة لملكية موجودات الشركة أو في األرباح التي تقسم على الوجه المبين فيما 
بعد«. ووفقًا ألحكام المادة )٥٠( من النظام األساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين باألصالة 

أو النيابة.
هذا مع بيان أن إدارة الشركة بصدد القيام بدراسة آلية تحديد حد أدنى لألرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين وسوف تقوم 

الشركة بإضافة هذا البند إلى النظام األساسي للشركة عند االنتهاء من هذه الدراسة، كما هو مطلوب بموجب نظام الحوكمة.

14.   سجل المساهمين
مع مراعاة احاكم النظام األساسي للشركة والمادة )١٥٩( من قانون الشركات التجارية رقم )١١( لسنة ٢٠١٥، والمادة )٣٠( من نظام حوكمة 

الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، وبناًء على توجيهات بورصة قطر، 
تحتفظ الشركة بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بطلب سجل المساهمين شهريًا من شركة 

قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية. ويمكن ألي مساهم أو أية أطراف ذات صلة اإلطالع على سجل المساهمين، والحصول على كافة 
المعلومات ذات الصلة.

وفيما يلي بيان عدد اسهم كبار المساهمين في الشركة:

15.   القضايا والنزاعات والمخالفات
تلتزم شركة بروة العقارية بنظم الحوكمة المعمول بها في هيئة قطر لألسواق المالية، ونظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة 

في السوق الرئيسية، والنظم والقوانين واإلجراءات المطبقة في دولة قطر، وباإلجراءات والقوانين الدولية ذات الصلة لتأمين أعلى 
درجات اإللتزام واإلمتثال. وتم تطوير اللوائح والنظم الخاصة بالشركة، ونظام الحوكمة بما يضمن هذا اإللتزام. 

كما ان دليل الحوكمة المعتمد في الشركة يحتوي على سياسة واضحة تتعلق باإلبالغ عن المخالفات كما تحتوي على إجراءات 
تفصيلية عن كيفية تطبيق هذه السياسة في الشركة. إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات خالل سنة ٢٠٢٠. 

وتجدر اإلشارة إلى ان هناك منازعات قضائية متداولة حاليا امام المحاكم يبلغ اجمالي عددها ١١ قضايا تتراوح درجات التقاضي فيها بين 
اإلبتدائي واإلستئناف. 

16.   المسؤولية االجتماعية
تتبع الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة، كما أن سياسة الشركة تحظر على 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء ألسهم الشركة خالل الفترة المحددة من بورصة قطر وحتى 
اإلعالن للجمهورعن البيانات المالية ولم يقم أي طرف من ذوي العالقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خالل عام ٢٠٢٠.

وفي ضوء متطلبات اإلفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات والمعتمد من هيئة قطر لألسواق المالية QFMA، فإن الشركة 
عززت من سياساتها الخاصة باألطراف ذات العالقة وخاصة إفصاحها السنوي الحالي من قبل أعضاء المجلس واإلدارة العليا فيما يخص 

مصالحهم، ومساهمتهم، وتداول أسهم الشركة، ومجالس اإلدارة األخرى، والصفقات الجوهرية مع الشركة، والتوظيف ومساهمة األقارب، 

%عدد األسهمالدولة اسم المساهم

45%1,751,060,870قطريةشركة الديار القطرية

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

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

يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة من خالل العودة إلى المالحظة المتممة للقوائم المالية 
المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

اهم إنجازات المسؤولية اإلجتماعية لعام ٢٠٢٠:

التعاون مع شركة وصيف وقطر الخيرية لتنظيم حمالت توعوية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا للعمال القاطنين في مشاريع بروة، . ١
بهدف تقديم كافة المعلومات حول الفيروس لرفع مستوى استعداد العمال لحماية أنفسهم، وتوفير التثقيف الصحي باللغات 

المختلفة لجنسيات العمال لضمان فهمها وتطبيقها
تقديم أدوات التعقيم والعناية الشخصية للعمال لخفض احتمالية اإلصابة بالفيروس، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة قرابة ١٢ . ٢

ألف عامل، كما وزعت قطر الخيرية على  المستفيدين أكثر من ١٢ ألف حقيبة صحية وتوعوية تحتوي على أدوات نظافة شخصية 
وُمعّقمات وكمامات، إلى جانب نشرات توعوية لكل عامل بلغته.        

تنظيم حمالت للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وذلك في أبراج بروة السد بهدف دعم بنك الدم بالموارد التي يحتاجها.. ٣
تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب بمشاريع بروة المتأثرة بجائحة كورونا وذلك لمدة ثالثة . ٤

أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل ٢٠٢٠، مع تسهيل سداد المستحقات، 
دعم الخبرات القطرية من خالل التعاون مع الشركات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة في قطاع اإلنشاءات وأعمال التطوير العقاري، . ٥
توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة قطر بهدف تبادل الخبرات والبحث العلمي والتدريب الميداني، والتي تهدف إلى رعاية . ٦

المواهب القطرية في مجال الهندسة المعمارية وربطهم بسوق العمل. وفي نفس السياق، قامت بروة بتطوير وتقديم برنامج 
تدريب مهني وميداني لطالب الهندسة من جامعة قطر بدأ في ديسمبر ٢٠٢٠ وامتد لمدة شهر، قام خاللها الفريق الهندسي المختص 

بالتطوير العقاري في مجموعة بروة العقارية بتقديم برنامج متكامل من العمل الميداني والمناقشات والدراسات المكثفة. 
دعم و رعاية فعاليات اليوم الوطني للدولة ٢٠٢٠ إيمانا من المجموعة بترسيخ الهوية الوطنية. ٧
المشاركة في حملة »تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة« التي نظمتها هيئة األشغال العامة والتي تهدف إلى نشر الوعي لدى . ٨

النشء حول أهمية زراعة األشجار في الحفاظ على البيئة والصحة. 
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الملحق األول:
 الِسيَْر الشخصيّة ألعضاء مجلس اإلدارة

سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة

ُعّين سعادة السيد صالح بن غانم بن ناصر العلي وزيراً للثقافة والرياضة بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٧ بعد فترة تجاوزت العامين قضاها وزيراً للشباب 
والرياضة.  وقد شغل سعادته عدداً من المناصب العليا في الدولة، إذ تقلد رئاسة ديوان المحاسبة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٦ -٢٠١١، ساهم 

خاللها في وضع الخطة االستراتيجية لديوان المحاسبة التي اعتمدت رؤية تهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع 
القطري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، كما ُكلف سعادته بعدد من المسؤوليات العامة منها رئاسة اللجنة الوطنية 
للنزاهة والشفافية في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٧ -٢٠١١. وفي عام ٢٠٠٨ تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة حيث 

ساهم في وضع رؤية اليوم الوطني التي تدعو إلى تعزيز الوالء والتكاتف واالعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. كما عمل سعادة السيد صالح 
بن غانم العلي مستشاراً بمكتب سمو ولي العهد ما بين عامي ٢٠١١ -٢٠١٣، أسهم سعادته في إطالق قناة الريان الفضائية في عام ٢٠١٢ بهدف 

تأسيس إعالم مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها الوطنية وتنميتها المستدامة، هذا باإلضافة إلى عضويته في مجالس 
إدارات وأمناء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، على غرار صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية، واللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث، ومكتبة قطر الوطنية، والمجلس الوطني للسياحة وهيئة متاحف قطر. وشارك سعادته في العديد من المؤتمرات والندوات، كما قدم 
العديد من المحاضرات والعروض التقديمية في مجال اإلبداع والتحفيز والحوكمة.

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

المهندس/ عبداهلل بن حمد العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يحمل المهندس عبداهلل بن حمد العطية شهادة ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، إضافة إلى شهادة 
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف، المملكة المتحدة. يتمتع المهندس العطية بخبرة عملية واسعة شملت العديد من القطاعات 

في البالد، حيث بدأ مسيرته المهنية مع شركة قطر للبترول كمهندس للعمليات وذلك حتى عام ٢٠١١ حين انتقل للعمل في شركة راس غاز المحدودة بمنصب 
كبير مهندسي المشروع، ليصبح في العام ٢٠١٢ مديرا للتخطيط والتطوير البري.

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

الرئيس التنفيذي للشركة باإلنابة حتى مطلع شهر مايو ٢٠١٨. تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة نفسها، وتحديداً في يناير ٢٠١٧، تم تعيين المهندس عبداهلل 
العطية كعضو في مجلس إدارة شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري، ليتولى في شهر يوليو ٢٠١٨ منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

السيد/ أحمد محمد الطيب 
عضو مجلس اإلدارة

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

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

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

السيد/ ناصر بن سلطان ناصر الحميدي
عضو مجلس اإلدارة

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

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

د. عبدالرحمن محمد الخيارين 
عضو مجلس اإلدارة

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

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

د. ناصر بن علي الهاجري
عضو مجلس اإلدارة

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

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

السيد/ أحمد خالد الغانم 
عضو مجلس اإلدارة

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

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

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

السيد / فهد بن احمد الكواري 
أمين سر مجلس اإلدارة

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

كما عمل السيد/ فهد الكواري بوزارة الشؤون البلدية والزراعة في شؤون الصرف الصحي، وأيضا التحق بالعمل في العالقات العامة بإدارة الموانئ التابعة 
لوزارة المواصالت والنقل.
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تقييم اإلدارة للرقابة الداخلية على التقارير المالية

مقدمة 

مخاطر في التقارير المالية

تنظيم نظام الرقابة الداخلية

مجلس إدارة شركة بروة العقارية ش.م.ع. وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين ب«المجموعة«( مسؤولة عن إنشاء والحفاظ على 
الرقابة الداخلية المناسبة على التقارير المالية )»ICOFR«( على النحو المطلوب من قبل هيئة قطر لألسواق المالية )»QFMA«(. الضوابط 

الداخلية على التقارير المالية هي عملية مصممة لتوفير ضمان معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة 
للمجموعة ألغراض إعداد التقارير الخارجية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. ويتضمن ICOFR أيضًا على ضوابط وإجراءات الكشف الخاصة 

بنا المصممة لتجنب األخطاء في التقارير.

تتمثل المخاطر الرئيسية في التقارير المالية في أنه إما أن البيانات المالية الموحدة ال تُعرض بشكل عادل بسبب أخطاء غير مقصودة أو 
متعمدة أو أن نشر البيانات المالية الموحدة ال تتم في الوقت المناسب. ويحدث أن العرض المقدم تكون البيانات به ناقصة أو غير مقدمة 

بشكٍل عادل، وذلك عندما يحتوي حساب أو إفصاحات بيان مالي واحد أو أكثر على أخطاء جوهرية. وتعتبر األخطاء جوهرية إذا كان بإمكانها، 
بشكل فردي أو جماعي، التأثير على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية الموحدة.

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

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

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

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك ICOFR، بغض النظر عن مدى حسن تصميمه وتشغيله، يمكن أن يوفر ضمانًا معقواًل 
 ICOFR ولكن ليس مطلقًا لتحقيق أهداف نظام الضوابط. وعلى هذا النحو، قد ال تمنع ضوابط الكشف واإلجراءات أو األنظمة الخاصة بـ
جميع األخطاء واالحتياالت. وعالوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام الضوابط حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب اعتبار فوائد 

الضوابط بالنسبة لتكاليفها.

المهام المشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

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

مختلف الوظائف والخبرات في المنظمة.

الضوابط التي تحد من مخاطر االخطاء في التقارير المالية

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

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

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

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

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

قياس تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية

خالل السنة المالية ٢٠٢٠، أجرت المجموعة تقييمًا رسميًا لكفاءة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام ICOFR مع مراعاة التالي:

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

الموظفين ومستوى اصدار االحكام المطلوب.

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

.ICOFR المنفذة خصيًصا ألغراض تقييم

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

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

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

تم تصميم ICOFR وتنفيذه وتشغيله بشكل مناسب منذ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة العقارية

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

فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة العقارية، قد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتقعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحتها 
الشركة خالل السنة المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ولقد قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك 

بالفتاوى والقرارات واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.

ولقد قامت الهيئة من خالل عضوها التنفيذي بالمراقبة التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، 
وفي رأينا:

١(  أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمتها الشركة خالل السنة المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١م، والتي أطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة. 
اإلسالمية.

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

٣( إن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة.

وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن شكرنا وتقديرنا إلدارة الشركة على تعاونها وتجاوبها مع الهيئة، ولكل المساهمين والمتعاملين مع الشركة، سائلين اهلل تعالى 
أن يبارك في جهودهم جميعًا لخدمة االقتصاد اإلسالمي وتنمية وطننا بما يحقق الخير للجميع.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. أسامة قيس الدريعي
العضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة العقارية
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البيانات المالية 
الموحدة لعام 2020
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

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

الدوحة - قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة بروة العقارية )ش,م,ع,ق,( )»الشركة«( وشركاتها التابعة )»المجموعة«(، والتي تتكون من 
بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وكاًل من بيان الربح أو الخسارة الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في 

حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وملخصًا 
للسياسات المحاسبية الهامة. 

في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق, إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة »مسؤولية مدقق الحسابات حول 
تدقيق البيانات المالية الموحدة« في تقريرنا, كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين »قواعد 
السلوك للمحاسبين المهنيين« ووفقًا لمتطلبات قواعد السلوك المهني ذات العالقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة في 

دولة قطر, هذا، وقد إلتزمنا أيضًا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لمعايير قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين, ونعتقد بأن بّينات التدقيق 
التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، بحسب تقديرنا المهني، هي األمور األكثر أهمية في تدقيقنا لهذه البيانات المالية الموحدة, وقد تناولنا تلك األمور 

في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، ونحن ال نبدي رأيًا منفصاًل بشأنها.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

تقييم اإلستثمارات العقارية

تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها )ليس على سبيل الحصر(، ما يلي:

لقد قمنا بتقييم وإختبار التصميم والفعالية التشغيلية لضوابط الرقابة  	
ذات الصلة على المدخالت واإلفتراضات المستخدمة من قبل المجموعة 

في تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية.

تقييم كفاءة وقدرات المقّيمين ومراجعة شروط وأحكام تعيينهم مع  	
المجموعة لتحديد اذا ما كان نطاق العمل مناسب.

لقد قمنا باألخذ في االعتبار تأثير بيان »عدم اليقين الجوهري المتعلق  	
بالتقييم« في تقارير المختصيين بالتقييم٬ وقمنا بتقييم اإلفصاحات 

اإلضافية الناتجة عن هذا األمر في اإلفصاح رقم ١٢.

لدى المجموعة إستثمارات عقارية، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في 
البيانات المالية الموحدة حيث يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن التغيير 

في القيمة العادلة، في بيان األرباح والخسائر الموحد.

يظهر اإليضاح ١٢ حول البيانات المالية الموحدة، قيمة االستثمارات العقارية 
لدى المجموعة التي تبلغ ٢٨,١ مليار ريال قطري )٢٠١٩: ٢٦,٥ مليار ريال قطري( 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وتم االعتراف بربح التغيير في القيمة العادلة بمبلغ 
٧٨٦ مليون ريال قطري )٢٠١٩: ١,١ مليار ريال قطري( ضمن بيان الربح أو الخسارة 

الموحد.

تتكون محفظة اإلستثمارات العقارية من العقارات الجاهزة والعقارات قيد 
اإلنشاء, تم اإلفصاح عن منهجية تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

التي تمتلكها المجموعة في اإليضاح ١٢ حول البيانات المالية الموحدة.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس االدارة، لكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير 

مدقق الحسابات حولها. من المتوقع الحصول على تقرير مجلس اإلدارة بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا. 

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى، حيث أننا ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا باإلطالع على المعلومات األخرى، حيث نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه 
المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي 

يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية.

إذا إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية في تقرير مجلس اإلدارة عندما نتطلع عليه، فإنه يتعيين علينا اإلفصاح عن هذا األمر إلى القائميين على 
الحوكمة.

مسؤولية اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وأحكام قانون 

الشركات التجارية القطري المعمول بها والنظام األساسي للشركة، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض 
إعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تكون مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرارية واإلفصاح، حسبما يقتضيه الحال، 
عن األمور المتعلقة باإلستمرارية وإستخدام مبدأ اإلستمرار المحاسبي، إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إيقاف نشاطاتها أو لم يكن 

لديها حل بديل واقعي إال القيام بذلك.

ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت 
ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية 
التدقيق التي تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن إحتيال أو عن 
خطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات اإلقتصادية المتخذة من المستخدمين بناءاً على هذه 

البيانات المالية الموحدة.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

كما قمنا، بمساعدة الخبراء العقاريين في ديلويت، بتقييم مدى  	
معقولية أساليب التقييم المستخدمة وإذا كانت هذه األساليب 

مطابقة لمتطلبات المعايير الموضوعة لتنظيم تقييم العقارات، 
ومناسبتها لغرض تحديد القيمة العادلة للعقارات, وقمنا بمراجعة مدى 

مالئمة التقديرات المستخدمة في التقييم كمعدل الخصم، معدل 
الرسملة، معدل النمو ومدخالت أخرى,

قمنا باختبار دقة البيانات المقدمة من المجموعة الى المقّيمين على  	
أساس العينة, 

قمنا بالتحقق من دقة تقارير التقييم على أساس العينة,  	

قمنا بمطابقة  تقارير التقييم التي أعدها المقّيمون مع  المبالغ المثبتة  	
في البيانات المالية الموحدة,

ان تقييم االستثمارات العقارية هي عملية تقديرية٬ بسبب الطبيعة الفردية 
لكل عقار، موقع العقار، معلومات متعلقة بالعقار، وعوامل أخرى,  يتم إجراء 

التقييمات السنوية من قبل خبراء مستقلين )»المقيمين«( يتم تعيينهم من 
قبل اإلدارة, 

باإلضافة إلى ذلك ، يوجد هنالك تحديات ذات نطاق أوسع تواجه 
أسواق العقارات حاليًا ناتجة عن جائحة كوفيد-١٩, ونظًرا لعدم 

اليقين في التقدير المتعلق بتأثير كوفيد ١٩ وتوجيهات المؤسسة 
الملكية للمّساحين القانونيين )»RICS«( ، قام المقييمون بتضمين 

بيان »عدم اليقين الجوهري المتعلق بالتقييم« في تقارير التقييم 
موضحيين تأثير كوفيد ١٩ على سوق العقارات, قمنا بالتركيز على 

هذا األمر نظراً ألهمية الرصيد في نهاية السنة ووجود أحكام 
وتقديرات هامة للوصول الى قيمة العقارات، وبالتالي، قد إعتبرنا 

تقييم االستثمارات العقارية من أمور التدقيق الرئيسية,
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كجزء من عملية التدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، وذلك وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ، 
كما نقوم أيضًا:

بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، من خالل تصميم  	
والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم 
إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اإلحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء 

التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء  	

رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 
بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المّعدة من قبل اإلدارة. 	
إستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي، وبناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة  	

جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال اإلستنتاج 
بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية 

الموحدة، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم 
الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على 

أساس مبدأ اإلستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات  	

المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الجهات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء الرأي  	

حول البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء التدقيق للمجموعة. ونحن ال نزال المسؤولين الوحيدين عن 
رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، باألمور األخرى، وبما يخص النطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائجه الهامة، بما في 
ذلك أي خلل جوهري يتبين لنا من خالل تدقيقنا في نظام الرقابة الداخلي.

كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة ببيان يظهر إمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية، والتواصل معهم بخصوص 
جميع العالقات وغيرها من األمور التي يحتمل اإلعتقاد أنها قد تؤثر تأثيراً معقواًل على إستقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة حيثما كان ذلك 

مناسبًا. 

من األمور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها األثر األهم في تدقيق البيانات المالية 
الموحدة للسنة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة 

دون اإلفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، أن ال يتم اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه 
عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
باإلضافة الى ذلك، كما هو مطلوب بموجب قانون الشركات التجارية القطري، فإننا نفصح عما يلي:

إن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وإن البيانات المالية الموحدة المرفقة متوافقة مع السجالت المحاسبية. 	
كما وقد حصلنا على كافة المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. 	
وأنه، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول  	

بها أو ألحكام النظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في أداء الشركة أو في مركزها المالي الموحد.

في الدوحة - قطر 
15 فبراير ٢٠٢1 

عن ديلويت آند توش
فرع قطر

مدحـت صالحه 
شريك 

سجل مراقبي الحسابات رقم )٢57( 
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر لألسواق المالية رقم )1٢٠156( 

  ٢٠١٩
ألف ريال قطري

  ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

إيضاحات

الموجودات
1,254,716 746,157 ٤ النقد واألرصدة البنكية

30,619 35,792 ٥ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
529,728 602,122 ٦ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدًما 
1,509,248 1,440,108 ٧ عقارات للمتاجرة

103,770 32,427 ٨ ذمم مدينة من التأجير التمويلي
208,184 153,086 ٩ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
131,928 170,032 ١٠ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

140,502 525,492 ١١ مبالغ مقدمة للمشاريع واالستثمارات
26,598,318 28,158,282 ١٢ استثمارات عقارية

726,420 675,175 ١٣ ممتلكات ومنشآت ومعدات
49,562 18,680 ١٤ موجودات حق اإلنتفاع

529,947 455,493 ١٥ استثمارات في شركات زميلة
132,411 132,411 ١٦ موجودات غير ملموسة
2,297 9,787 ١٧ موجودات الضريبة المؤجلة

31,947,650 33,155,044 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

1,671,610 1,834,249 ١٨ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
61,014 42,800 ١٩ مخصصات

101,494 114,453 ٢٠ مكافآت نهاية الخدمة
314,174 192,620 ٩ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
330,080 354,553 ٢١ مطلوبات إيجارات

9,406,049 10,082,855 ٢٢ التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي
1,752 20,963 ١٧ مطلوبات الضريبة المؤجلة

11,886,173 12,642,493 إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
3,891,246 3,891,246 ٢٣ رأس المال

1,952,417 1,952,704 ٢٤ احتياطي قانوني
4,639,231 4,639,231 ٢٥ احتياطي عام

)401,298( )340,191( ٢٦ احتياطيات أخرى
9,781,402 10,186,699 أرباح مدورة

19,862,998 20,329,689 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
198,479 182,862 حصص غير مسيطرة

20,061,477 20,512,551 إجمالي حقوق الملكية
31,947,650 33,155,044 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

   
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل الشركة و تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 فبراير 2021 ووقع عليها نيابة عنهم:

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

السيد / عبد اهلل بن جباره الرميحي
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية الموحدة
بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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  ٢٠١٩
ألف ريال قطري

  ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

إيضاحات

1,179,581 1,334,131 ٢٨-١ إيرادات إيجارات
 )283,249(  )290,007( ٢٧ مصروفات إيجارات تشغيلية

896,332 1,044,124 صافي إيرادات إيجارية
20,101 10,857 ٨ إيرادات التأجير التمويلي

916,433 1,054,981 صافي إيرادات اإليجارات والتأجير التمويلي

356,244 302,817 2-٢٨ الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى
 )282,728(  )266,737( ٢٩ مصروفات الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

73,516 36,080 صافي إيرادات الخدمات االستشارية والخدمات األخرى

3,344  8,577 ٣٠ أرباح بيع عقارات
1,127,428  786,413 ١٢ صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

63,949  )70,887( ١٥ حصة من نتائج شركات زميلة
)1,262(  1,557 ربح/)خسارة( من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )243,302(  )219,691( ٣١ مصروفات عمومية وإدارية
 )95,143(  )125,674( ٣٢ صافي خسائر انخفاض القيمة

28,962 127,225 ٣٣ إيرادات أخرى
1,873,925 1,598,581 الربح التشغيلي قبل تكاليف التمويل واإلستهالك واإلطفاء وضريبة الدخل

38,839  8,524 ٣٤ إيرادات تمويل
)347,336(  )308,401( ٣٤ تكلفة التمويل
)308,497( )299,877( صافي تكاليف التمويل

1,565,428 1,298,704 الربح قبل اإلستهالك واإلطفاء وضريبة الدخل
)14,592(  )25,974( ١٣ اإلستهالك
)30,934(  )30,887( ١٤ إطفاء موجودات حق اإلنتفاع
1,519,902  1,241,843 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة

)14,762(  )27,142( ١٧ ضريبة الدخل والزكاة
1,505,140 1,214,701 ربح السنة

العائد إلى:
1,502,763 1,214,188 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم 

2,377 513 حصص غير مسيطرة 
1,505,140 1,214,701

عائد السهم األساسي والمخفض
0,39 0,31 ٣٥ )العائد لمساهمي الشركة األم والمدرج بالريال القطري لكل سهم(

   تم إعداد هذا البيان من قبل الشركة   

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

البيانات المالية الموحدة
بيان األرباح أو الخسائر الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠ 

البيانات المالية الموحدة
بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

٢٠١٩  
ألف ريال قطري

٢٠٢٠  
ألف ريال قطري

1,505,140 1,214,701 ربح السنة
الدخل الشامل األخر

 بنود الدخل الشامل األخرى التي سيعاد تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات الحقة:
36,499 32,094 فروق تحويل العمالت األجنبية لعمليات التشغيل األجنبية

 بنود الدخل الشامل األخرى التي ال يُعاد تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات الحقة:
)8,551( 29,991 صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

- )950( إحتياطيات أخرى
27,948 61,135 الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,533,088 1,275,836 إجمالي الدخل الشامل للسنة

 العائد إلى:
1,528,364 1,275,295 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

4,724 541 حصص غير مسيطرة
1,533,088 1,275,836

   تم إعداد هذا البيان من قبل الشركة   

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٥٠ جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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العائد إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم
اإلجمالي

ألف ريال
قطري

حصص
 غير مسيطرة

ألف ريال
قطري

اإلجمالي
ألف ريال

قطري

 أرباح
مدورة

ألف ريال
قطري

 احتياطيات
أخرى 

ألف ريال
قطري

 احتياطي
عام

ألف ريال
قطري

 احتياطي
قانوني

ألف ريال
قطري

رأس المال

ألف ريال
قطري

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

1,214,701 513 1,214,188 1,214,188 - - - - ربح السنة

61,135 28 61,107 - 61,107 - - -  الدخل الشامل األخر للسنة

1,275,836 541 1,275,295 1,214,188 61,107 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - )287( - - 287 - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

)30,355( - )30,355( )30,355( - - - - مساهمة للصندوق االجتماعي 
والرياضي )إيضاح٣٨ (

معامالت مع المساهمين بصفتهم 
المالكين:

)778,249( - )778,249( )778,249( - - - - توزيعات األرباح لسنة ٢٠١٩ )إيضاح ٣٧(

)16,158( )16,158( - - - - - -  توزيعات األرباح المدفوعة لحصص
غير مسيطرة  في شركات تابعة

20,512,551 182,862 20,329,689 10,186,699 )340,191( 4,639,231 1,952,704 3,891,246 الرصيد في ٣1  ديسمبر ٢٠٢٠

19,550,087 205,073 19,345,014 9,451,322 )430,274( 4,639,231 1,793,489 3,891,246 الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

1,505,140 2,377 1,502,763 1,502,763 - - - - ربح السنة

27,948 2,347 25,601 - 25,601 - - - الدخل الشامل األخر للسنة

1,533,088 4,724 1,528,364 1,502,763 25,601 - - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - )3,375( 3,375 - - -
 تحويل الخسارة الناتجة عن بيع

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من
 خالل الدخل الشامل األخرالي االرباح

المدورة

- - - )158,928( - 158,928 - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

)37,569( - )37,569( )37,569( - - - - مساهمة للصندوق االجتماعي 
والرياضي )إيضاح٣٨ (

معامالت مع المساهمين بصفتهم 
المالكين:

)972,811( - )٩٧٢,٨١١( )972,811( - - - - توزيعات األرباح لسنة ٢٠١٨ )إيضاح 
)٣٧

)11,318( )11,318( - - - - - -  توزيعات األرباح المدفوعة لحصص
غير مسيطرة في شركات تابعة

20,061,477 198,479 19,862,998 9,781,402 )401,298( 4,639,231 1,952,417 3,891,246 الرصيد في ٣1 ديسمبر ٢٠19

البيانات المالية الموحدة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٠ 

٢٠١٩  
ألف ريال قطري

٢٠٢٠  
ألف ريال قطري

إيضاحات

األنشطة التشغيلية
1,505,140 1,214,701 ربح السنة

تعديالت على:

302,028 267,233 ٣٤ تكلفة التمويل

45,308 41,168 ٣٤ ما يخص السنة من تكاليف التمويل المؤجلة

)38,839( )8,524( ٣٤ إيرادات تمويل

)1,127,428( )786,413( ١٢ صافي أرباح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

 65,115 69,561 )أ( استهالك

 30 ,934 30,887 ١٤ إطفاء موجودات حق اإلنتفاع

 )63,949( 70,887 ١٥ حصة من نتائج شركات زميلة

95,143  125,674 ٣٢ صافي خسائر إنخفاض القيمة

33,674  31,334 ٢٠ مخصص لمكافات نهاية الخدمة

 9,379  9,754 ١٧ مخصص لضريبة الدخل

 )20,101( )10,857( ٨ إيرادات التأجير التمويلي

 )28,554( )127,225( ٣٣ إيرادات أخرى

807,850 928 ,180 األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
 التغيرات في رأس المال العامل:

)103,351( )124,499( التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا

 28,096 التغير في عقارات للمتاجرة 43,538 

 127,266  44,680 التغير في الذمم المدينة من التأجير التمويلي

 12,162  )72,609( التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

10,000  10,274 التغير في المخصصات

 )718,303(  )187,387( التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

 163,720  642,177 التدفقات النقدية من العمليات

 )41,999(  )18,436( ٢٠ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

- ضريبة الدخل المدفوعة )7,758(  

   )268( مدفوعات لخدمات اإلنشاءات -  

  121,453   615,983 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

56,055 9,490 إيرادات تمويل مقبوضة

30,608 4,000 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

1,995 - متحصالت من التخارج من شركة زميلة

)250,139(  )134,718( مدفوعات لشراء استثمارات عقارية

6,599 - متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

)35,845(  )439,073( مبالغ مقدمة لشراء استثمارات وعقارات

)10,231(  )14,323( ١٣ مدفوعات لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

26 82 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت  ومعدات

6,578 2,958 إيرادات توزيعات األرباح المقبوضة

البيانات المالية الموحدة
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
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شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

٢٠١٩  
ألف ريال قطري

٢٠٢٠  
ألف ريال قطري

إيضاحات

 )3,157(  )2,511( صافي مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

338,802  201,136 ٤ صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل مستحقة بعد ثالثة أشهر

141,291 )372,959( صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)495,536( )354,373( تكلفة التمويل المدفوعة

2,000,000 1,962,170 ٢٢ متحصالت من إلتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

)517,724( )1,346,330( ٢٢ مدفوعات اللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

)11,318( - مدفوعات لحصص غير مسيطرة

    - )16,158(  توزيع أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة

)964,681( )764,178( توزيعات أرباح مدفوعة

)47,888( )41,984( ٢١  مدفوعات مطلوبات اإليجار

140,294 5,831 ٤ التغيرات في األرصدة البنكية المحجوزة

103,147 )555,022( صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية

365,891 )311,998( صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه

20,447 9,871 صافي فروق صرف العمالت األجنبية

331,843 718,181 ٤ النقد وما في حكمه في ١ يناير

718,181 416,054 ٤ النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر

إيضاحات:

)أ (  يتضمن االستهالك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠ مبلغ ٤٣,٥٨٧  ألف ريال قطري تم تحميله على مصروفات الخدمات االستشارية والتشغيلية 
وخدمات أخرى )إيضاح ٢٩( في بيان األرباح أو الخسائر الموحد )٢٠١٩- ٥٠,٥٢٣ ألف ريال قطري(.

)ب (  يجب أن يُقرأ بيان التدفقات النقدية الموحد أعاله بالتزامن مع إيضاح ٣٩.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

معلومات عن الشركة واألنشطة الرئيسية  1

تأسست شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. )»الشركة« أو »الشركة األم«( وفقًا ألحكام المادة رقم ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ٥ 
لسنة ٢٠٠٢ كشركة مساهمة قطرية وقيدت بالسجل التجاري رقم ٣١٩٠١ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٥. وتبلغ مدة الشركة ١٠٠ سنة تبدأ من تاريخ 

إشهارها بالسجل التجاري. والشركة مدرجة في بورصة قطر.

والمكتب المسجل للشركة هو ص.ب. ٢٧٧٧٧ بالدوحة، دولة قطر.

وتتضمن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )معا، »المجموعة«( االستثمار في جميع أنواع العقارات بما في ذلك حيازة 
واستصالح وتقسيم وتطوير وإعادة بيع األراضي وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية على األراضي أو تأجير تلك األراضي وشراء 

وبيع وتأجير المباني أو المشاريع. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل االستثمارات العقارية بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة 
أعمال تطوير المشاريع العقارية المحلية والدولية واالستثمار فيها وملكية وإدارة الفنادق واستشارات المشاريع وغيرها.

في تاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٥، صدر قانون الشركات القطري رقم )١١( لسنة ٢٠١٥ )قانون الشركات( وتسري أحكامه على المجموعة. تمت 
الموافقة على النظام األساسي المعّدل للشركة وشركاتها التابعة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

التغيرات األساسية في سنة التقرير الحالية  ٢

تأثر األداء والمركزالمالي للمجموعة باألحداث والمعامالت التالية خالل فترة التقرير:

الحصول على قروض بنكية إضافية بمبلغ ١.٩ مليار ريال قطري )بيان التدفقات النقدية(. 	
بدء األعمال اإلنشائية لمشروعين جديدين يقعان في منطقة الوكرة. 	
قامت »أشغال« بترسية مناقصة إنشاء ثمانية مدارس لصالح المجموعة ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  	

يتضمن المشروع  قيام المجموعة بإنشاء وصيانة ثمانية مدارس فى مناطق مختلفة من الدولة وذلك على مدار ٢٥ عامًا. الترتيبات 
النهائية الخاصة بتنفيذ العقد وتوقيع عقد اإلنشاء وترتيبات التمويل المرتبطة بها كانت مازالت قيد التنفيذ بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

معلومات القطاعات  ٣

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

) المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بشكل منتظم. ويقوم القطاع العقاري بتطوير وبيع 
وتأجير مباني الشقق السكنية والفيالت وقطع األراضي. ويوفر قطاع خدمات األعمال خدمات مساندة األعمال والخدمات األخرى.

تتم مراقبة القطاعات التشغيلية ويتم اتخاذ القرارات االستراتيجية على أساس نتائج القطاع التشغيلي المعدلة، والتي تعتبر مقياسا 
ألرباح أو خسائر كل قطاع على حدة.
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شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

القطاعات التشغيلية
يوضح الجدول التالي عرض القطاعات التشغيلية:

اإلجمالي استبعادات  خدمات
أخرى

 خدمات
األعمال

عقارات للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

إيرادات وأرباح

أطراف خارجية

8,577 - - - 8,577 أرباح من بيع عقارات

1,334,131 )٢( - - - 1,334,131 إيرادات إيجارات

302,817 - 113,575 189,242 -  الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

10,857 - - - 10,857 إيرادات التأجير التمويلي

786,413 - - - 786,413 صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

128,782 - 128,782 - - أخرى

- )١( )245,892( - 126,959 118,933 قطاعات داخلية

2,571,577 )245,892( 242,357 316,201 2,258,911 اجمالي اإليرادات واألرباح

1,811,587 )37,140( 273,942 47,118 1,527,667 ربح القطاعات

)70,887( - )70,887( - - حصة من نتائج شركات زميلة

)299,877( - - )3,064( )296,813( صافي تكاليف التمويل

)125,674( - )4,257( )14,048( )107,369( خسائر إنخفاض القيمة

)100,448( - )74,425( )3,119( )22,904( االستهالك واإلطفاء

1,214,701 )37,140( 124,373 26,887 1,100,581 ربح السنة

اإلجمالي استبعادات  خدمات
أخرى

 خدمات
األعمال

عقارات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

إيرادات وأرباح

أطراف خارجية  

3,344 - - - 3,344 أرباح من بيع عقارات 

1,179,581 )٢( - - - 1,179,581 إيرادات إيجارات

356,244 - 191,940 164,304 -  الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

20,101 - - - 20,101 إيرادات التأجير التمويلي

1,127,428 - - )15,172( 1,142,600 صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

27,700 - 27,700 - - أخرى

- )١( )200,489( - 100,094 100,395 قطاعات داخلية

2,714,398 )200,489( 219,640 249,226 2,446,021 اجمالي اإليرادات واألرباح

1,909,946 )20,429( 144,155 20,152 1,766,068 ربح القطاعات

63,949 - 63,949 - - حصة من نتائج شركات زميلة

)308,497( - - )74( )308,423( صافي تكاليف التمويل

)95,143( - )11,408( )2,582( )81,153( خسائر إنخفاض القيمة

)96,049( - )50,523( )2,423( )43,103( االستهالك واإلطفاء

1,505,140 )20,429( 146,173 15,188 1,364,208 ربح السنة

إيضاح:

)١(   يتم حذف اإليرادات المحققة فيما بين القطاعات عند التوحيد.

)٢(   إيرادات اإليجار تشمل الدخل من الخدمات المساعدة والخدمات األخرى ذات الصلة بمبلغ 74,319 ألف ريال قطري )2019: 74,626 ألف ريال قطري(

يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٢٠١٩:

اإلجمالي استبعادات خدمات أخرى خدمات األعمال عقارات في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠
ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

3,247,413 - 181,973 397,605 2,667,835 موجودات متداولة

29,907,631 )712,670( 675,031 504,891 29,440,379 موجودات غير متداولة

 33,155,044 )712,670( 857,004 902,496 32,108,214 إجمالي الموجودات

)3,886,712( - )47,704( )267,160( )3,571,848( مطلوبات متداولة

)8,755,781( 562,621 )455,869( )249,911( )8,612,622( مطلوبات غير متداولة

)12,642,493( 562,621 )503,573( )517,071( )12,184,470( إجمالي المطلوبات

455,493 - 455,493 - - استثمارات في شركات زميلة

782,902 - - - )1( 782,902 نفقات رأسمالية

اإلجمالي استبعادات خدمات أخرى خدمات األعمال عقارات في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

3,583,381 - 178,476 324,734 3,080,171 موجودات متداولة

28,364,269 )352,138( 740,557 379,531 27,596,319 موجودات غير متداولة

31,947,650 )352,138( 919,033 704,265 30,676,490 إجمالي الموجودات

)2,698,455( - )29,226( )163,748( )2,505,481( مطلوبات متداولة

)9,187,718( 367,042 )469,477( )200,644( )8,884,639( مطلوبات غير متداولة

)11,886,173( 367,042 )498,703( )364,392( )11,390,120( إجمالي المطلوبات

529,947 - 529,947 - - استثمارات في شركات زميلة

447,347 - - - )1( 447,347 نفقات رأسمالية

إيضاح:
)١(   تتكون النفقات الرأسمالية من اإلضافات وتكاليف التمويل المرسملة لعقارات للمتاجرة )إيضاح ٧( واالستثمارات العقارية )إيضاح ١٢( 

والممتلكات والمنشآت والمعدات )إيضاح ١٣(.

فيما يلي تفصيل إيرادات المجموعة من األطراف الخارجية ومعلومات حول الموجودات غير المتداولة حسب الموقع الجغرافي:

موجودات غير متداولة إيرادات من أطراف خارجية
31 ديسمبر ٢٠١٩
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2020
ألف ريال قطري

31 ديسمبر ٢٠١٩
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2020
ألف ريال قطري

27,293,615 28,847,197 2,600,947 2,551,884 دولة قطر

678,230 641,232 110,309 18,302 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

392,424 419,202 3,142 1,391 اوروبا وشمال افريقيا

28,364,269 29,907,631 2,714,398 2,571,577

السياسات المحاسبية:
قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة الذي يشارك في أنشطة تجارية قد يحقق منها إيرادات ويتكبد عليها مصروفات، بما في ذلك 

اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل 
اإلدارة العليا بالمجموعة )كونها صانع القرار الرئيسي حول أنشطة التشغيل( وذلك التخاذ القرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع 

وتقييم أدائه، والذي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. يتم إعداد تقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية التي 
تقدم إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.
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النقد واألرصدة البنكية  4

٢٠١٩  
ألف ريال قطري

٢٠٢٠  
ألف ريال قطري

304 298 نقد في الصندوق

814,807 200,061 ودائع قصيرة األجل

141,731 183,694 حسابات جارية

132,935 202,461 حسابات تحت الطلب

164,269 152,315 أرصدة بنكية محجوزة )٣(

3,455 9,578 حسابات غطاء بنكية

1,257,501 748,407

)2,785( )2,250(  مخصص إنخفاض القيمة

1,254,716 746,157 إجمالي النقد واألرصدة البنكية

 )371,596( )170,460( ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد ٣ أشهر

 )167,724( )161,893( أرصدة بنكية محجوزة وحسابات غطاء بنكية

2,785 2,250 عكس المخصصات غير النقدية

718,181 416,054 نقد وما في حكمه

إيضاحات:

يشمل النقد وما في حكمه الودائع الثابتة بتواريخ استحقاق من شهر إلى ثالثة أشهر بقيمة ٢٩,٦٠١ ألف ريال قطري )٢٠١٩: ٤٤٣.٢١١ ألف ريال . ١
قطري(.

تكون الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة استنادا إلى متطلبات النقد للمجموعة، وتكون فترات استحقاقها األصلية مساوية أو أقل من . ٢
اثني عشر شهرا وبمعدالت أرباح السوق التجارية.

بشكل اساسي يتم تقييد استخدام األرصدة البنكية المحجوزة لغرض تغطية بعض الضمانات البنكية التي اصدرتها المجموعة وأيضًا . ٣
لتسوية توزيعات األرباح التى لم يطالب بها مساهمي الشركة األم.

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتخلف عن السداد نظراً ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة 
من البنوك المركزية في الدول المعنية. وفقًا لذلك، تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصصات الخسارة على األرصدة لدى البنوك في 

نهاية الفترة المشمولة بالتقرير وبقيمة مساوية لـ ١٢ شهراً من خسائر االئتمان المتوقعة. لم يتم إستحقاق أي من األرصدة لدى البنوك 
في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، ومع األخذ في االعتبار تجربة التخلف عن السداد التاريخية والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك.

يوضح الجدول أدناه التغييرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية. 
المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل هي تلك التدفقات النقدية التي تم تصنيفها أو التدفقات النقدية المستقبلية التى سيتم 

تصنيفها كتدفقات نقدية من أنشطة التمويل في بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة .

31 ديسمبر 2020
ألف ريال قطري

تغييرات أخرى
ألف ريال قطري

عقود تأجير جديدة
ألف ريال قطري

صافي التدفقات النقدية 
من أنشطة تمويلية

ألف ريال قطري

1 يناير ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

10,082,855 60,966 - 615,840 9,406,049 إلتزامات وفقًا لعقود التمويل اإلسالمي

354,553 )12,392( 68,106 )31,241( 330,080 مطلوبات إيجارات

31 ديسمبر ٢٠19
ألف ريال قطري

تغييرات أخرى
ألف ريال قطري

عقود تأجير جديدة
ألف ريال قطري

صافي التدفقات النقدية 
من أنشطة تمويلية

ألف ريال قطري

1 يناير ٢٠19
ألف ريال قطري

9,406,049 )1,507( - 1,482,276 7,925,280 إلتزامات وفقًا لعقود التمويل اإلسالمي

330,080 )52,926( 49,691 )28,837( 362,152 مطلوبات إيجارات

السياسات المحاسبية:
النقد وما في حكمه

لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتألف النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية ذات تاريخ استحقاق 
يصل إلى ثالثة أشهر أو أقل، واألرصدة غير المقيدة لدى البنوك، والموجودات المالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق أصلية تصل 

إلى ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر التغير في القيمة العادلة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   5

٢٠١٩  
ألف ريال قطري

٢٠٢٠  
ألف ريال قطري

استثمارات في أوراق حقوق الملكية:

30,619 35,792 مدرجة

السياسات المحاسبية:
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتكلفة المطفأة أوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح في بيان الربح أو الخسارة الموحد في الفترة التي تعلن فيها الشركة المستثمر فيها عن توزيعات 

األرباح.
يتم االعتراف بأرباح أو خسائر استبعاد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كالفرق بين عائدات البيع 

والقيمة الدفترية للموجودات المالية كما في تاريخ المعاملة ويتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم االعتراف بأي تغير 
في القيمة العادلة ناتج عن الحركة في سعر السوق ألوراق حقوق الملكية في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدًما    6
يوضح الجدول التالي تصنيف الذمم المدينة و المبالغ المدفوعة مقدمًا إلى حصص متداولة وغير متداولة:

اإلجمالي
ألف ريال قطري

متداولة
ألف ريال قطري

غير متداولة
ألف ريال قطري

٢٠٢٠

442,491 442,491 - ذمم مدينة تجارية

9,907 9,907 - مصروفات مدفوعة مقدمًا

215,092 85,296 129,796 إيرادات مستحقة

18,714 10,943 7,771  ودائع قابلة لالسترداد

16,192 16,192 - ذمم مدينة من الموظفين

4,966 4,966 - أرباح مستحقة من الودائع المالية اإلسالمية

109,795 96,764 13,031  ذمم مدينة أخرى

)185,244( )185,244( -  مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة تجارية

)29,791( )29,592( )199( مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة أخرى

602,122 451,723 150,399

٢٠١٩

362,125 362,125 -  ذمم مدينة تجارية

10,024 10,024 - مصروفات مدفوعة مقدمًا

167,699 29,448 138,251 إيرادات مستحقة

20,254 11,913 8,341 ودائع قابلة لالسترداد

14,197 14,197 - ذمم مدينة من الموظفين

5,931 5,931 - أرباح مستحقة من الودائع المالية اإلسالمية

66,759 66,759 -  ذمم مدينة أخرى

)87,820( )87,820( - مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة تجارية

)29,441( )29,242( )199( مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة أخرى

529,728 383,335 146,393
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كما في 31 ديسمبر 2020، فإن الذمم المدينة التجارية البالغ قيمتها 185,244 ألف ريال قطري )2019: 87,820 ألف ريال قطري( انخفضت 
قيمتها وتم رصد مخصص بالكامل لها. يوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

٢٠١٩  
ألف ريال قطري

٢٠٢٠  
ألف ريال قطري

75,308 87,820 في ١ يناير

15,922 113,840 المخصص المحمل للسنة

)3,410( )16,516( رد المخصص

- 100 تعديل صرف العمالت األجنبية

87,820 185,244 في ٣1 ديسمبر

مخصص إنخفاض القيمة تم تحديده للذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020 و 31 ديسمبر 2019 كما يلي . حيث أن المجموعة لم 
تتعرض ألنماط من الخسائر المختلفة حسب قطاعات العمالء، لذلك لم يتم تصنيف مخصص اإلنخفاض في القيمة حسب نمط 

الخسائر المحتمل لقطاعات العمالء المختلفة.

أكثر من اإلجمالي
1٢٠ يومًا  

أكثر من
6٠ يومًا 

أكثر من
٣٠ يومًا 

٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ حالي

٪ 54,62 ٪ 37,56 ٪ 2,49 ٪ 2,43 نسبة الخسارة المتوقعة

442,491 303,828 45,237 28,512 64,914 إجمالي المبلغ المسجل )ألف ريال قطري(

)185,244( )165,960( )16,993( )711( )1,580( قيمة إنخفاض القيمة )ألف ريال قطري(

أكثر من اإلجمالي
١٢٠ يومًا 

أكثر من
٦٠ يومًا 

أكثر من
٣٠ يومًا 

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حالي

٪27,24 ٪29,11 ٪7,86 ٪3,37 نسبة الخسارة المتوقعة

362,125 291,523 20,953 14,246 35,403 إجمالي المبلغ المسجل )ألف ريال قطري(

)87,820( )79,406( )6,100( )1,120( )1,194( قيمة إنخفاض القيمة )ألف ريال قطري(

كما في ٣١ ديسمبر، فإن أعمارالذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها كالتالي:

متأخرة السداد ولكن لم تنخفض قيمتها

1٢1 - ٣65 يومًا
ألف ريال قطري

91 - 1٢٠ يومًا
ألف ريال قطري

61 - 9٠ يومًا
ألف ريال قطري

٣1 - 6٠ يومًا
ألف ريال قطري

٠ - ٣٠ يومًا
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

137,868 7,663 20,581 27,801 63,334 257,247 ٢٠٢٠

212,117 5,175 9,678 13,126 34,209 274,305 ٢٠١٩

من المتوقع ، على أساس الخبرة السابقة ، أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة لالسترداد بالكامل. 
تقيس المجموعة دائًما مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة. يتم تقدير 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة 
للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين ، مع تعديله بالعوامل الخاصة بالمدينين ، والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي 

فيها يقوم المدين بتشغيل وتقييم االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف في تاريخ التقرير.

السياسات المحاسبية:
ذمم مدينة تجارية وأخرى

تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء نظير سلع تم بيعها أو خدمات تم تقديمها في نطاق عمليات الشركة 
العادية. إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشطة. 

وفي حالة توقع تحصيل هذه الذمم في فترة سنة أو أقل، يتم تصنيفها باعتبارها موجودات متداولة. وخالفًا لذلك يتم عرضها 
كموجودات غير متداولة. تستحق الذمم المدينة التجارية بشكل عام خالل ٣٠ يوما، وبالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة.

عقارات للمتاجرة    ,7

٢٠١٩
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

114,470 201,304 عقارات متاحة للبيع )أ(

1,394,778 1,238,804 عقارات قيد التطوير )ب(

1,509,248 1,440,108

)أ (   فيما يلي الحركات في العقارات المتاحة للبيع خالل السنة:

٢٠١٩   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

150,573 114,470 في ١ يناير 

)36,656( )50,440( تكلفة العقارات المباعة

553 137,274 المحول من عقارات للمتاجرة - عقارات قيد التطوير

114,470 201,304 في ٣1 ديسمبر 

)ب(   الحركات في العقارات قيد التطوير خالل السنة كما يلي:

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

1,421,966 1,394,778 في 1 يناير

6,454 8,130  إضافات

89,789 1,706 تكاليف تمويل مرسملة )1( و)إيضاح 34(

)126,802( )4,567( المحول إلى استثمارات عقارية )إيضاح 12(

)553( )137,274( المحول للعقارات للمتاجرة - عقارات متاحة للبيع

4,171 )29,684( صافي )انخفاض القيمة ( / عكس انخفاض القيمة  )2( و )اإليضاح 32(

)247( 5,715 تعديل صرف العمالت األجنبية

1,394,778 1,238,804 في ٣1 ديسمبر

تشمل العقارات قيد التطوير بشكل أساسي قطعتى أرض قيد التطوير في دولة قطروالمملكة العربية السعودية.

إيضاحات:

)١(   يتم حساب تكلفة التمويل المرسملة بناء على النفقات المؤهلة الفعلية المرتبطة بالعقارات قيد التطوير. تتم رسملة تكلفة التمويل 
باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة التمويل للمجموعة.

)٢(   قامت المجموعة بتقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات للمتاجرة بنهاية السنة. وتم االستعانة بخبير تقييم معتمد ومستقل لتوفير 
الرأي التجاري والتسويقي لعملية التقييم وتقديم المشورة حول توجهات السوق الحالية في مجاالت مثل أسعار السوق الممكن الوصول 

إليها. كشفت عملية التقييم عن أن صافي القيمة القابلة للتحقق وهي القيم العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع، كانت أعلى من القيمة 
الدفترية لعقارات للمتاجرة كما في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019، باستثناء العقارات التي تم تخفيض قيمتها لصافي القيمة القابلة للتحقق.

السياسات المحاسبية:
 أ(  االعتراف بالعقارات للمتاجرة وتصنيفها )المخزون( 

العقارات للمتاجرة هي الممتلكات العقارية )بما في ذلك قطع األراضي غير المطورة( المتاحة للبيع وتلك العقارات قيد التطوير بغرض 
البيع وتعتبر في مرحلة اإلنشاءات. ويتم االحتفاظ بها بغرض البيع في سياق األعمال العادية بدال من االحتفاظ بها للتأجير أو لزيادة القيمة، 

ويتم تسجيلها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. قد تقرر المجموعة تأجير بعض الوحدات وذلك بغرض زيادة إمكانية 
بيع العقارات وليس بغرض تحقيق اإليرادات اإليجارية أو يتم االحتفاظ بالعقار لزيادة القيمة. تسجل المجموعة هذه العقارات باعتبارها 

عقارات لغرض المتاجرة وليست استثمارات عقارية، نظرا الستمرار االحتفاظ بالعقارات حصرا بغرض بيعها الحقا في سياق األعمال 
العادية. صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع في سياق العمل االعتيادي بناًء على أسعار السوق في تاريخ التقرير 
المالي ويتم خصمها بحسب القيمة الزمنية للنقود إذا كانت جوهرية، ناقصا التكاليف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف المقدرة 

الالزمة إلتمام عملية البيع.
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وتتضمن التكاليف:
التملك الحر وإستئجار األراضي 	
المبالغ المدفوعة لمقاولي اإلنشاءات 	
تكاليف التمويل وتكاليف التخطيط والتصميم وتكاليف تجهيز الموقع واألتعاب المهنية وضرائب نقل الملكية وتكاليف  	

اإلنشاءات غير المباشرة والتكاليف األخرى ذات العالقة.

تدرج العموالت غير المستردة المدفوعة لوسطاء البيع أو العمل فيما يخص بيع الوحدات العقارية ضمن المصاريف عند تكبدها.
يتم تحديد تكلفة العقارات للمتاجرة التي يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد بالرجوع إلى التكاليف المحددة المتكبدة 

على العقار المباع باإلضافة إلي نصيب هذا العقار من أية تكاليف مشتركة مع عقارات أخرى .

 ب(   بيع العقارات للمتاجرة
يعتبر العقار في حكم المباع عندما يتم تحويل السيطرة على العقار إلى المشتري، وهو ما يتم عادة عند التبادل غير المشروط للعقود. 

بالنسبة للتبادل المشروط، يتم االعتراف بالمبيعات فقط عندما يتم تلبية كافة الشروط الجوهرية.

 ج(  بيع عقارات قيد التطوير

عندما يكون العقار قيد التطوير وتم التوصل التفاق على بيع هذا العقار عند االنتهاء من اإلنشاءات، فإن اإلدارة تضع في حسبانها ما إذا 
كان العقد يعتبر :

عقد لتشييد عقار 	
أو
عقد لبيع عقار مكتمل  	

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
وفي حال تم الحكم على العقد بأنه مخصص لتشييد عقار وبناء على طبيعة هذه العقود، فإن اإليرادات يتم االعتراف بها حسب مراحل 

اإلنشاءات.

في حال تم الحكم على العقد بأنه مخصص لبيع عقار مكتمل، يتم االعتراف باإليرادات عند نقل السيطرة على العقار إلى المشتري. ومع 
ذلك، إذا كانت البنود القانونية للعقد تعتبر أن اإلنشاءات يمثل النقل المستمر لألعمال قيد التنفيذ إلى المشتري، فإن طريقة النسبة 
المئوية لإلنجاز لالعتراف باإليرادات يتم تطبيقها ويتم االعتراف باإليرادات على مراحل العمل. ويتم تطبيق النقل المستمر لألعمال قيد 

التنفيذ عندما:
يسيطر المشتري على األعمال قيد التنفيذ، عادة عندما تكون األرض التي يتم عليها التطوير مملوكة من قبل العميل المستفيد. 	
و
يتم تحويل السيطرة على األعمال قيد التنفيذ وهي في حالتها الراهنة إلى المشتري مع سير العمل في اإلنشاءات، ويكون ذلك  	

عادة عندما ال يتمكن المشتري من إعادة العقار غير المكتمل للمجموعة.
وفي هذه الحاالت، فإن النسبة المئوية للعمل المنجز يتم قياسها على أساس التكاليف المتكبدة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 

كنسبة مئوية من إجمالي التكاليف المتوقع تكبدها.

االعتراف باإليرادات 
يتم االعتراف باإليرادات من بيع عقارات للمتاجرة عندما يتم تحويل السيطرة على العقار إلى المشتري ، ويمكن تقدير التكاليف ذات 

الصلة بشكل موثوق ، وال توجد مشاركة مستمرة فى إدارة العقار والمصاحبة عادة للملكية أو السيطرة الفعالة على عقارات للمتاجرة 
التى تم بيعها. في الحاالت التي يتم فيها استالم قيمة البيع على مدى فترة طويلة ، تؤخذ القيمة المخصومة لمقابل البيع في االعتبار 

عند االعتراف باإليرادات.

تصنيف العقارات
تحدد المجموعة ما إذا كان العقار يتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو كعقار للمتاجرة. تشتمل العقارات للمتاجرة على العقارات التي يتم 

االحتفاظ بها بغرض البيع في سياق األعمال العادية. وبشكل أساسي، هي العقارات السكنية والتجارية التي تقوم المجموعة 
بتطويرها وتنوي بيعها قبل أو عند االنتهاء من بنائها.

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة
يتم تسجيل العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات 
المتاجرة الجاهزة بالرجوع إلى ظروف السوق واألسعار المتاحة في تاريخ التقرير ويتم تحديدها من قبل المجموعة بعد التماس المشورة 
الخارجية المناسبة وفي ضوء معامالت السوق الحديثة. ويتم تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير “والتي لم يتم 

تطويرها بشكل كبير” بالقيمة العادلة ناقصًا التكلفة التى سيتم تكبدها من أجل البيع مع تقدير القيمة العادلة باستخدام نهج البيانات 
القابلة للمقارنة وتتمثل أهم المدخالت في سعر السوق للمتر المربع لألرض وتكلفة التطويرالمقدرة. 

ذمم المدينة من التأجير التمويلي  8

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

الجزء غير المتداول:

35,783 1,790 التأجير التمويلي - الذمم المدينة اإلجمالية

)1,650( )82( إيرادات تمويل غير مكتسبة

)2,319( )725( مخصص إنخفاض القيمة

31,814 983 صافي الجزء غير المتداول للذمم المدينة من التأجير التمويلي

الجزء المتداول:

85,955 33,993 التأجير التمويلي - الذمم المدينة اإلجمالية

)10,856( )1,567( إيرادات تمويل غير مكتسبة

)3,143( )982( مخصص إنخفاض القيمة

71,956 31,444 صافي الجزء المتداول للذمم المدينة من التأجير التمويلي

103,770 32,427 صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي

االستحقاقات التعاقدية للذمم المدينة من التأجير التمويلي على النحو التالي:
٢٠19   

ألف ريال قطري
٢٠٢٠ 

ألف ريال قطري
الذمم المدينة اإلجمالية من التأجير التمويلي:

85,955 33,993 السنة األولى

35,783 1,790 السنة الثانية

- - السنة الثالثة

- -  السنة الرابعة

- - السنة الخامسة

- - أكثر من ٥ سنوات

121,738 35,783

 )12,506( )1,649( إيرادات تمويل غير مكتسبة

 )5,462( )1,707( مخصص إنخفاض القيمة

 103,770 32,427 صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي

الحركات في الذمم المدينة من التأجير التمويلي على النحو التالي:
٢1٠9   

ألف ريال قطري
٢٠٢٠ 

ألف ريال قطري

 166,886 103,770 في ١ يناير

 )127,266( )44,680(  األقساط المستحقة والمحصلة خالل السنة

 41,228 )41,275( محول )إلى( / من الذمم المدينة التجارية

 20,101  10,857 إيرادات التأجير التمويلي

 2,821  3,755 صافي عكس إنخفاض القيمة

 103,770  32,427 في ٣1 ديسمبر
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تتعلق األرصدة أعاله بالشركة القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.خ )“العقارية”(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. يتم 
خصم دفعات الحد األدنى من اإليجار بإستخدام معدل اإلقتراض التدريجي )“IBR”(. يتم االعتراف بإيرادات التأجير التمويلي بناء على نمط 

يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود التأجير التمويلي.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فإن ٨٧٪ )٢٠١٩: ٩٣٪( من مجموع أرصدة الذمم المدينة من التأجير التمويلي ناتجة عن معامالت مع عميل واحد.

تقوم الشركة بتقدير الخسائر المتوقعة للذمم المدينة من التأجير التمويلي في نهاية المدة بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة 
على مدار العمر. لم يحل موعد استحقاق أي من الذمم المدينة من التأجير التمويلي في نهاية فترة التقرير.ومع األخذ في االعتبار نسب 

التخلف عن السداد التاريخية واآلفاق المستقبلية للسوق التي يعمل فيها المستأجرون ، تعتبر المجموعة أنها كونت مخصص مناسب 
مقابل الذمم المدينة من التأجير التمويلي.

لم يكن هناك أي تغييرات في أساليب التقدير أو االفتراضات المحاسبية الهامة خالل السنة المتعلقة بتقييم مخصص الخسارة لذمم 
مدينة من التأجير التمويلي.

السياسات المحاسبية:

إيرادات التأجير التمويلي

يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من عقود التأجير التمويلي التي تكون المجموعة فيها الطرف المؤجر بناء على نمط يعكس معدل عائد 
دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود التأجير التمويلي.

المجموعة باعتبارها الطرف المؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تنقل فيها المجموعة جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات بشكل أساسي باعتبارها ضمن التأجير 
التمويلي وتعرض ضمن الذمم المدينة بمبلغ يعادل صافي االستثمار في عقد اإليجار. يمثل صافي االستثمار في عقد اإليجار االستثمار 
اإلجمالي في عقد اإليجار مخصوما بمعدل الربح الضمني في عقد اإليجار. يتم االعتراف بالدخل الناتج من عقود التأجير التمويلي التي 

تكون المجموعة فيها الطرف المؤجر بناء على نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود التأجير 
التمويلي. ويتم االعتراف باإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تستحق فيها.  

إفصاحات األطراف ذات العالقة    9

 تعد شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري )ش.م.ق.( المساهم الرئيسي في الشركة وتملك نسبة ٤٥٪ من أسهم الشركة بما في 
ذلك السهم الممتاز الذي يحمل حقوقا مميزة على السياسات المالية والتشغيلية. إن نسبة الـ ٥٥٪ المتبقية من األسهم مملوكة على 

نطاق واسع ويتم تداولها في بورصة قطر.

 تتألف األطراف ذات العالقة من المساهم الرئيسى والشركات الزميلة والمنشآت التي يسيطرون عليها بصورة كاملة أو مشتركة أو التي 
يمارسون عليها نفوذا جوهريا عند اتخاذ القرارات المالية و التشغيلية، باإلضافة الى موظفي اإلدارة العليا للشركة.

معامالت األطراف ذات العالقة
يوضح الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: 

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

65.702 58.726 إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى-المساهم الرئيسي

8.842 2.275 إيرادات اإليجار -المساهم الرئيسي

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

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠١٩
ألف ريال قطري

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

٢٠١٩
ألف ريال قطري

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

290,308 186,801 203,848 152,889 شركة الديار القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق. وشركاتها التابعة

20,010 4,422 3,872 197 الشركات الزميلة

3,856 1,397 464 - أطراف ذات عالقة أخرى

314,174 192,620 208,184 153,086

يوضح الجدول التالي األجزاء المتداولة وغير المتداولة للمبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة:

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠١٩
ألف ريال قطري

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

٢٠١٩
ألف ريال قطري

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

579 579 - - غير متداولة

313,595 192,041 208,184 153,086 متداولة

314,174 192,620 208,184 153,086

يوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة على النحو التالي:

٢٠١٩   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

77,868 88,468 في ١ يناير

10,600 15,105 خسائر انخفاض القيمة )إيضاح ٣٢(

88,468 103,573 في ٣1 ديسمبر

قامت المجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020  و 2019 بتنفيذ اختبار انخفاض القيمة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات 
العالقة. واعترفت المجموعة بانخفاض اضافي للقيمة بمبلغ 15.105 ألف ريال قطري خالل السنة  )2019: 10,600 ألف ريال قطري( )إيضاح 32(. 

وفي رأي اإلدارة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة الحديثة، ال يوجد دليل على مزيد من انخفاض القيمة في المبالغ المستحقة من أطراف 
ذات عالقة. يجرى هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها هذه 

األطراف.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا
يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة األم خالل السنة:

٢٠١٩   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

18,488 16,143 مزايا قصيرة األجل )٢(

1,915 1,869 مكافآت نهاية الخدمة

20,403 18,012
 

إيضاحات:

)١(  تعتبر جميع األرصدة المستحقة في نهاية السنة غير مضمونة وال تتضمن تكلفة التمويل ويتم تسويتها نقداً ولم يتم تقديم أو استالم 
ضمانات لألرصدة المستحقة في تاريخ التقرير.

)٢(  يشمل بند مزايا قصيرة األجل مبلغ مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة  8,500 ألف ريال قطري لسنة 2020 ويخضع ذلك لموافقة 
الجمعية العمومية السنوية )2019:  8,500 ألف ريال قطري بحسب ما وافق عليه مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية 

المنعقد في 15 أبريل 2020(.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  1٠
     أ( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتمثل كالتالي:

٢٠١٩   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

استثمارات في أوراق حقوق الملكية :

82,131 112,810 مدرجة

49,797 57,222 غير مدرجة

131,928 170,032

السياسات المحاسبية:
السياسات المطبقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تم اإلفصاح عنها في إيضاح 48.

 
القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المدرجة واستثمارات الدين

إذا كان السوق لألصل المالي غير نشط أو غير متوفر، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم التي تشمل 
استخدام المعامالت على أساس تجاري بحت والرجوع إلى األدوات األخرى التي تعتبر مشابهة بشكل أساسي وتحليل التدفقات النقدية 

المخصومة ونماذج تسعير الخيارات المنقحة بحيث تعكس الظروف المحددة للجهة المصدرة. ويقتضي التقييم أن تقوم المجموعة 
بوضع التقديرات حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم التي تخضع لعدم اليقين. 

تسويات المستوى 3 لقياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر:

٢٠١٩   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

55,355 49,797 الرصيد في 1 يناير

إجمالي األرباح او الخسائر:

- - - في األرباح أو الخسائر

)5,558( 7,425 - في الدخل الشامل اآلخر

49,797 57,222 الرصيد في 31 ديسمبر

بعض الموجودات المالية للمجموعة يتم تقييمها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير ، الجدول التالي يعطي معلومات حول 
كيفية تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية

 عالقة وحساسية المدخالت
 غير القابلة للرصد مع القيمة

العادلة

 مدخالت جوهرية غير قابلة
للرصد

تقنية التقييم والمدخالت الرئيسية الموجودات المالية

التعديالت التي تم إجراؤها 
للوصول إلى القيمة العادلة 

كافية وتتوافق مع الممارسات 
والمنهجيات المتبعة عمومًا

تم إجراء تعديالت على عوامل 
مثل عالوة التحكم ، وتوقعات 

األعمال واالستمرارية ، 
والخصومات بسبب نقص 

التسويق والسيولة ، وتكاليف 
المعامالت ، إلخ.

منهجية السوق
في هذا النهج ، تم تحديد مجموعات قابلة 

للمقارنة من الشركات المدرجة في قطر و دول 
مجلس التعاون الخليجي وتم التأكد من 

متوسط النسب بين السعر والقيمة الدفترية 
)مضاعفات السعر / القيمة الدفترية(. ثم تم 

تطبيق هذه المضاعفات على القيمة الدفترية 
لألسهم للشركات المستثمر فيها للوصول 
إلى القيمة العادلة لملكية المجموعة فيها.

االستثمار في األسهم غير المدرجة

مبالغ مقدمة لمشاريع وإستثمارات  11

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

28,228 28,228 دفعات مقدمة لشراء عقارات )١(

1,836,459 1,836,459 دفعات مقدمة لتبادل أراضي )٢(

255,763 640,622 دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

2,120,450 2,505,309

)1,979,948( )1,979,817( ناقصا: مخصص انخفاض قيمة المبالغ المقدمة

140,502 525,492

الحركة في مخصص إنخفاض قيمة المبالغ المقدمة مبينة أدناه:

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

1,979,948 1,979,948 الرصيد كما في 1  يناير

- - المحمل خالل السنة

- )131( إعادة التصنيف إلى الذمم المدينة

1,979,948 1,979,817 الرصيد كما في  31 ديسمبر

إيضاحات:

)١(   استحوذت الحكومة القطرية خالل سنة 2008 على قطعة أرض كائنة بمنطقة الخور كانت مملوكة للمجموعة وأطراف آخرين ذوي عالقة. 
وقد التزمت الحكومة بتقديم قطعة أرض أخرى في منطقة سلوى مقابل قطعة األرض المستحوذ عليها. دفعت المجموعة الدفعات المقدمة 

أعاله إلى طرف ذو عالقة من أجل أن تمتلك المجموعة األرض الجديدة بالكامل والتي سيتم استالمها من الحكومة. ومنذ عام 2008 ظلت إدارة 
المجموعة في تنسيق دائم مع الهيئات الحكومية لتحديد قطعة األرض المقرر نقلها للمجموعة. غير أن جميع الجهود المبذولة على مدار هذه 

الفترة لم تسفر عن أي قرار نهائي حول توقيت استالم األرض وموقعها، ولذا قررت إدارة المجموعة خالل عام 2012 وعلى أساس متحفظ رصد 
مخصص لمجمل المبالغ المقدمة واعتبرتها مشكوكا في استردادها. وسوف تواصل المجموعة متابعة األمر مع الحكومة على أمل التوصل 

لتسوية.

السياسات المحاسبية:
المبالغ المقدمة لألراضي 

تدرج المبالغ المقدمة لألراضي بالتكلفة، ويتم االعتراف بها كدفعات مقدمة في وقت الدفع، ويتم إعادة تصنيفها إلي بند “أراضي” بمجرد 
ان تنتهي المجموعة من سداد كامل سعر شراء األراضي وتسجيلها باسم المجموعة. 
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استثمارات عقارية  1٢

٢٠١٩   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

18,261,969 26,598,318 في 1 يناير

287,583 595,296 إضافات خالل السنة

53,290 81,738 تكاليف تمويل مرسملة )إيضاح 34(

290,285 - حق انتفاع الموجودات )تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16(  

- 68,106 حق انتفاع الموجودات -  إضافات خالل السنة 

- 7,634 حق انتفاع الموجودات - تعديل عقد اإليجار

126,802 4,567 محول من عقارات للمتاجرة - عقارات قيد التطوير )إيضاح 7ب(

5,539 - محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات )إيضاح 13(

4,832,246 - محول من دفعات مقدمة لشراء أراضي )أ(  

1,605,364 - محول من موجودات غير ملموسة  )إيضاح 16(

1,127,428 786,413 صافي أرباح القيمة العادلة

7,812 16,210 تعديل صرف العمالت األجنبية

26,598,318 28,158,282 في ٣1 ديسمبر

)أ (  الدفعات المقدمة لشراء عقارات بقيمة ٤,٨٣٢,٢٤٦ ألف ريال قطري لشراء قطعة أرض في منطقة لوسيل بمساحة 
)٣,٤٧٥,٨٦٣ متراً مربعًا(  تم تحويلها الى اإلستثمارات العقارية خالل عام ٢٠١٩. تم تسليم األرض إلى المجموعة في عام ٢٠١٩.

نتيجة لتفشي وباء كوفيد - ١٩ والتأثيرات الواسعة النطاق على األعمال التجارية عالميًا ومحليًا في دولة قطر ، أخذ المقيمون 
الخارجيون للمجموعة في االعتبار أحدث التوجيهات من RICS وأبلغوا عن تقييمات االستثمارات العقارية للمجموعة على أساس 

»عدم اليقين في التقييم المادي«. قامت اإلدارة بتقييم أساس ومعنى هذا اإلعداد. على الرغم من وجود عدم اليقين داخل سوق 
العقارات األوسع ، مع مالحظة تأثيرات متباينة ، تعتبر اإلدارة أن محفظة االستثمارات العقارية الحالية للمجموعة أقل تأثراً بهذه 
األحداث السلبية بسبب الخصائص الكامنة في المحفظة بما في ذلك التنويع عبر فئات الموجودات ، واالنتشار جغرافيًا على 

المستوى المحلي وطبيعة التدفق النقدي المستقبلي المضمون جزئيًا فيما يتعلق بمحفظة الموجودات المدرة للدخل. تتفهم 
اإلدارة أساس هذا اإلعداد ، والذي يهدف في المقام األول إلى إبراز عدم اليقين المستقبلي ودرجة أعلى من الحذر. نظرت اإلدارة في 

هذا األمر فيما يتعلق بالمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات وخلصت إلى أن الخصائص والتوجهات المتأصلة في 
محفظة االستثمارات العقارية للمجموعة التي لوحظت ، فيما يتعلق بسوق العقارات األوسع في دولة قطر ، تشير إلى أن أحداث 

وباء كوفيد - ١٩ ال تؤدي إلى مسار جديد من التقديرات الرئيسية غير المؤكدة ، كما أنها ال تؤثر على مستوى الحساسية المحتمل 
لتغيير معقول ومحتمل قد يحدث خالل االثني عشر شهراً القادمة.

إيضاحات:

)١(   معظم االستثمارات العقارية تقع في دولة قطروتمثل حوالى ٩٨,١٣ ٪ من القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ )٢٠١٩ : 
٩٨,٢٩٪( ، أما باقي العقارات فتوجد في مملكة البحرين وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

)٢(   يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييم الذي أجرته جهات تقييم مستقلة ومعتمدة كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. تم إجراء التقييمات من قبل جهات تقييم مستقلة معتمدة والتي تحمل مؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بها ولديها خبرة 

حديثة في موقع وفئة االستثمار العقاري قيد التقييم. ومن أجل التوصل إلى قيم السوق التقديرية، فإن جهات التقييم قد استعانت بمعرفتها 
بالسوق وحكمها الشخصي المهني ولم تعتمد فقط على التاريخ السابق للمعامالت المشابهة. وفي حال لم تتوفر األسعار الحالية في سوق 

نشط، فإن التقييمات تعتمد على مجموع التدفقات النقدية المقدرة والتي يتوقع تحصيلها من تأجير العقار. ويتم تطبيق العائد الذي يؤثر على 
المخاطر المتعددة المالزمة لصافي التدفقات النقدية على صافي التدفقات النقدية السنوية من أجل الوصول الى تقييم العقار. 

)٣(   ليس لدى المجموعة قيود على القيمة المحققة من استثماراتها العقارية

)٤(   تم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الخاصة باالستثمارات العقارية في اإليضاح رقم ٤٣.

)٥(   يتم احتساب تكلفة التمويل المرسملة على أساس النفقات المؤهلة الفعلية المرتبطة بالمشاريع قيد التطوير والتي تشكل جزء من 
االستثمارات العقارية.

)٦(   مدرج ضمن االستثمارات العقارية بعض العقارات بقيمة عادلة بلغت ٨,٣٨٠,٦٣٨ ألف ريال قطري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ )٣١ ديسمبر ٢٠١٩: 
٨,٩٨٨,١٩٠ ألف ريال قطري(، مازال تحويل ملكيتها القانونية للمجموعة قيد األجراء, تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس أن الفائدة 

النفعية لهذه االستثمارات العقارية موجودة لدى المجموعة.

)٧(   فيما يلي وصف أساليب التقييم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقييم الرئيسية فيما يخص أغلب االستثمارات العقارية:

المعدل )المتوسط المرجح( المدخالت الجوهرية غير القابلة للرصد طريقة التقييم نوع العقارات

٢٠١٩ ٢٠٢٠

٢٠-٢٥٠ 
ريال قطري

٢9٢٠-٣ 
ريال قطري القيمة اإليجارية التقديرية لكل متر مربع شهريا

 طريقة التدفقات النقدية
المخصومة

 العقارات
التجارية

٪٠٪-٢,٥ ٪٠٪-٠ نمو اإليجار السنوي

٪٠%-٢٥ ٪15-٪٠ معدل عدم اإلشغال طويل األجل

٪٧,٥٠٪ - ٧,٩٠ ٪7,٣٠ - ٪6,9٠ معدل الخصم

٪٧,٥٠ ٪7,٣٠ أعلى سعر بالسوق

القيمة اإليجارية التقديرية لكل وحدة شهريا:

 طريقة التدفقات النقدية
المخصومة

 العقارات
السكنية

٣٥٠ -٨,١١٥
 ريال قطري

7,5٣ -٠٠5٠ 
ريال قطري

 سكن العمال / سكني )عادى( بقيمة إيجارية لكل
غرفة/  وحدة

٩٠٠٠ -٢٢,٢٥٠
 ريال قطري

٢٢,٢5٠- 9٠٠٠ 
ريال قطري

 الوحدات السكنية )متميزة( القيمة اإليجارية
التقديرية لكل وحدة

٪٠٪-٢,٥ ٪٠٪-٠ نمو اإليجار السنوي

٪٠٪-٣٠ ٪٢5 -٪٠ معدل عدم اإلشغال طويل األجل

٪٧,٣٠٪ - ٧,٩٠ ٪7,٣٠ - ٪5,95 معدل الخصم

٪٧,٥٠ ٪7,٣٠ أعلى سعر بالسوق

١,٠٥٠  - ١٣,٠٩٠ 
ريال قطري

11,٠44 - 96٠ 
ريال قطري قيمة األرض المقدرة لكل متر مربع مقارنة مباشرة أراضي فضاء

طريقة التدفقات النقدية المخصومة: وتعد هي الطريقة األكثر استخداما لتقييم القيمة السوقية ضمن منهج الدخل. وهي أسلوب 
لوضع النماذج المالية بناء على افتراضات صريحة بشأن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكاليف المرتبطة بالقدرة على 

توليد الدخل. يتم تطبيق معدل خصم مشتق من السوق لتقدير التدفقات النقدية من أجل الوصول إلى قيمة حالية لتدفق الدخل. 
ويمثل صافي القيمة الحالية مؤشراً على القيمة السوقية.

طريقة المقارنة المباشرة: تنطوي هذه الطريقة على مقارنة بين العقار المعنّي وعقارات مشابهة تم بيعها في معامالت دون شروط 
تفضيلية أو تم عرضها للبيع. وتوضح هذه الطريقة المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البائعون على استعداد 

لقبوله( مقابل عقارات مماثلة في سوق مفتوحة وتنافسية وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير قيمة األراضي والممتلكات التي عادة 
ما يتم تداولها على أساس الوحدات. بشكل عام، يتم بناء الرأي الخاص بالقيمة اعتمادا على دليل معامالت السوق المفتوحة لعقار 

مشابه مع تعديالت للعقار المشابه لتمييز االختالفات بين العقار المعنّي والعقار المشابه.

)٨(   عقود اإليجار التشغيلية التي تكون المجموعة فيها مؤجراً، تتعلق باالستثمارات العقارية المملوكة من قبل المجموعة والتي تتراوح مدة 
عقد اإليجار فيها بين ١ إلى ١٨ سنة. تحتوي جميع عقود اإليجار التشغيلي على بنود مراجعة السوق في حالة قيام المستأجر بممارسة خياره في 

التجديد. إن الحد األدنى لتحصيل اإليجارات بموجب عقود اإليجار التشغيلية لالستثمارات العقارية غير المعترف بها في البيانات المالية الموحدة 
تعتبرذمم مدينة كما يلي:

2019   
ألف ريال قطري

2020 
ألف ريال قطري

1,007,011 714,851 خالل سنة واحدة

1,562,091 1,705,689 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

2,350,507 2,053,702 أكثر من ٥ سنوات

4,919,609 4,474,242 اإلجمالي 

لم يطرأ أي تغيير على أسلوب التقييم خالل العام, تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات حول التسلسل الهرمي 
للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:
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   المستوى 3
ألف ريال قطري

   المستوى 2
ألف ريال قطري

 القيمة العادلة
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2020

8,073,156 - 8,073,156 أراضي شاغرة

17,935,892 - 17,935,892 عقارات مكتملة

2,149,234 - 2,149,234 عقارات قيد اإلنشاء

28,158,282 - 28,158,282

   المستوى 3
ألف ريال قطري

   المستوى 2
ألف ريال قطري

 القيمة العادلة
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 2019

8,664,130 - 8,664,130 أراضي شاغرة

16,521,456 - 16,521,456 عقارات مكتملة

1,412,732 - 1,412,732 عقارات قيد اإلنشاء

26,598,318 - 26,598,318

بالنسبة لجميع االستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ، يعتبر االستخدام الحالي للعقار هو االستخدام األفضل واألعلى. 
باإلضافة إلى ذلك ، لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة.

في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، يوجد عقارات بقيمة إجمالية تبلغ ١٠,٠١٢,٦٩٠ ألف ريال قطري )٢٠١٩: ٧,٣٠٦,١٦٥ ألف ريال قطري( بموجب اتفاقيات 
تأجير, يتم عرض مدفوعات اإليجارالمستقبلية في إيضاح ٢١.

بالنسبة لموجودات حق اإلنتفاع المصنفة كاستثمار عقارى ، تتوقع المجموعة االستفادة من شروط اإليجار الكاملة التي تتراوح عادًة بين ١ 
و ٩٩ سنة.

تمثل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المعروضة في البيانات المالية الموحدة قيمة العقارات المقدرة بواسطة جهات تقييم 
مستقلة معدلة بقيمة موجودات أو مطلوبات معترف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالى الموحد، وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.

السياسات المحاسبية:
االعتراف باالستثمارات العقارية

يتضمن االستثمار العقاري العقار الجاهز والعقار قيد اإلنشاء أو المعاد تطويره والمحتفظ به الكتساب اإليجارات أو لزيادة القيمة أو 
كليهما بدال من بيعه وذلك في سياق األعمال العادية أو استخدامه في المهام اإلدارية. يتم تصنيف العقارات المؤجرة كاستثمارات 

عقارية عندما يتم استيفاء تعريف االستثمار العقاري.

ويتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. وتشمل تكاليف المعاملة الضرائب العقارية واألتعاب 
المهنية للخدمات القانونية وعموالت اإليجار المبدئية لتجهيز العقار بالشكل الالزم بحيث يمكن تشغيله. وتشمل القيمة الدفترية 

تكلفة استبدال أي جزء من االستثمار العقاري في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة إذا تم تلبية معايير االعتراف.

وبعد االعتراف األولي، تقاس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيم العادلة في 
بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تنشأ فيها.

يُلغى االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها نهائيا من الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادية متوقعة من 
عملية االستبعاد. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناشئة من سحب أو استبعاد االستثمار العقاري في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في 

السنة التي تم فيها السحب أو االستبعاد.

يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد االستثمار العقاري على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 
لألصل.

يتم إجراء التحويالت إلى االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام ويستدل عليه بإنهاء فترة اإلشغال من قبل 
المالك أو بدء عقد اإليجار التشغيلي. يتم إجراء التحويالت من االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام ويستدل 

عليه ببدء فترة إشغال المالك للعقار أو بدء تطويره بهدف بيعه.

وللتحويل من االستثمار العقاري المسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله المالك أو عقارات للمتاجرة، فإن تكلفة العقار التي يتم 
تقديرها لغرض المحاسبة الالحقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦، »الممتلكات والمنشآت والمعدات« أو المعيار المحاسبي 

الدولي رقم ٢، »المخزون« سوف تمثل قيمته العادلة في تاريخ تغيير استخدامه.

بالنسبة للتحويل من عقارات للمتاجرة إلى استثمارات عقارية فإنه يتم إدراجها بالقيمة العادلة، وأي فرق ناتج بين القيمة العادلة للعقار 
في ذلك التاريخ وقيمته الدفترية السابقة يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
تصنيف العقارات

تحدد المجموعة ما إذا كان العقار يتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو كعقار للمتاجرة: تشتمل االستثمارات العقارية على األراضي والمباني 
)وتشمل العقارات السكنية والتجارية والمعارض( والذي ال تشغله المجموعة بقدر كبير أو تستخدمه في عمليات المجموعة وليس للبيع 

خالل النشاط االعتيادي للمجموعة، ولكن يحتفظ به أساسًا للحصول على إيرادات إيجارية وزيادة قيمتها.

وفيما يتعلق بالعقارالذى يستغل جزئيا في عمليات المجموعة، فإن المجموعة تصنف الجزء الذي تستخدمه شركات المجموعة 
كممتلكات ومنشآت ومعدات، استنادا إلى نسبة مساحة األمتار المربعة التي تخص ذلك الجزء. وفي تقدير اإلدارة يمكن بيع أجزاء 

مختلفة من ذلك العقارعلى حدة أو تأجيرها بشكل منفصل بموجب عقد إيجار تمويلي.

تقييم االستثمارات العقارية
يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى تقييم اإلدارة لبعض العقارات فإن المجموعة تستعين بجهات التقييم 

الخارجية المستقلة لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية. تستخدم جهات التقييم المستقلة ظروف السوق والعائد المتوقع 
والتدفقات النقدية المستقبلية والمعامالت العقارية الحديثة ذات الخصائص المشابهة وموقع العقارات لتقييم االستثمارات العقارية.

تحليل الحساسية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فيما لو كان معدل خصم االستثمارات العقارية )المقيمة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة( أعلى / 

أقل بنسبة ١٪ مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل بمبلغ ٢,٠٤٤,١٢٤  
ألف ريال قطري وأعلى بمبلغ ٢,٤١٢,٩٤٢ ألف ريال قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض( أرباح )خسائر( 

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.
في٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فيما لو كان أعلى سعر سوقي لالستثمارات العقارية في السوق )المقيم باستخدام طريقة التدفقات النقدية 

المخصومة( أعلى/ أقل بنسبة ١٪ مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل 
٧٦٦,١٠٤  ألف ريال قطري وأعلى بمبلغ ١,٠٠٩,٣١٢ ألف ريال قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض( أرباح 

)خسائر( القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.
 

في٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فيما لو كان السعر للقدم المربع لالستثمارات العقارية في السوق )المقيمة باستخدام طريقة المقارنة المباشرة ( 
أعلى/ أقل بنسبة ١٪ مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل/ أعلى )أعلى/ 

أقل( بمبلغ ٨٤,٧١٥  ألف ريال قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي إلرتفاع / انخفاض أرباح )خسائر( القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.

 في٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، فيما لو كان السعر معدل أإليجار لالستثمارات العقارية في السوق )المقيمة باستخدام طريقة التدفقات النقدية 
المخصومة( أعلى/ أقل بنسبة ١٪ مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل/ 

أعلى )أعلى/ أقل( بمبلغ ٢٢٩,٤٢٤  ألف ريال قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع أرباح )خسائر( القيمة العادلة 
لالستثمارات العقارية.

إن القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية حساسة إيضًا للمعطيات التالية:
- نسبة اإلشغال

- المصاريف التشغيلية 
- تقدييرات أساسية أخرى
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1٣  ممتلكات ومنشآت ومعدات

اإلجمالي  موجودات
ثابتة أخرى

محطات 
التبريد 

 تحسينات على
مبان مستأجرة

 أثاث
وتركيبات

مبان أراضي

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

ألف ريال قطري  ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

التكلفة

1,276,649 120,725 234,658 119,784 221,113 404,808 175,561 في ١ يناير ٢٠١٩

10,231 4,037 102 859 5,233 - إضافات -

- )143( - )158( - - 301 إعادة التصنيف

)7,609( )135( - - - )7,474( تحويل إلى استثمارات عقارية -
)إيضاح ١٢(

901 13 - 27 92 306 463 تعديل صرف العمالت األجنبية

)11,653( )11,399( - - )254( - - المشطوب

1,268,519 113,098 234,760 120,512 226,184 397,640 176,325 في ٣1 ديسمبر ٢٠19

االستهالك المتراكم

في ١ يناير ٢٠١٩  - 67,131 178,005 88,458 58,487 93,533 485,614

محمل للسنة - 9,080 203 1,175 - 4,134 14,592

محمل في المصروفات التشغيلية )إيضاح ٢٩( - 6,388 14,417 14,667 9,383 5,668 50,523

4,852 1,140 انخفاض القيمة )إيضاح 32( - - - 3,712 -

)2,070( - - - - )2,070( تحويل إلى استثمارات عقارية -
)إيضاح ١٢(

241 تعديل صرف العمالت األجنبية - 127 85 19 - 10

)11,653( )11,399( - - )254( إستبعادات - -

في ٣1 ديسمبر ٢٠19 - 80,656 192,456 108,031 67,870 93,086 542,099

 726,420 20,012 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2019 176,325  316,984  33,728  12,481  166,890 

التكلفة

1,268,519 113,098 234,760 120,512 226,184 397,640 176,325 في 1 يناير 2020

14,323 8,580 2,228 1,270 2,245 - - إضافات

)133( )69( - - )64( - - استبعادات

5,063 )1( - )36( 403 1,371 3,326 تعديل صرف العمالت األجنبية

1,287,772 121,608 236,988 121,746 228,768 399,011 179,651 كما في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

542,099 93,086 67,870 108,031 192,456 80,656 - في 1 يناير 2020

25,974 4,914 - 800 2,660 17,600 - محمل للسنة

43,587 5,695 9,380 7,823 14,300 6,389 - محمل في المصروفات التشغيلية )إيضاح ٢٩(

)133( )69( - - )64( - - إستبعادات

761 761 - - - - - خسارة إنخفاض القيمة )إيضاح ٣٢(

309 )4( - )25( 37 301 - تعديل صرف العمالت األجنبي

612,597 104,383 77,250 116,629 209,389 104,946 - كما في 31 ديسمبر 2020

675,175 17,225 159,738 5,117 19,379 294,065 179,651 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020

السياسات المحاسبية:
يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا تكلفة المواد والعمالة 
المباشرة وأي تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى وضع األصل في حالة تشغيلية لالستخدام المقصود منه، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود 

واعادة المواقع التي وضعت فيها الموجودات إلى طبيعتها. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي هي جزء ال يتجزأ من وظائف 
المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات ذات الصلة.

 يتم االعتراف باالستهالك في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات 
والمنشآت والمعدات. يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقل ، ما لم يكن مؤكداً 

بصورة معقولة بأن المجموعة ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة اإليجار. األرض ال تستهلك.

وفيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات الخاضعة لالستهالك:
٢٠-٣٣ سنة مبانى                                                       

٣-٧ سنوات أثاث وتركيبات                                    
مركبات                                                                    ٥ سنوات

٣-٥ سنوات أجهزة وبرامج الحاسب اآللي       
معدات مكتبية                                              ٣ سنوات
تحسينات على مبان مستأجرة  ٣ سنوات

محطات التبريد                                              ٢٥ سنة

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات وتعديلها إن لزم األمر بتاريخ كل تقرير.

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه 
لن يتم استرداد قيمتها الدفترية. وإذا تبين وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة 

لالسترداد، يتم خفض الموجودات وصوال لقيمتها القابلة لالسترداد.

يتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل 
ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون هناك زيادة في المنافع 

االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمنشآت والمعدات ذي العالقة. ويتم االعتراف بجميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو 
الخسائر الموحد عند تكبد النفقات. يُلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع 

من استخدامه أو استبعاده أي منافع اقتصادية مستقبلية. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما في بيان األرباح أو 
الخسائر الموحد في السنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف باألصل. ويتم تحديد األرباح والخسائر المتعلقة باالستبعاد بمقارنة المتحصالت 

مع القيمة الدفترية.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت  والمعدات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذا التقدير 
بعد مراعاة االستخدام المتوقع لألصل وحاالت التآكل واالستهالك المادي والتقادم الفني والتجاري.
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موجودات حق اإلنتفاع  14

تستأجر الشركة العديد من المباني,، إن مدة اإليجارات المتبقية هي سنة واحدة.

المباني

ألف ريال قطري

التكلفة

80,449 في ١ يناير ٢٠١٩

- إضافات

47 تعديل صرف العمالت األجنبية

80,496 في ٣1 ديسمبر ٢٠19

االستهالك المتراكم

- في ١ يناير ٢٠١٩ 

)30,934( المحمل للسنة

)30,934( في ٣1 ديسمبر ٢٠19

49,562 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2019

التكلفة

80,496 في 1 يناير 2020

- إضافات

5 تعديل صرف العمالت األجنبية

80,501 في 31 ديسمبر 2020 

االستهالك المتراكم

)30,934( في 1 يناير 2020

)30,887( المحمل للسنة

)61,821( في 31 ديسمبر 2020

18,680 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020

المبالغ المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة ملخصة كما يلي:

2019
ألف ريال قطري

2020
ألف ريال قطري

30,934 30,887   إطفاء موجودات حق اإلنتفاع

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ال يوجد إلتزام مالي على المجموعة )٢٠١٩: ال شىء( عن عقود إيجار قصيرة األجل.
كان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية خارجة لعقود اإليجار بمبلغ ٢١,١٤٢ ألف ريال قطري في عام ٢٠٢٠ )٤١,٨٨٠ ألف ريال قطري في 

عام ٢٠١٩(. بخالف جزء من موجودات حق اإلنتفاع ومطلوبات اإليجارات التي تخضع لمعيارالمحاسبة الدولى رقم ٤٠، فإن لدى المجموعة 
إضافات غير نقدية على موجودات حق اإلنتفاع  ومطلوبات اإليجارفي عام ٢٠٢٠ )ال شيء في عام ٢٠١٩(.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
تحديد مدة عقد اإليجار وخيارات التجديد

عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً إقتصاديًا لممارسة خيار التمديد ، أو عدم 
ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا 

بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهائه(. ال يوجد هناك تدفقات نقدية مستقبلية محتملة بسبب عدم وجود خيار التمديد

تصنيف عقود اإليجار - المجموعة كمؤجر
دخلت المجموعة في عقود إيجار عقارات تجارية على محفظتها لالستثمارات العقارية. حددت المجموعة ، بناًء على تقييم شروط 
وأحكام الترتيبات ، مثل مدة اإليجار التي ال تشكل جزًءا رئيسًيا من العمر االقتصادي للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد األدنى من 

مدفوعات اإليجار التي ال تصل بشكل جوهرى للقيمة العادلة للممتلكات التجارية ، بحيث تحتفظ بشكل كبير بجميع المخاطر 
والمكافآت المتعلقة بملكية هذا العقار وتحسب العقود كعقود إيجار تشغيلية.

إطفاء موجودات حق اإلنتفاع
يتم إطفاء موجودات حق اإلنتفاع حسب مدة عقد اإليجار. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية الموجودات أو تكلفة موجودات حق اإلنتفاع 

التي تتوقع المجموعة اإلستحواذ عليها. يتم إطفاء موجودات حق اإلنتفاع المتعلقة على مدى عمرها. يبدأ اإلطفاء في تاريخ بدء عقد 
اإليجار.

تقوم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )٣٦( لتحديد انخفاض في قيمة  موجودات حق اإلنتفاع. ويتم احتساب أي إنخفاض 
كما هو موضح في سياسة الممتلكات والمنشآت والمعدات.

خصم مدفوعات اإليجار
.)»IBR«( خصم مدفوعات اإليجار بإستخدام معدل االقتراض التدريجي للمجموعة

استثمارات في شركات زميلة  15

لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة:

نسبة الملكية ٪

بلد التأسيس 2019طبيعة التشغيل 2020

٪24,4 ٪24,4 الكويت االستثمار شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

٪22,08 ٪22,08 قطر التأجير شركة إمداد لمعدات التأجير

٪20 ٪20 قطر تأمين شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

٪47,37 ٪47,37 قطر التصنيع شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

٪40 ٪40 قطر خدمات استشارية شركة تنوين ذ.م.م

٪20 ٪20 قطر خدمات استشارية شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

٪26 ٪26 المملكة المتحدة التطوير العقاري بانسيلتكا القابضة المحدودة )1(

يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة عن استثمار المجموعة في الشركات الزميلة:

2019   
ألف ريال قطري

2020 
ألف ريال قطري

إجمالي حصة المجموعة في بيان المركز المالي للشركات الزميلة:

1,719,173 1,702,877 إجمالي الموجودات

)910,801( )982,219( إجمالي المطلوبات

)232,498( )232,498( أرباح معامالت بيع إلى/ من شركة زميلة

)45,927( )32,667( خسائر انخفاض القيمة

529,947 455,493 حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة

529,947 455,493 القيمة الدفترية لالستثمارات

حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة

534,119 333,253 اإليرادات

63,949 )70,887( النتائج



1٢41٢5

شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

مطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة كالتالي:

 القيمة الدفترية
لالستثمارات

 ألف ريال
قطري

 نسبة
الملكية

 )٪(

حصص غير 
مسيطرة

ألف ريال قطري

قوق الملكية 
المنسوبة 

إلى مالكي 
الشركة

ألف ريال قطري

 إجمالي
المطلوبات

 ألف ريال
قطري

إجمالي
الموجودات 

 ألف ريال
قطري

في ٣1 ديسمبر 2020

اسم الشركة المستثمر بها

573,475 ٪24,4 405,157 2,350,309 2,059,517 4,409,826 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

80,550 ٪20 - 402,749 223,718 626,467 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

13,676 ٪47,37 - 28,872 774,409 803,281 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

52,464 ٪40 5,280 131,160 169,473 300,633 شركة تنوين ذ.م.م

493 ٪20 - 2,571 1,529 4,100 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

720,658 اإلجمالي

)232,498( ناقصا: أرباح معامالت بيع إلى/ من شركة زميلة

)32,667( ناقصا: خسائر االنخفاض في القيمة

455,493  حصة المجموعة من صافي موجودات
الشركات الزميلة

 القيمة الدفترية
لالستثمارات

 ألف ريال
قطري

 نسبة
الملكية

 )٪(

حصص غير 
مسيطرة

ألف ريال قطري

قوق الملكية 
المنسوبة 

إلى مالكي 
الشركة

ألف ريال قطري

 إجمالي
المطلوبات

 ألف ريال
قطري

إجمالي
الموجودات 

 ألف ريال
قطري

في ٣1 ديسمبر 2019

اسم الشركة المستثمر بها

635,596 ٪24,4٠ 450,781 2,604,901 1,953,923 4,558,824 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

7,630 ٪٢٢,٠٨ - 34,556 35,385 69,941 شركة إمداد لمعدات التأجير

75,419 ٪20 - 377,095 181,258 558,353 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

32,617 ٪47,37 - 68,856 775,211 844,067 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

64,273 ٪40 5,322 160,683 42,923 203,606 شركة تنوين ذ.م.م

467 ٪20 - 2,338 3,605 5,943 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

816,002 اإلجمالي

)232,498( ناقصا: أرباح معامالت بيع إلى/ من شركة زميلة

)53,557( ناقصا: خسائر االنخفاض في القيمة

529,947  حصة المجموعة من صافي موجودات
الشركات الزميلة

)١( اعتماداً على إختبار إنخفاض القيمة الذي أجرته اإلدارة، فإن كامل قيمة استثمار بانسيلتكا القابضة المحدودة وشركة إمداد لمعدات 
التأجير والذي يبلغ ٢٠٠،٩٣٥ ألف ريال قطري و٧,٦٣٠ ألف ريال قطري على الترتيب ، قد تعرض لالنخفاض في القيمة خالل السنوات السابقة.

المعلومات المالية الخاصة بإيرادات الشركات الزميلة وحصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة كالتالي:

الحصة من النتائج
ألف ريال قطري

توزيعات أرباح مستلمة 
من شركات زميلة خالل 

السنة
ألف ريال قطري

الربح/)الخسارة( للسنة
ألف ريال قطري

اإليرادات
ألف ريال قطري

في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

اسم الشركة المستثمر بها

)48,471( - )198,653( 138,430 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

8,248 )4,000( 41,240 80,502 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

)18,941( - )39,987( 587,973 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

)11,748( - )29,375( 9,524 شركة تنوين ذ.م.م

25 - 124 5,218 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

)70,887( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

الحصة من النتائج
ألف ريال قطري

توزيعات أرباح مستلمة 
من شركات زميلة خالل 

السنة
ألف ريال قطري

الربح/)الخسارة( للسنة
ألف ريال قطري

اإليرادات
ألف ريال قطري

في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اسم الشركة المستثمر بها

58,047 - 237,898 780,467 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

8,360 - 41,799 74,641 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

11,005 - 19,299 609,338 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

)13,503( - )33,757( 97,689 شركة تنوين ذ.م.م

40 - 199 6,216 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

63,949 حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

إن تسوية المعلومات المالية الملخصة أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في الشركات الزميلة المعترف بها في البيانات المالية الموحدة كما 
يلي:

القيمة الدفترية لحصة 
المجموعة في الشركة 

الزميلة
ألف ريال قطري

تسويات 
أخرى

ألف ريال قطري

الشهرة
ألف ريال قطري

نسبة حصة ملكية 
المجموعة في الشركة 

الزميلة
ألف ريال قطري

صافي موجودات 
الشركة الزميلة

ألف ريال قطري

في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

اسم الشركة المستثمر بها

340,977 )232,498( - 573,475 2,350,309 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

80,550 - - 80,550 402,749 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

13,000 )676( - 13,676 28,872 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

20,473 )31,991( - 52,464 131,160 شركة تنوين ذ.م.م

493 - - 493 2,571  شركة بيت المشورة لالستشارات
المالية

455,493
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القيمة الدفترية لحصة 
المجموعة في الشركة 

الزميلة
ألف ريال قطري

تسويات 
أخرى

ألف ريال قطري

الشهرة
ألف ريال قطري

نسبة حصة ملكية 
المجموعة في الشركة 

الزميلة
ألف ريال قطري

صافي موجودات 
الشركة الزميلة

ألف ريال قطري

في ٣1 ديسمبر ٢٠19

اسم الشركة المستثمر بها

403,098 )232,498( - 635,596 2,604,901 شركة االمتياز لالستثمار )ش,م,ك(

- )7,630( - 7,630 34,556 شركة إمداد لمعدات التأجير

75,419 - - 75,419 377,095 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

26,956 )5,660( - 32,616 68,856 شركة سميت لالستثمار ذ,م,م,

24,006 )40,267( - 64,273 160,683 شركة تنوين ذ,م,م

468 - - 468 2,338  شركة بيت المشورة لالستشارات
المالية

529,947

السياسات المحاسبية:
الشركات الزميلة هي الشركات التي يمكن للمجموعة التأثير عليها ولكن ال يمكن التحكم فيها، علمًا بأن المساهمة في الشركات الزميلة 

تكون عادة ما بين ٢٠٪ - ٥٠٪ من األسهم التي لها حق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية. ووفقا 
لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار مبدئيا بالتكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية لالعتراف بحصة المستثمر من الربح أو 

الخسارة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ االستحواذ. 
 

إذا انخفضت حصة الملكية في أي شركة زميلة مع االحتفاظ بتأثير جوهري عليها، يتم إعادة تصنيف حصة تناسبية للمبالغ التي تم االعتراف بها 
مسبقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة وفقا للحالة.

تظهر حصة المجموعة من الربح أو الخسارة في الشركات الزميلة بعد االستحواذ في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، ويتم االعتراف بحصتها من 
الحركات في  الدخل الشامل اآلخر بعد االستحواذ مع إجراء التعديالت المناسبة للقيمة الدفترية لالستثمار.

وعندما تتساوى أو تتعدى حصة المجموعة من خسائر الشركات الزميلة نسبة ملكيته فيها، بما في ذلك أي مديونيات أخرى غير مضمونة، فإن 
المجموعة ال تعترف بأي خسائر أخرى، إال إذا ترتب عليها أي التزامات أو أي مدفوعات يتم سدادها نيابة عن الشركة الزميلة.

يتم االعتراف بمعامالت البيع والشراء بين المجموعة وشركاتها الزميلة في البيانات المالية للمجموعة فقط إلى حد قيمة حصص المستثمر 
في الشركات الزميلة. يتم استبعاد الخسائر غير المتحققة ما لم توفر المعاملة دليال على انخفاض قيمة األصل الذي تم تحويله. لقد تم تعديل 

السياسات المحاسبية للشركات الزميلة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

 تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت. 
وفي حالة انخفاض قيمة االستثمار، تقوم المجموعة بحساب قيمة االنخفاض باعتباره الفرق بين قيمة الشركة الزميلة القابلة لالسترداد 

وقيمتها الدفترية وتعترف بالقيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتم االعتراف بأرباح أوخسائر التخفيف الناشئة من االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتطلب التصنيف المناسب لبعض اإلستثمارات كشركات تابعة وشركات زميلة ومشروعات مشتركة تحلياًل وتقديراً من قبل اإلدارة فيما يتعلق 
في ما إذا كانت المجموعة تمارس سيطرة أو تأثيراً كبيراً أو سيطرة مشتركة على هذه اإلستثمارات. قد يشمل ذلك النظر في عدد من العوامل ، 

بما في ذلك الملكية وحق التصويت ، ومستوى التمثيل فى مجلس اإلدارة ، والترتيبات التعاقدية ومؤشرات السيطرة الفعلية.
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اإلجمالي إتفاقية امتيازخدمة عامة
)ب(

الشهرة
)أ(

٢٠١٩
ألف ريال

قطري 

٢٠٢٠
 ألف ريال

قطري

٢٠١٩
ألف ريال

قطري 

٢٠٢٠
ألف ريال

قطري 

٢٠١٩
ألف ريال

قطري 

٢٠٢٠
 ألف ريال

قطري

1,815,276 132,411 1,605,096 - 210,180 132,411 في ١ يناير

268 - 268 - - - إضافات

- - - - - - الربح المعترف به

)77,769( - - - )77,769( - إنخفاض القيمة )إيضاح ٣٢(

)1,605,364( - )1,605,364( - - - المحول إلى استثمارات عقارية  )إيضاح ١٢(

132,411 132,411 - - 132,411 132,411 في ٣1 ديسمبر

 أ(   الشهرة
٩٥٪ من الشهرة تخص شركة واحدة  تابعة للمجموعة )كوحدة تكوين نقدي عقاري( . أجرت المجموعة فحصها السنوي 

لالنخفاض في القيمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و٢٠١٩. ولتقييم ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها، فإن القيمة الدفترية 
لوحدات تكوين النقد العقارية يتم مقارنتها بقيمتها القابلة لالسترداد المحددة على أساس قيمتها قيد االستخدام. 

االفتراضات الرئيسية المتبعة في حسابات القيمة االستخدامية.
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدات تكوين النقد على أساس حساب القيمة قيد االستخدام وذلك باستخدام التدفقات النقدية 

الحرة لتوقعات حقوق الملكية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا التي تغطي فترة خمس سنوات. وتم خصم 
التدفقات النقدية وفقا لمتوسط التكلفة المرجح بنسبة ٧.٣٪ )٢٠١٩: ٧.٩٪(. وجميع التدفقات النقدية ألكثر من فترة خمس سنوات تحقق 

معدل نمو مفترض بنسبة ٢٪ )٢٠١٩: ٢٪( لوحدات تكوين النقد لغرض اختبار انخفاض قيمة الشهرة، وتفترض خطة العمل االستراتيجية 
ظروفا اقتصادية معينة وأداء ماليا معينا وهو ما يعد مناسبا ألنها تتفق مع توقعات السوق الحالية للمستقبل. ونتيجة لهذا التحليل، لم 

يتم االعتراف بمخصص النخفاض القيمة مقابل الشهرة المناسب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ )٢٠١٩ :٧٧ مليون ريال قطري(.

الحساسية تجاه التغييرات في االفتراضات
تدرس اإلدارة اتباع طرق بديلة بما في ذلك التقييمات المماثلة باستخدام مضاعفات السوق. ووفقا لهذه السيناريوهات، فإن القيمة 

القابلة لالسترداد لوحدات تكوين النقد سوف تواصل تجاوز القيمة الدفترية الخاصة بها  كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. تم تحديث المعايير 
النموذجية لوحدات تكوين النقد بحيث تعكس إمكانية تنوع العائد المتوقع من قبل اإلدارة العليا في فترة خمس سنوات.

في نهاية العام ، كان تقييم المجموعة للتغيير المعقول المحتمل في االفتراضات الرئيسية يتوافق مع أقواس القيم المستخدمة في 
اختبارات الحساسية الموضحة أدناه:

- ٠.٥ نقطة أساس زيادة في سعر الخصم
- انخفاض ٠.٥ نقطة أساس في معدل النمو إلى ما ال نهاية

- انخفاض الهامش بمقدار ٠.٥ نقطة أساس خالل الفترة النقدية من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤
- انخفاض في افتراضات رأس المال العامل بنسبة ١٠٪

ب(  إتفاقية امتياز خدمة عامة 
 في ١٤ ديسمبر ٢٠١٧، أبرمت المجموعة اتفاقية مع وزارة البلدية والبيئة لتطوير مجمع سكني للعمال على أرض مستأجرة من وزارة البلدية 

والبيئة بمساحة إجمالية تبلغ ١,١٧٩,١١٤ مترا مربعا. وبناًء على االتفاقية، تلتزم المجموعة ببناء وتشغيل المجمع السكني للعمال خالل 
فترة اإليجار البالغة ٢٧ عامًا.

تتطلب شروط ترتيب الخدمة من المجموعة بناء مجمع سكني للعمال وموقف سيارات للحافالت والبنية التحتية ذات الصلة وصيانة 
العقارات وتشغيلها وفًقا لمعيار محدد مع الحق في تحصيل إيرادات اإليجار بالحد األقصى لسعر اإليجار. لم يتم تحديد أي التزامات أداء 
أخرى. يحق لوزارة البلدية والبيئة فسخ االتفاقية من جانب واحد للمنفعة العامة. سيتم تحويل األرض باإلضافة إلي المجمع السكني 

للعمال مرة أخرى إلى وزارة البلدية والبيئة في نهاية عقد اإليجار.
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خالل عام ٢٠١٩ و بناء على تغير المعطيات ، أصبحت اإلتفاقية غير خاضعة لشروط إتفاقية إمتياز الخدمة العامة بموجب معيار لجنة تفسير 
معايير التقارير الدولية رقم ١٢ . وبناء على ذلك قامت اإلدارة بتحويل تلك الموجودات الغير ملموسة الى اإلستثمارات العقارية الخاضعة 

لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ )إيضاح ١٢(. 

السياسات المحاسبية:
تنشأ الشهرة عند االستحواذ على الشركات التابعة وتمثل فائض المبلغ المالي المحول ومبلغ أي حصة غير مسيطرة في الجهة 

المستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في الجهة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة لصافي 
الموجودات القابلة للتحديد والتي تم االستحواذ عليها. وإذا كان إجمالي المقابل المحول والحصة غير المسيطرة المعترف بها والحصة 

المقاسة بالقيمة العادلة المحتفظ بها سابقا أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها في حالة 
صفقة شراء، يتم االعتراف بهذا الفرق مباشرة في الربح أو الخسارة.

ولغرض فحص االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من اندماجات األعمال إلى كل وحدة من وحدات تكوين 
النقد، أو مجموعة تكوين النقد، التي من المتوقع أن تستفيد من التعاون الناتج من اندماجات األعمال. ويتم تنفيذ اختبار االنخفاض في 

قيمة الشهرة سنويا. ويتم االعتراف مباشرة بانخفاض القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقا.

ضريبة الدخل والزكاة  17

ضريبة الدخل والزكاة موضحة كالتالي:

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

)9,379( )21,901( ضريبة دخل الشركات )أ(

)4,001( )3,542( الزكاة )ب(

)1,382( )1,699( الضرائب األخرى

)14,762( )27,142(

إيضاح أ: تمثل ضريبة الدخل المبالغ المعترف بها من قبل الشركات التابعة, ويوضح الجدول التالي العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنتين 

المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و ٢٠١٩:

٢٠١٩   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

ضريبة الدخل الحالية

)9,379( )9,754( تكلفة ضريبة الدخل الحالية

ضريبة الدخل المؤجلة

- )12,147( المرتبطة بإنشاء وعكس الفروق المؤقتة

)9,379( )21,901( مصروف ضريبة الدخل المسجل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد

وفقا لقانون الضرائب الصادر حديثا في عام ٢٠١٩ يخضع صافي ربح شركات بروة التابعة المحلية لضرائب الدخل في دولة قطر إلى حد 
مساهمة غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركة األم المدرجة. إن الشركات المدرجة غير خاضعة للضريبة. لغرض 
تحديد النتائج الضريبية للسنة، فقد تم تعديل الربح المحاسبي للشركات ألغراض ضريبية. تشتمل التعديالت ألغراض ضريبية على البنود 

المرتبطة بكل من الدخل والمصروف. وتستند التعديالت على الفهم الحالي للقوانين والتشريعات والممارسات القائمة بكل موقع 
من مواقع الشركات التابعة. ونظرا لخضوع عمليات المجموعة للعديد من التشريعات والتنظيمات الضريبية، فليس عمليا أن يتم توفير 

تسوية تفصيلية بين األرباح المحاسبية واألرباح الضريبية جنبا إلى جنب مع تفاصيل معدالت الضريبة الفعلية.

ويتم بشكل عام االعتراف بمطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ويتم االعتراف بشكل عام بموجودات 
الضريبة المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى القدر الذي يتاح فيه األرباح الضريبية المستقبلية والتي يتم في مقابلها 

االستفادة من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة.

وهو ما يتضح في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

2,297 9,787 موجودات الضريبة المؤجلة

)1,752( )20,963( مطلوبات الضريبة المؤجلة

 545 )11,176(

إيضاح ب: تم احتساب مصروفات الزكاة علي أحدي الشركات التابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية . 
فيما يلي الموجودات والمطلوبات الضريبية الرئيسية التي اعترفت بها المجموعة ، والحركة عليها خالل السنة الحالية والسابقة.

 
 تقييم القيمة العادلة
للعقارات اإلستثمارية

556 في 1 يناير 2019

  - محمل إلى الربح أو الخسارة

)11( فروقات صرف العمالت األجنبية

545 في ١ يناير ٢٠٢٠

  )12,147( محمل إلى الربح أو الخسارة

تعديل صرف العمالت األجنبية 426 

)11,176( في 31 ديسمبر 2020

السياسات المحاسبية:
ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة

يشتمل مصروف الضريبة للفترة على الضريبة الحالية والمؤجلة. ويتم االعتراف بالضريبة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، ماعدا القدر 
الذي يرتبط بالبنود التي تم االعتراف بها في بنود الدخل الشامل الموحد األخرى أو مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم 

االعتراف بالضريبة أيضا في بنود الدخل الشامل الموحد األخرى أو مباشرة في حقوق الملكية على التوالي.

يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضريبة النافذة أو المعمول بها بشكل أساسي في تاريخ بيان المركز المالي 
الموحد في الدول حيث تعمل الشركة أو الشركات التابعة والتي تنتج الدخل الخاضع للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم األوضاع 

المتعلقة باإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها التنظيمات الضريبية المعمول بها للتفسير. وتقرر اإلدارة 
المخصصات، كلما اقتضى األمر، على أساس المبالغ المتوقع سدادها للسلطات الضريبية.

يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الناشئة بين األوعية الضريبية 
للموجودات والمطلوبات وبين قيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة للكيان المعنى. ومع ذلك، ال يتم االعتراف بمطلوبات 

الضريبة المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة، كما ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف 
األولي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت اندماج األعمال والتي ال تؤثر خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض 

المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

وتُحدد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت الضريبية والقوانين التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل أساسي بتاريخ بيان المركز 
المالي ويتوقع تطبيقها عند تحقق أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو عند تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

وال يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث يمكن على 
أساسه االستفادة من الفروق المؤقتة.

تُحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، باستثناء التزام 
ضريبة الدخل المؤجلة الذي تتحكم فيه المجموعة من حيث توقيت عكس الفرق المؤقت ويكون من المحتمل أال يتم عكس الفرق 

المؤقت في المستقبل المنظور.

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة موجودات الضريبة الحالية مقابل 
مطلوبات الضريبة الحالية، وعندما تتعلق موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطات 

الضرائب على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو غيرها من المنشآت الخاضعة للضريبة، وتكون هناك نية لتسوية األرصدة على 
أساس الصافي.
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ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  18

ويتم تصنيف الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى بين األجزاء غير المتداولة واألجزاء المتداولة كالتالي:

اإلجمالي 
ألف ريال قطري

متداولة 
ألف ريال قطري

غير متداولة
ألف ريال قطري

٢٠٢٠

618,952 618,952 - مقاولون وموردون

62,929 62,929 - مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

125,178 48,846 76,332 ذمم دائنة محتجزة

30,355 30,355 - مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح ٣٨(

290,307 290,307 - مصروفات مستحقة

36,082 36,082 - تكاليف التمويل المستحقة

670,446 356,425 314,021 ذمم دائنة أخرى

1,834,249 1,443,896 390,353

اإلجمالي 
ألف ريال قطري

متداولة 
ألف ريال قطري

غير متداولة
ألف ريال قطري

٢٠١٩

403,482 403,482 - مقاولون وموردون

68,753 68,753 - مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

115,571 16,598 98,973 ذمم دائنة محتجزة

37,569 37,569 - مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح 38(

256,642 256,642 - مصروفات مستحقة

48,203 48,203 - تكاليف التمويل المستحقة

741,390 359,771 381,619 ذمم دائنة أخرى

1,671,610 1,191,018 480,592

السياسات المحاسبية:
يتم تسجيل المطلوبات المستحقة الدفع مستقباًل والمتعلقة بالخدمات المؤداة أو عندما تتحول المخاطر والمنافع المتعلقة بالبضائع 

للمجموعة بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير من الموردين.
ويتم االعتراف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الربح الفعلي.

مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي

وفقا للقانون القطري رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير ٢٠١٠، يتعين على المجموعة المساهمة بنسبة ٢.٥٪ من 
صافي األرباح السنوية الموحدة للصندوق االجتماعي والرياضي للدولة. ويقتضي التوضيح المرتبط بالقانون رقم )١٣( لسنة ٢٠٠٨ االعتراف 
بالمبلغ المستحق الدفع باعتباره من توزيعات األرباح الصافية. وبالتالي، يتم االعتراف بذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

مخصصات  19

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

27,114 31,800 مخصص للدعاوى القضائية

33,900 11,000 مخصص المطالبات

61,014 42,800 في 31 ديسمبر

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

51,014 61,014 في 1 يناير

10,000 44,668 مخصص تم إضافته خالل السنة

- )46,743( مخصص تم عكسه خالل السنة

- )16,139( المستخدم خالل السنة

61,014 42,800 في 31 ديسمبر

السياسات المحاسبية:
يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة والذي يمكن تقديره بشكل 

موثوق، وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر منافع اقتصادية خارجة لتسوية االلتزام. تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل خصم الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة 

بااللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص التي تنشأ بسبب مرور الوقت كصافي تكاليف التمويل. وال يتم االعتراف بالمخصصات 
الخاصة بخسائر التشغيل المستقبلية. وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدية خارجة 

في التسوية بمراعاة فئة االلتزامات ككل. يتم احتساب المخصص حتى مع وجود احتمال ضعيف بخروج موارد تتعلق بأي بند ُمدرج في 
نفس فئة االلتزامات.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع دفعها لتسوية االلتزام باستخدام معدل قبل خصم الضريبة يعكس تقييمات 
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص التي تنشأ بسبب مرور الوقت 

كتكاليف تمويل.

مكافآت نهاية الخدمة    ٢٠

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

109,814 101,494 في ١ يناير

33,674 31,334 مخصص خالل السنة

)41,999( )18,436( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

5 61 تعديل صرف العمالت األجنبية

101,494 114,453 في ٣1 ديسمبر

مكافآت نهاية الخدمة
 تدير المجموعة لوائح المنافع المحددة واالشتراكات المحددة للتقاعد,

الئحة االشتراكات المحددة
وفيما يتعلق بموظفيها المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عالوة على الموظفين في بعض المواقع خارج دولة قطر، 

تقوم المجموعة بسداد االشتراكات إلى هيئة صندوق المعاشات العامة والهيئات المماثلة للدول األخرى، ويتم حسابها كنسبة مئوية 
من رواتب الموظفين. وليس لدى المجموعة أي التزامات أخرى بالسداد بعد سداد االشتراكات. ويعترف باالشتراكات ضمن مصروف منافع 

الموظفين عند استحقاقها. يتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة مسبقا كأصل إلى القدر الذي يتاح فيه االسترداد النقدي أو خفض 
المدفوعات المستقبلية.
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مطلوبات إيجارات  ٢1

٢٠19 
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

362,152 330,080 كما في 1 يناير )التطبيق األولي(

49,691 68,106   إضافات

)49,026( 5,551 تعديالت

14,633 14,415 ما يخص الفترة من تكاليف التمويل المؤجلة  )إيضاح 34(

)28,837( )31,241( مبالغ مدفوعة

)10,746( )10,743( مبالغ مدفوعة مقدمًا

)4,540( )22,877( تحويل إلى إيجار مستحق

)3,549( - أخرى

302 1,262 تعديل صرف العمالت األجنبية

330,080 354,553 الرصيد كما في 31 ديسمبر

تحليل مطلوبات اإليجارات كما يلي:

62,518 53,242 متداولة

267,562 301,311 غير متداولة

330,080 354,553 الرصيد كما في 31 ديسمبر

٢٠19 
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

تحليل االستحقاق

74,912 66,806 السنة األولى

66,821 35,634 السنة الثانية

35,753 36,406 السنة الثالثة

28,469 31,553  السنة الرابعة

25,697 17,254 السنة الخامسة

264,198 472,694 أكثر من 5 سنوات

495,850 660,347

)165,770( )305,794( تكاليف التمويل المؤجلة

330,080 354,553

ال تواجه المجموعة مخاطر سيولة جوهرية فيما يتعلق بمطلوبات اإليجارات. تتم مراقبة مطلوبات اإليجارات من خالل وظيفة إدارة الخزينة 
بالمجموعة.

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، تم تعديل عقد إيجار أرضي قائم لقطعة أرض تقع في منطقة الخور.وقد انعكس تأثير التعديل في 
البيانات المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

خالل العام ، اتفقت المجموعة مع وزارة البلدية والبيئة على تأجير قطعتي أرض في منطقة الوكرة بدولة قطر لمدة ٥٠ عامًا. بموجب اإلتفاق ، 
ستقوم المجموعة ببناء مساكن للعمال والعائالت وتشغيلها طوال مدة عقد اإليجار. تم االتفاق مع وزارة البلدية والبيئة على البنود الرئيسية 

للعقد ، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود اإليجار قريبًا. فيما يتعلق بهذه المعاملة ، قامت المجموعة بإثبات إستثمارات عقارية قيد التطوير و 
إدراج أرباح القيمة العادلة المرتبطة بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي  ٢٢

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

7,925,280 9,406,049 في ١ يناير

2,000,000 1,962,170 تسهيالت إضافية متحصل عليها

- 55,160 تكاليف تمويل متكبدة

)517,724( )1,346,330( مبالغ مدفوعة

)1,551( 5,937 رسوم تمويل مؤجلة

44 )131( تعديل صرف عمالت أجنبية

9,406,049 10,082,855

 

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

9,434,609 10,105,478 تسهيالت غير مضمونة

)28,560( )22,623( رسوم تمويل مؤجلة

9,406,049 10,082,855
الرصيد أعاله يمكن تصنيفه على النحو التالي:

8,332,020 7,929,405 الجزء غير المتداول

1,074,029 2,153,450 الجزء المتداول

9,406,049 10,082,855

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ليس لدى المجموعة أي قروض بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

فيما يلي ملخص لبنود القروض في نهاية العام :

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

معدل تكلفة 
التمويل

تكلفة التمويل تاريخ اإلستحقاق القيمة بالعملة 
األصلية

العملة

6,978,609 6,466,875 ليبور + هامش متغيرة ٢٠٢٦ - ٢٠٢١ ١,٧٧٦ مليون 
دوالر

دوالر أمريكي

2,456,000 3,638,603 معدل إقراض 
السوق القطري 

 هامش+/- 

متغيرة
٢٠٢٦- ٢٠٢٨

٣,٦٣٨ مليون 
ريال قطري

ريال قطري

9,434,609 10,105,478

خالل العام ، ونتيجة لجهود السوق المختلفة للتخفيف من تأثير جائحة COVID ١٩ ، تفاوضت المجموعة بنجاح على تغييرات غير مهمة في جدول السداد 
لبعض القروض. خلصت المجموعة إلى أن أيًا من هذه التغييرات ال تمثل تعدياًل جوهريًا على القروض بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩.

لم تخالف المجموعة أي من إتفاقيات القروض خالل عامي ٢٠٢٠ و ٢٠١٩.

تم الحصول على التسهيالت أعاله لغرض تمويل متطلبات المشاريع الطويلة األجل ورأس المال العامل للمجموعة. وتحمل هذه التسهيالت أرباحا 
بالمعدالت التجارية السائدة في السوق والقابلة للمقارنة لتسهيالت بنفس الشروط واألحكام الخاصة بتسهيالت المجموعة.

السياسات المحاسبية:

يتم االعتراف بااللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا تكاليف المعاملة المرتبطة بها مباشرة. وبعد 
االعتراف األولي، يتم قياس تلك االلتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات ومن خالل طريقة اإلطفاء. يتم االعتراف بتكاليف التمويل 
والتكاليف األخرى ذات العالقة كمصروفات عند تكبدها.

يتم االعتراف بالرسوم المسددة إلنشاء تسهيالت القروض اإلسالمية باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة بالتمويل إلى القدر الذي يكون فيه من 
المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم لحين إجراء السحب. وإلى القدر الذي ال يتبين فيه وجود دليل على 

احتمال سحب بعض أو جميع التسهيالت، فإن الرسوم تتم رسملتها باعتبارها ضمن الدفعات المسبقة الدفع الخاصة بخدمات السيولة ويتم إطفاؤها على 
مدار فترة التسهيالت المرتبطة بها.
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عندما تتبادل المجموعة مع المقرض الحالي أداة دين بأخرى بشروط مختلفة بشكل جوهري ، يتم المحاسبة عن هذا التبادل على أنه إطفاء 
لإللتزام المالي األصلي وإثبات التزام مالي جديد. وبالمثل ، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن التعديالت الجوهرية في شروط االلتزام الحالي 

أو جزء منه كسداد لاللتزام المالي األصلي واالعتراف بالتزام جديد. من المفترض أن تختلف الشروط اختالًفا جوهرًيا إذا كانت القيمة الحالية 
المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة ، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة صافية من أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام 

المعدل الفعلي األصلي ، تختلف بنسبة ١٠ في المائة على األقل عن القيمة الحالية المخصومة لقيمة التدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات 
المالية األصلية. إذا لم يكن التعديل جوهرًيا ، فإن الفرق بين: )١( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل ؛ و )٢( القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

بعد التعديل يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة كأرباح أو خسارة التعديل ضمن األرباح والخسائر األخرى.

إلغاء االعتراف
يلغى االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انقضاؤه. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بالتزام آخر من 

مقرض آخر أو من نفس المقرض ولكن بشروط مختلفة بشكل أساسي أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل أساسي، يعامل هذا 
التبادل أو التعديل باعتباره إلغاًء لالعتراف بااللتزام األصلي ويتم االعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات العالقة في 

بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

رأس المال  ٢٣

٢٠١٩
عدد األسهم )باآلالف(

 ٢٠٢٠
عدد األسهم )باآلالف(

األسهم المصرح بها:

3,891,246 3,891,246 أسهم عادية بواقع 1 ريال قطري للسهم

عدد األسهم )باآلالف( عدد األسهم )باآلالف(

األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل

٣,٨٩١,٢٤٦ ٣,891,٢46 في ١ يناير ٢٠١٩

٣,٨٩١,٢٤٦ ٣,891,٢46 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩  )أ(

٣,٨٩١,٢٤٦ ٣,891,٢46 في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

)أ (  تقسيم األسهم
يرجى الرجوع إلى المالحظة ٣٥ - أ  للحصول على مزيد من التفاصيل حول تنفيذ تقسيم األسهم اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩.

جميع األسهم لها حقوق متساوية باستثناء سهم واحد ممتاز والذي تحتفظ به شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري ش.م.ق ويحمل حقوقا 
مميزة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة.

السياسات المحاسبية:
األسهم العادية

يتم تصنيف األسهم العادية باعتبارها حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم عادية كخصم من 
حقوق الملكية صافيا من أي آثار ضريبية.

 إعادة شراء رأس المال واستبعاده وإعادة إصداره )أسهم الخزينة(
عندما يتم إعادة شراء رأس المال المعترف به كحقوق ملكية )أسهم الخزينة(، فإن قيمة المقابل المدفوع، والتي تشمل التكاليف المرتبطة 

به مباشرة، صافيا من أي آثار ضريبية، يتم االعتراف به كخصم من حقوق الملكية إلى حين إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها. وعندما يتم بيع أو 
إعادة إصدار أسهم الخزانة الحقا، فإن المبلغ المستلم يتم االعتراف به كزيادة في حقوق الملكية، ويعرض الفائض أو العجز الناتج عن المعاملة 

بشكل منفصل في حقوق الملكية.

احتياطي قانوني  ٢4

وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، والنظام األساسي للشركة األم وشركاتها التابعة، ينبغي تحويل مبلغ يعادل نسبة 
١٠٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني كل عام حتى يبلغ هذا االحتياطي ما نسبته ٥٠٪ من رأس مال الشركة المدفوع. وال يتم 

توزيع االحتياطي القانوني إال في الظروف المحددة وفقا للقانون الموضح أعاله والنظام األساسي للشركة األم وشركاتها التابعة. كما تلتزم 
شركات المجموعة بتحويل نسبة من صافي أرباحها السنوية إلى االحتياطي القانوني بما يتفق مع النظام األساسي والقوانين المنظمة 

لتلك الشركات.

احتياطي عام  ٢5

وفقا للنظام األساسي للشركة األم، يتم إضافة العالوة الخاصة بإصدار رأس المال إلى االحتياطي العام. باإلضافة إلى ذلك، فإن األرباح السنوية 
المتبقية، بعد إجراء التحويل المطلوب لالحتياطي القانوني )إيضاح ٢٤(، يمكن تخصيصها وتحويلها إلى االحتياطي العام بناء على موافقة 

الجمعية العمومية.

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

4,639,231 4,639,231 في 1 يناير

- - الحركة خالل العام

4,639,231 4,639,231 في 31 ديسمبر

احتياطيات أخرى  ٢6

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

)179,781( )149,790( احتياطي القيمة العادلة )1(

)221,517( )189,451( احتياطي تحويل العمالت األجنبية

- )950( إحتياطي آخر

)401,298( )340,191( في 31 ديسمبر

)1(   احتياطي القيمة العادلة:

يتكون احتياطي القيمة العادلة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

٢٠19   
ألف ريال قطري

٢٠٢٠ 
ألف ريال قطري

)174.606( )179.781( الرصيد في 1 يناير

)5.175( 29.991 الحركة حالل العام

)179.781( )149.790( في 31 ديسمبر

مصروفات إيجارات تشغيلية  ٢7

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

22,105 16,369 تكاليف الموظفين

15,915 848 مصروفات اإليجارات

210,896 187,924 مصروفات الصيانة والمرافق

21,065 68,973 مصروفات إدارة العقارات

5,706 1,006 مصروفات إدارة المرافق

7,562 14,887 مصروفات أخرى

283,249 290,007
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الدخل من اإليجار والدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى  ٢8
الدخل من اإليجار  ٢٨-١

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

1,120,514 1,331,477 إجمالي الدخل من اإليجار

59,067 2,654 حوافز المستأجر )بالصافي(

  1,179,581 صافي الدخل من اإليجار 1,334,131  

إيرادات اإليجار تشمل الدخل من الخدمات المساعدة والخدمات األخرى ذات الصلة بمبلغ ٧٤.٣١٩ ألف ريال قطري )٢٠١٩: ٧٤.٦٢٦ ألف ريال قطري(.

الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى  ٢٨-٢

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

139,956 159,147 دخل من خدمات استشارية )أ(

133,481 56,166 إيرادات من عمليات الفندقة

56,459 56,076 دخل من خدمات التبريد

26,348 31,428 دخل من خدمات إعارة )أ(

356,244 302,817

)أ (   الخدمات االستشارية و الخدمات األخرى تم تحليلها بشكل مفصل علي النحو التالي  :

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

5,811 13,698 اإليرادات عند فترة زمنية

اإليرادات بمرور الوقت

114,878 103,980 إيرادات من إستشارات

20,702 19,859 إيرادات من إدارة عقارات

24,913 53,038 إيرادات من إدارة مرافق

133,481 56,166 إيرادات من عمليات الفندقة

56,459 56,076 دخل من خدمات التبريد

356,244 302,817

السياسات المحاسبية:
إيرادات الخدمات اإلستشارية

تقدم المجموعة خدمات إدارة المشاريع والخدمات اإلستشارية لشركات أخرى يتم اإلعتراف باإليرادات في الفترة المحاسبية التى يتم فيها تقديم 
الخدمات بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة المحددة وتقييمها على أساس الخدمات الفعلية )يتم قياسها بالساعات بإستخدام جداول زمنية ( 

على أساس األسعار المتفق عليها.

إيرادات الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة المحددة ويتم تقييم 

اإليرادات على أساس الخدمات الفعلية المقدمة كنسبة من إجمالي الخدمات المراد تقديمها. تستحق اإليرادات المحققة والتي لم يتم إصدار 
فواتير لها في نهاية السنة وتدرج ضمن اإليرادات المستحقة.

إيرادات من خدمات إعارة 
توفرالمجموعة موظفين وقوى عاملة للشركات األخرى، ويتم اإلعتراف باإليرادات فى الفترة المحاسبية التى يحضر فيها الموظفين وينضمو 

إلي الشركات األخرى . ويتم قياسها من خالل الجداول الزمنية المعتمدة من قبل الشركات األخرى  بناءاً علي  أسعار متفق عليها مع المجموعة.

تنظر اإلدارة في االعتراف باإليرادات بمرور الوقت ، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية ، وإال سيتم اإلعتراف باإليرادات في وقت معين:
أ(        يتلقى العميل ويستخدم في نفس الوقت المزايا التي توفرها المجموعة أثناء أداء المجموعة ؛

ب(   يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزيز أحد الموجودات التي يتحكم بها العميل أثناء إنشاء األصل أو تعزيزه ؛ أو
ج(      ال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل له استخدام بديل للمنشأة وللمنشأة حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء المكتمل حتى 

تاريخه.

بالنسبة إللتزامات األداء التي يتم الوفاء بها في وقت معين ، تأخذ المجموعة في اإلعتبار المتطلبات العامة للسيطرة )أي اإلستخدام المباشر 
للموجودات والحصول على جميع المزايا بشكل كبير( والقائمة غير الشاملة التالية هي مؤشرات لنقل السيطرة:

الكيان لديه الحق الحالي في الدفع 	
العميل لديه حق قانوني 	
نقل المنشأة الحيازة القانونية 	
العميل لديه مخاطر ومزايا كبيرة 	
وافق العميل على األصل عند اتخاذ قراره ، وأخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار المعايير التفصيلية الستحقاق اإليرادات المنصوص عليها  	

في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥( ، وعلى وجه الخصوص ، سواء تم نقل السيطرة على الخدمات من المجموعة إلى العميل.

مصروفات الخدمات االستشارية والخدمات األخرى  ٢9

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

81,042 78,738 تكاليف الموظفين

87,910 59,241 تكاليف عمليات الفندقة

52,655 69,596 مصروفات الصيانة والمرافق

50,523 43,587  االستهالك )إيضاح ١٣(

10,598 15,575 مصروفات أخرى

282,728 266,737

أرباح بيع عقارات  ٣٠

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

- 8,577 أرباح بيع عقارات

3,344 - أرباح من بيع أرض

3,344 8,577
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مصروفات عمومية وإدارية  ٣1

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

184,084 166,690 تكاليف الموظفين

4,335 3,001 مساهمات اجتماعية

15,510 14,807 مصروفات األتعاب المهنية

10,000 9,605 المخصصات

5,255 4,437 مصروفات الخدمات

3,531 369 مصروفات الدعاية والترويج

10,610 10,610 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أخرى )١(

5,752 5,798 مصروفات إصالح وصيانة

376 25 مصروفات سفر

290 288 مصروفات اإليجارات

2,278 1,969 رسوم حكومية

1,281 2,092 مصروفات أخرى

243,302 219,691

 

إيضاح:

)١(   يشمل بند مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافأت أخرى المبلغ المقترح كمكافآت بقيمة ٨,٥٠٠ ألف ريال قطري والذي يخضع لموافقة الجمعية العمومية 
السنوية للشركة )٢٠١٩: ٨,٥٠٠ ألف ريال قطري بحسب ما وافق عليه مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في ١٥ أبريل ٢٠٢٠(.

صافي خسائر انخفاض القيمة  ٣٢

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

خسائر انخفاض القيمة 

)726( )312( نقد وأرصدة بنكية 

)21,494( )114,190( ذمم مدينة 

)47,209( )29,684( عقارات للمتاجرة )إيضاح ٧(

)18,950( )83,287( استثمارات في شركات زميلة

)10,843( )15,105( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح ٩(

)77,769( - موجودات غير ملموسة )الشهرة( )إيضاح ١٦(

)4,852( )761( ممتلكات ومنشآت ومعدات )إيضاح ١٣(

عكس انخفاض القيمة 

882 847 نقد وأرصدة بنكية

16,274 ذمم مدينة  16,516 

51,380  - عقارات للمتاجرة )إيضاح ٧(

15,100 96,547 استثمارات في شركات زميلة

243  - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح ٩(

2,821  3,755 ذمم مدينة من التأجير التمويلي )إيضاح ٨(

)95,143(  )125,674(  صافي خسائرانخفاض القيمة

إيرادات أخرى  ٣٣

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

1,725 17,654 إيرادات من عكس مخصص الدعاوى القضائية ومخصصات أخرى

6,627 3,020 إيرادات توزيعات األرباح

27 82 ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

20,583 106,469 أخرى

28,962 127,225

السياسات المحاسبية:
إيراد توزيعات األرباح

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يكون لدى المجموعة الحق في استالم األرباح.

صافي تكاليف التمويل  ٣4

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

تكاليف التمويل

)435,737( )347,804( تكاليف تمويل على عقود التمويل اإلسالمي

143,079 83,444 ناقصا: تكاليف التمويل المرسملة )اإليضاح ٧-ب و١٢(

)292,658( )264,360(

)30,675( )26,753( ما يخص السنة من تكاليف التمويل المؤجلة

)14,633( )14,415( تكاليف تمويل مطلوبات إيجارات )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦( )إيضاح ٢١( 

)9,370( )2,873( صافى خسارة صرف العمالت األجنبية

)347,336( )308,401( تكاليف التمويل للسنة

إيرادات تمويل

37,790  7,870 الدخل من المرابحة والودائع اإلسالمية

1,049   654 صافي ربح من إعادة جدولة الدين

38,839  8,524 إيرادات التمويل للسنة

)308,497(  )299,877( صافي تكاليف التمويل للسنة

السياسات المحاسبية:
إيرادات تمويل

يتم االعتراف بإيرادات التمويل على أساس التقسيم الزمني باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

تكاليف التمويل
تكاليف التمويل هي التكاليف التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. تقوم المجموعة برسملة تكاليف التمويل التي 

تتعلق مباشرة باقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويعتبر األصل المؤهل لرسملة تكلفة التمويل عبارة 
عن األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجهيزه للغرض المقصود منه أو لبيعه. تدرج المجموعة تكاليف التمويل األخرى 

كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.

تبدأ المجموعة في رسملة تكاليف التمويل كجزء من تكلفة األصل المؤهل في تاريخ البدء. تاريخ بدء الرسملة هو التاريخ الذي تستوفي 
فيه المجموعة ألول مرة جميع الشروط التالية:

تكبد النفقات الخاصة باألصل.  أ( 
تكبد تكاليف التمويل.  ب( 

تنفيذ األنشطة الضرورية لتجهيز األصل للغرض المقصود منه أو لبيعه.  ج( 
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تحدد المجموعة قيمة تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة، إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة أمواال خصيصا للحصول على أصل 
مؤهل، باعتبارها تكاليف التمويل الفعلية المتكبدة عن تلك القروض خالل الفترة ناقصا أي إيراد استثماري من االستثمار المؤقت لتلك 

التمويالت، إن وجد.

تتم رسملة تكاليف التمويل المرتبطة بتمويالت المجموعة القائمة خالل الفترة، باستخدام معدل رسملة النفقات على تلك 
الموجودات.

يجب أن ال تتجاوز تكاليف التمويل التي تقوم المجموعة برسملتها خالل الفترة قيمة تكاليف التمويل التي تكبدتها خالل تلك الفترة. 
تقوم المجموعة بإيقاف رسملة تكاليف االقتراض خالل فترات التمديد التي توقف خاللها التطوير الفعلي ألصل مؤهل، وتوقف رسملة 

تكاليف االقتراض عندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد األصل المؤهل لالستخدام أو للبيع.

الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد  ٣5

يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة صافي األرباح للسنة والعائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية القائمة خالل السنة.

ال توجد أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل السنة وبالتالي فإن الربحية المخففة لكل سهم تعادل العائد األساسي لكل سهم.

ويعكس التالي بيانات األرباح واألسهم المستخدمة في حسابات الربحية األساسية والمخففة لكل سهم:

٢٠19 ٢٠٢٠

1,502,763 1,214,188 صافي الربح العائد لحملة حقوق ملكية الشركة األم من الربحية األساسية )ألف ريال قطري(

3,891,246 3,891,246 األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل )ألف سهم( )١(

3,891,246 3,891,246 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(

0,39 0,31 عائد السهم األساسي والمخفف )ريال قطري(

)أ (  تجزئة األسهم
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩، قرر المساهمون تعديل قيمة السهم األسمية من ١٠ ريال قطري 

للسهم الواحد إلى ١ ريال قطري بناء على تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية.
تم تنفيذ عملية تجزئة األسهم بتاريخ ١ يوليو ٢٠١٩ ونتجت عنها زيادة األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل من ٣٨٩,١٢٤,٦٣٧ إلى 

٣,٨٩١,٢٤٦,٣٦٩ أسهم عادية وسهم واحد ممتاز.

السياسات المحاسبية:
تعرض المجموعة بيانات الربحية األساسية والمخففة ألسهمها العادية. ويتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة األرباح أو الخسائر 

العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفترة.
 ويتم تحديد ربحية السهم المخففة بتعديل األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

المستحقة مقابل تأثيرات األسهم العادية المحتملة المخففة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين، 
إن وجدت.

عناصر الدخل الشامل اآلخر  ٣6

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

)8,551( 29,991 احتياطي القيمة العادلة

36,499 32,094 احتياطي تحويل العمالت األجنبية

- )950( إحتياطي آخر

27,948 61,135

توزيعات األرباح   ٣7

توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

التوزيعات المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنة:

972,811 778,249 توزيعات أرباح نهائية للعام ٢٠١٩، بنسبة ٢٠٪ من القيمة األسمية )٢٠١٩: توزيعات أرباح 
نهائية لعام ٢٠١٨ بنسبة ٢٥٪ من القيمة األسمية(

اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢٠ توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠٪ من القيمة 
اإلسمية للسهم ، بإجمالي ٧٧٨,٢٤٩ ألف ريال قطري من أرباح عام ٢٠١٩ )٢٠١٩: توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٥٪ من القيمة اإلسمية للسهم، 

بإجمالي ٩٧٢,٨١١ ألف ريال قطري من أرباح عام ٢٠١٨(.
 سوف يتم عرض التوزيعات المقترحة لسنة ٢٠٢٠ بواقع ١٢.٥٪ من القيمة اإلسمية للسهم على الجمعية العمومية السنوية العتمادها رسميا.

السياسات المحاسبية:
تعترف المجموعة بالتزام سداد توزيعات نقدية لحاملي حقوق الملكية بالشركة األم عندما يتم التصريح بالتوزيع ولم يعد التوزيع وفقا لتقدير 
المجموعة. وفقًا ألحكام قانون الشركات القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ يتم التصريح بالتوزيعات عند اعتمادها من قبل المساهمين. ويتم االعتراف 

بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية.

مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي  ٣8

خصصت المجموعة خالل السنة ٣٠,٣٥٥ ألف ريال قطري )٢٠١٩: ٣٧,٥٦٩ ألف ريال قطري( بما يمثل نسبة ٢,٥٪ من صافي األرباح الموحدة للسنة 
العائدة ألصحاب حقوق الملكية في الشركة األم كمساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي.

معلومات التدفقات النقدية  ٣9
تم تلخيص الحركات غير النقدية لألنشطة االستثمارية والتمويلية كما يلي:   ٣٩-١

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

التفاصيل 

126,802 4,567 المحول من عقارات للمتاجرة إلى االستثمارات العقارية

4,832,246 - نقل المبالغ المدفوعة مقدمًا إلى االستثمارات العقارية )إيضاح ١١(

1,605,364 - نقل الموجودات غير الملموسة إلى االستثمارات العقارية )إيضاح ١٦(

٣٩-٢    تسوية صافي الدين:

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

تحليل صافي الدين:

718,182 416,054 النقد وما في حكمه

371,596 170,460 ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد ٣ أشهر

30,619 35,792 االستثمارات ذات السيولة العالية

)1,074,029( )2,153,450( التسهيالت االئتمانية -السداد خالل سنة 

)8,332,020( )7,929,405( التسهيالت االئتمانية -السداد بعد أكثر من سنة

)8,285,652( )9,460,549( صافي الدين

 1,120,397  622,306 النقد والودائع واالستثمارات ذات السيولة العالية

 )9,406,049( )10,082,855( إجمالي الدين - معدل ربح متغير

 )8,285,652( )9,460,549( صافي الدين
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معلومات المقارنة  4٠

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ لتتوافق مع العرض المقدم ألرقام السنة الحالية. قامت المجموعة 
بعمليات إعادة التصنيف المذكورة لتحسين جودة المعلومات المقدمة وليس لها تأثير على حقوق الملكية واألرباح المسجلة سابقًا. يوضح 

الجدول أدناه موجزا لحاالت إعادة التصنيف الهامة التي تمت خالل السنة:

العرض الحالي
ألف ريال قطري

إعادة التصنيف
ألف ريال قطري

العرض السابق كما 
في ديسمبر ٢٠19

ألف ريال قطري

بيان المركز المالي الموحد:

26,598,318 20,648 26,577,670 استثمارات عقارية

49,562 )23,115( 72,677 موجودات حق االنتفاع

)330,080( 2,467 )332,547( مطلوبات إيجار

بيان األرباح أو الخسائر الموحد:

1,127,428 )3,997( 1,131,425 صافي ربح القيمة العادلة من إستثمارات عقارية

)30,934( 3,997 )34,931( إطفاء موجودات حق االنتفاع

مطلوبات محتملة  41

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

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

141,257 114,746 ضمانات بنكية

القضايا والمطالبات
رُفعت خالل السنة بعض القضايا القانونية على المجموعة. ووفقا ألفضل تقديرات المستشار القانوني للمجموعة لن تنشأ أي التزامات 

جوهرية نتيجة لهذه القضايا، وبالتالي لم يتم رصد مخصصات مقابل هذه القضايا باستثناء ما تم رصده في البيانات المالية الموحدة في 
اإليضاح ١٩.

ارتباطات   4٢

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

329,087 3,473,747 ارتباطات تعاقدية مع المقاولين والموردين للعقارات قيد التطوير

8,587 8,587 التزامات لشراء استثمارات وعقارات

الموجودات المالية والمطلوبات المالية  4٣

القيم العادلة
يبين الجدول التالي مقارنة حسب الفئة بين القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المدرجة في البيانات 

المالية الموحدة:

القيم العادلة القيم الدفترية

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

الموجودات المالية

بالقيمة المطفأة

1,257,197 748,109 1,257,197 748,109 أرصدة بنكية )باستثناء النقد( 

519,704 592,215 519,704 592,215 ذمم مدينة

103,770 32,427 103,770 32,427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

208,184 153,086 208,184 153,086 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

بالقيمة العادلة 

131,928 170,032 131,928 170,032 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

30,619 35,792 30,619 35,792 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المطلوبات المالية

بالقيمة المطفأة

)1,602,856( )1,771,320( )1,602,856( )1,771,320( ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

)314,174( )192,620( )314,174( )192,620( مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

)9,406,049( )10,082,855( )9,406,049( )10,082,855( التزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

)330,080( )354,553( )330,080( )354,553( مطلوبات إيجارات

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها بالمبلغ الذي يتم من خالله مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بين  	
طرفين راغبين في المعاملة، بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية. تستخدم الطرق واالفتراضات التالية في تقدير القيم العادلة:

إن القيم العادلة لألرصدة البنكية والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى  	
والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة تكون عمومًا مقاربة لقيمها الدفترية بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

يتم تقييم الذمم المدينة من التأجير التمويلي من قبل المجموعة بناء على مؤشرات مثل معدالت الربح والوضع االئتماني لكل عميل  	
وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناء على هذا التقييم، توضع المخصصات في الحسبان مقابل الخسائر المتوقعة لهذه الذمم 

المدينة من التأجير التمويلي. كما في نهاية سنة التقرير، تقارب القيم الدفترية للذمم المدينة من التأجير التمويلي قيمتها العادلة بعد 
خصم المخصصات.

يتم تسجيل القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل األخر المدرجة من خالل األسعارالمدرجة في أسواق نشطة. 	

يتم تسجيل القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل األخر غير المدرجة بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القيمة بسبب  	
عدم توافر أسعار سوقية مدرجة أو مقاييس أخرى موثوقة لقياس قيمتها العادلة.

تقارب القيمة العادلة اللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي قيمتها الدفترية حيث يعاد تسعير هذه التسهيالت دوريا لتتفق مع أسعار  	
السوق من خالل نظام التمويل بالمرابحة.
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قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة.

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لمستويات قياس القيمة العادلة للموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

قياس القيمة العادلة باستخدام
المدخالتتاريخ التقييم

الجوهرية
غير القابلة
للمالحظة

المستوى ٣
ألف ريال قطري

المدخالت
الجوهرية

القابلة
للمالحظة

المستوى ٢
ألف ريال قطري

األسعار المدرجة
في األسواق

النشطة
المستوى األول

ألف ريال قطري

اإلجمالي

ألف ريال قطري

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:

28,158,282 - - 28,158,282 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ استثمارات عقارية )إيضاح ١٢(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخر  )إيضاح ١٠(:

- - 11٢,81٠ 11٢,81٠ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أسهم حقوق الملكية المدرجة

57,222 - - 57,222 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة )إيضاح ٥(:

- - 35,792 35,792 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أسهم حقوق الملكية المدرجة

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لمستويات قياس القيمة العادلة للموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

قياس القيمة العادلة باستخدام
المدخالتتاريخ التقييم

الجوهرية
غير القابلة
للمالحظة

المستوى ٣
ألف ريال 

قطري

المدخالت
الجوهرية

القابلة
للمالحظة

المستوى ٢
ألف ريال قطري

األسعار المدرجة
في األسواق

النشطة
المستوى األول

ألف ريال قطري

اإلجمالي

ألف ريال 
قطري

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة

26,598,318 - - 26,598,318 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ استثمارات عقارية )إيضاح ١٢(

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخر  )إيضاح ١٠(:

- - 82,131 82,131 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أسهم حقوق الملكية المدرجة

49,797 - - 49,797 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة )إيضاح ٥(:

- - 30,619 30,619 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ أسهم حقوق الملكية المدرجة

لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل ٢٠٢٠ )٢٠١٩: بدون تحويالت(، ولم يتم إجراء تحويالت إلى ومن المستوى 
الثالث لقياس القيمة العادلة )٢٠١٩: بدون تحويالت(.

تقييم نموذج العمل
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية بناء على المدفوعات على أصل المبلغ والفائدة فقط وعلى اختبار نموذج العمل.  تحدد المجموعة 

نموذج العمل على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات من الموجودات المالية مًعا لتحقيق هدف عمل معين. يتضمن هذا التقييم 
الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء هذه الموجودات وقياس أدائها ، والمخاطر التي تؤثر على أداء 

الموجودات وكيفية إدارة هذه الموجودات وكيف يتم تعويض أو مكافأة مديري هذه الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية 
المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم الغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب 

أستبعادها وما إذا كانت األسباب متوافقة مع هدف العمل التي تم اإلحتفاظ بالموجودات ألجله. تعتبرالمراقبة والمتابعة جزًء من التقييم 
المتواصل للمجموعة لمعرفة فيما إذا كان نموذج العمل الذي يتم االحتفاظ به للموجودات المالية المتبقية ال يزال مناسبًا وإذا لم يكن 

مناسبًا،  تقييم إذا كان هناك تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغيراً مستقبلياَ في تصنيف تلك الموجودات. ال توجد تغييرات مطلوبة خالل 
الفترات المبينة. 

أسس اإلعداد والتوحيد  44

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه.
وقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على مدار جميع السنوات المبينة وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه. 

أساس اإلعداد  ٤٤-١

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي 
واألحكام المعمول بها لقانون الشركات التجارية القطري رقم )١١( لسنة ٢٠١٥ وتعديالته.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات العقارية والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة والموجودات المالية من خالل الدخل الشامل االخر التي تم قياسها بالقيمة العادلة.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف 
ريال قطري وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه.

يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يقتضي من اإلدارة إبداء 
رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. بالنسبة لألمور التي تتضمن درجة أعلى من إبداء الرأي أو التعقيد، أو األمور التي 

تتضمن افتراضات وتقديرات تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة فقد تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم ٤٧. تمت الموافقة على إصدار 
البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ ١٥  فبراير٢٠٢١. إن أعضاء مجلس اإلدارة لديهم صالحية تعديل وإعادة إصدار البيانات 

المالية. 

٤٤-٢   أساس التوحيد

)أ(   الشركات التابعة
الشركات التابعة هي جميع الكيانات )بما فيها الكيانات المنظمة( التي تسيطر عليها المجموعة. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض 

المجموعة، أو يكون لديها حقوق، لعوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها 
على هذه المنشأة. ويتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة بصورة كاملة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة، ويتم إلغاء التوحيد 

من تاريخ انتهاء السيطرة. تطبق المجموعة طريقة االقتناء لتسجيل اندماجات األعمال.
والمقابل الذي تم تحويله لالستحواذ على شركة تابعة يتمثل في القيمة العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك 

السابقين للشركة المستحوذ عليها وأسهم حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة. ويتضمن المقابل المالي الذي تم تحويله القيمة 
العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب مالي محتمل. ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو 

المطلوبات المحتملة المفترضة في اندماجات األعمال مبدئيا بالقيم العادلة في تاريخ االقتناء. وتعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على حدة، سواء بالقيمة العادلة أو بحصة األسهم غير المسيطرة التناسبية من 

المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها.

ويتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.

إذا تحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية لحصة الملكية للشركة المستحوذة والمحتفظ بها سابقا يعاد قياسها بالقيمة 
العادلة في تاريخ االستحواذ، وأي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتم االعتراف بأي مقابل محتمل يجب تحويله من قبل المجموعة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بأي تغييرات الحقة للقيمة 
العادلة للمقابل المحتمل والذي يعتبر أحد الموجودات أو المطلوبات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ سواء في الربح أو الخسارة أو 

كتغيير لبنود الدخل الشامل األخر.

ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصّنف كحقوق ملكية وتُحتسب تسويته الالحقة في حقوق الملكية.

يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت بين شركات المجموعة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة. عند 
الحاجة، تم تعديل المبالغ المسجلة من قبل الشركات التابعة لتتوافق مع سياسات المجموعة المحاسبية.
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 )ب(  التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغير في السيطرة
تحتسب المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق الملكية - أى المعامالت التي تتم مع 

أصحاب الحصص بصفتهم المالكين. إن الفرق بين القيمة العادلة ألي مقابل مدفوع والحصة المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية لصافي 
موجودات الشركة التابعة يتم تسجيله في حقوق الملكية. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة أيضا في حقوق 

الملكية.

)ج(  استبعاد الشركات التابعة
عندما تتوقف المجموعة عن السيطرة، فإن أي حصص محتجزة في المنشأة يتم قياسها بالقيمة العادلة، في تاريخ فقدان السيطرة، مع 

االعتراف بأي تغييرات في القيمة الدفترية ضمن الربح أو الخسارة. والقيمة العادلة هي عبارة عن القيمة الدفترية المبدئية الخاصة بأغراض 
المحاسبة الالحقة للحصص المحتجزة كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى أن أي مبالغ تم االعتراف بها مسبقا ضمن 
الدخل الشامل اآلخر فيما يخص تلك المنشأة يتم تسجيلها كما لو أن المجموعة قد استبعدت بشكل مباشر الموجودات أو المطلوبات ذات 

العالقة. وهذا قد يعني أن المبالغ السابق االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى يتم إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة.

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على الشركات التابعة للمجموعة التي تمثل أكثر من ٢٪ من إجمالي الموجودات و / أو النتائج 
التشغيلية للمجموعة خالل الفترة الحالية أو السابقة وهي مبينة أدناه. باإلضافة للشركات التابعة المبينة أدناه، تم توحيد عدد من البيانات 

المالية لشركات تابعة أخرى في هذه البيانات المالية الموحدة، وهي تمثل أقل من ٢٪ من إجمالي الموجودات و / أو النتائج التشغيلية 
للمجموعة.

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة

بلد التأسيس ٣١ ديسمبر ٢٠١٩اسم الشركة التابعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة أساس العقارية ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة الوصيف إلدارة األصول ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة الدولية ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة السد ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة سلوى ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة البراحة ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة قرية بروة ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة مساكن السيلية ومسيمير ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة لتبريد المناطق ذ.م.م.

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر الشركة القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.خ

٪٧٠ ٪7٠ قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة لوسيل جلف للتطوير ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ المملكة العربية السعودية شركة بروة العقارية السعودية ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة مدينة المواتر ذ.م.م.

جميع الشركات المذكورة أعاله نشاطها هو مجال التنمية العقارية فيما عدا شركة الوصيف إلدارة األصول ونشاطها يتركز في إدارة العقارات 
والمرافق ، باإلضافة إلى شركة قطر إلدارة المشاريع والتي يتركز نشاطها في إدارة المشاريع.

شركات تابعة ذات حصص غير مسيطرة جوهرية   45

فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة للمجموعة التي تملك ما يزيد على ١٠٪ من الحصص غير المسيطرة:
نسبة حصة حقوق الملكية الفعالة التي تحتفظ بها الحصص غير المسيطرة هي كالتالي:

٣1 ديسمبر ٢٠19 ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠ بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

٪٣٠ ٪٣٠ قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

٪٢٥,٥ ٪٢5,5 قطر شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م 

   ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

األرصدة المتراكمة للحصة الجوهرية غير المسيطرة

43,973 37,343 شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

41,724 41,686 شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م

أرباح الحصة الجوهرية غير المسيطرة:

6,368 8,318 شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

)20( )38( شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م

وفيما يلي المعلومات المالية الموجزة لهذه الشركات التابعة. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل الحذف بين شركات المجموعة:

شركة نزل قطر
المحدودة ذ,م,م

ألف ريال قطري

شركة قطر إلدارة
المشاريع ش,م,ق,خ

ألف ريال قطري

بيان األرباح أو الخسائر الموجز لسنة ٢٠٢٠:

- 133,223 إيرادات وأرباح

)149( )105,497( مصروفات وخسائر

)149( 27,726 ربح / )خسارة(  السنة

)149( 28,089 إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل

بيان األرباح أو الخسائر الموجز لسنة ٢٠19:

- 124,046 إيرادات وأرباح

)78( )102,819( مصروفات وخسائر

)78( 21,227 ربح / )خسارة( السنة

)78( 20,617 إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل

بيان المركز المالي الموجز كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠:

- 28,090 موجودات غير متداولة

409,971 161,225 موجودات متداولة

- )16,090( مطلوبات غير متداولة

)246,498( )48,750( مطلوبات متداولة

163,473 124,475 صافي حقوق الملكية

العائد إلى:

121,787 87,132 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

41,686 37,343 حصة غير مسيطرة

163,473 124,475 إجمالي حقوق الملكية
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شركة نزل قطر
المحدودة ذ,م,م

ألف ريال قطري

شركة قطر إلدارة
المشاريع ش,م,ق,خ

ألف ريال قطري

بيان المركز المالي الموجز كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19:

- 28,631 الموجودات غير المتداولة                         

410,108 184,250 موجودات متداولة

- )22,619( المطلوبات غير المتداولة

)246,486( )43,685( المطلوبات المتداولة

163,622 146,577 صافي حقوق الملكية

العائد إلى:

121,898 102,604 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

41,724 43,973 حصة غير مسيطرة

163,622 146,577 إجمالي حقوق الملكية

معلومات التدفقات النقدية الموجزة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠:

- 14,796 األنشطة التشغيلية

- )42,878( األنشطة االستثمارية

- )36,051( األنشطة التمويلية

- )64,133( صافي النقص في النقد وما في حكمه

معلومات التدفقات النقدية الموجزة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19:

)769( 18,675 األنشطة التشغيلية

- )6,910( األنشطة االستثمارية

- )30,924( األنشطة التمويلية

)769( )19,159( صافي النقص في النقد وما في حكمه

إدارة المخاطر المالية  46

يشرح هذا اإليضاح تعرض المجموعة إلى المخاطر المالية، وكيفية تأثير هذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة في المستقبل.

ادارة المخاطر القياس المخاطر الناشئة عن المخاطر

تحليل الحساسية تنويع المحفظة استثمارات في أوراق حقوق الملكية
التزامات وفقًا لعقود التمويل اإلسالمي

موجودات والتزامات مالية بالعمالت األجنبية

مخاطر السوق 

 تنويع الودائع لدى البنوك والحدود 
االئتمانية وخطابات االعتماد تحليل األعمار النقد وما في حكمه مخاطر االئتمان

التصنيف االئتماني ذمم مدينة تجارية

ذمم مدينة من التأجير التمويلي

مستحق من أطراف ذات عالقة

 توفر الوسائل االئتمانية الملتزم بها 
وتسهيالت التمويل,

توقعات التدفقات 
النقدية قروض ومطلوبات أخرى مخاطر السيولة

 األهداف والسياسات
تشمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة وااللتزامات 

بموجب عقود التمويل اإلسالمي ومطلوبات االيجارات. الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على المزيد من التمويل 
لعمليات المجموعة. لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل النقد واألرصدة البنكية والذمم المدينة والذمم المدينة من التأجير 

التمويلي والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية من 
خالل الدخل الشامل األخر والتي تنشأ مباشرة من عملياتها.

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من أدوات المجموعة المالية تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية 
ومخاطر العقارات والمخاطر األخرى. ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واالتفاق على السياسات الخاصة بإدارة كل هذه المخاطر والتي نوجزها فيما 

يلي:

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم على ربح 

وحقوق الملكية بالمجموعة أو على قيمة األدوات المالية الخاصة بالمجموعة. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر 
السوق والسيطرة عليها ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظيم العائد.

 أ(   مخاطر معدل الربح
تتألف الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة التي تخضع لمخاطر معدل الربح من الودائع البنكية والذمم المدينة من التأجير التمويلي 

وااللتزامات بموجب لعقود التمويل اإلسالمي. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح بالسوق يتعلق أساسًا بالموجودات 
والمطلوبات المالية للمجموعة التي تحمل معدالت ربح متغيرة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل تنويع المحفظة المتعلقة باإللتزامات بموجب العقود التمويل اإلسالمي والذمم 
المدينة من التأجير التمويلي. 

في تاريخ التقرير، كان معدل الربح لألدوات المالية التي تحمل ربح بالمجموعة كالتالي:

القيم الدفترية

٢٠19
ألف ريال قطري

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

أدوات معدل الربح المتغير:

103,770 32,427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

814,807 200,061 ودائع ثابتة األجل

)9,406,049( )10,082,855( مطلوبات مالية - تمويالت

يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد للتغيرات المحتملة في معدالت الربح بشكل معقول بمقدار ٢٥ نقطة أساس، 
مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح لسنة 

واحدة، على أساس المعدل المتغير للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها في ٣١ ديسمبر. إن تأثير االنخفاض في معدالت الربح من 
المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

الربح أو الخسارة +/- ٢5 نقطة 
أساس

ألف ريال قطري

-/+  24,089 في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠

-/+  23,051  في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

واستجابة لإلعالنات ، وضعت المجموعة برنامج اإلنتقال من معدل ايبور الذي يتألف من مسارات العمل إلدارة المخاطر والضرائب والخزانة 
والقانون والمحاسبة واألنظمة. يخضع البرنامج إلدارة الرئيس المالي المسؤول أمام مجلس اإلدارة. الهدف من البرنامج هو فهم مكان تعرضات 

ايبور داخل األعمال وإعداد خطة عمل وتقديمها لتمكين االنتقال السلس إلى معدالت مرجعية بديلة. تهدف المجموعة إلى االنتهاء من 
االنتقال وخطط التغيير بحلول نهاية النصف األول من عام ٢٠٢١.

بالنسبة للديون ذات السعر المتغير للمجموعة ، بدأت المجموعة مناقشات مع البنوك المحلية بحيث يتغير معدل تكلفة التمويل الحالي 
إلى معدل تكلفة التمويل المرجعي في عام ٢٠٢١.

ستستمر المجموعة في تطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ حتى يزول عدم اليقين الناشئ عن إصالحات معيار 
معدل الفائدة فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية األساسية التي تتعرض لها المجموعة. افترضت المجموعة أن حالة عدم اليقين 
هذه لن تنتهي حتى يتم تعديل عقود المجموعة التي تشير إلى معدالت ايبور لتحديد التاريخ الذي سيتم فيه استبدال مؤشر سعر الفائدة ، 

والتدفقات النقدية لسعر المعيار البديل وتعديل الفارق ذي الصلة. سيعتمد هذا جزئًيا على إدخال البنود البديلة التي لم يتم إضافتها بعد إلى 
عقود المجموعة والتفاوض مع المقرضين.
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ب (   مخاطر صرف العملة
تتمثل مخاطر سعر صرف العملة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب المتغيرات في أسعار 

صرف العملة. إن تعرض المجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف تتعلق بصورة أساسية بأنشطة المجموعة التشغيلية وصافي استثمار 
المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.

كان لدى المجموعة صافي التعرضات التالية المقّومة بالعمالت األجنبية:

 ٢٠19
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

موجودات )مطلوبات( موجودات )مطلوبات(

)792( )1,396( يورو

)17,195( )17,189( دينار كويتي

107,338 100,215 جنيه إسترليني

7,337 6,440 ليرة تركى

)7,138( )6,267( جنيه مصري

)1,995( )2,000( درهم إماراتي

)83,490( )101,882( ريال سعودي

)6,341,114( )5,973,571( دوالر أمريكي

يعد تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن األرصدة المقومة بالدوالر األمريكي محدودا حيث إن سعر الدوالر األمريكي مثبت 
مقابل الريال القطري.

المجموعة معرضة بشكل رئيسي للعمالت المذكورة أعاله. يوضح الجدول التالي حساسية المجموعة لزيادة أونقص ٥٪ في وحدات العملة 
مقابل العمالت األجنبية ذات الصلة. ٥٪ هو معدل الحساسية المستخدم عند اإلفصاح عن مخاطر العمالت األجنبية داخلًيا الى اإلدارة ويمثل 

تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية. يتضمن تحليل الحساسية البنود النقدية القائمة والمقومة 
بالعمالت األجنبية فقط وتعدل ترجمتها في نهاية العام لتغيير ٥ ٪ في أسعار العمالت األجنبية.

يشير الرقم الموجب أدناه إلى زيادة في األرباح وحقوق الملكية األخرى حيث تقوى وحدات العملة بنسبة ٥٪ مقابل العملة ذات الصلة. بالنسبة 
لضعف وحدات العملة بنسبة ٥٪ مقابل العملة ذات الصلة ، سيكون هناك تأثير مماثل على الربح وحقوق الملكية، واألرصدة التالية ستكون 

سلبية.

٢٠١٩
ألف ريال قطري

٪5 -/+

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

٪5 -/+

)40( )70( يورو

)860( )859( دينار كويتي

5,367 5,011 جنيه إسترليني

235 322 ليرة تركى

)357( )313( جنيه مصري

)100( )100( درهم إماراتي

)4,175( )5,094( ريال سعودي

)317,055( )298,679( دوالر أمريكي

ج (   مخاطر أسعار حقوق الملكية

يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد واحتياطي القيمة العادلة للتغيرات المحتملة في أسعار حصص حقوق الملكية 
المدرجة مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن تأثير االنخفاض في أسعار األسهم من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

التأثير على 
حقوق الملكية

ألف ريال قطري

التأثير على
 األرباح

ألف ريال قطري

التغييرات في
 مؤشرات السوق

٢٠٢٠

11,281 - ٪1٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - مدرجة

3,579 3,579 ٪1٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٠١٩

8,213 - ٪١٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - مدرجة

3,062 3,062 ٪١٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف األول خسائر مالية. يتمثل تعرض 

المجموعة لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسًا من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة والذمم المدينة من 
التأجير التمويلي والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الطرف 
المقابل، مع حد أقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه األدوات كالتالي:

٢٠١٩
ألف ريال قطري

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

1,257,197 748,109 أرصدة بنكية 

519,704 592,215 ذمم مدينة

103,770 32,427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

208,184 153,086 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2,088,855 1,525,837

التعرض األقصى لمخاطر االئتمان عند تاريخ التقرير وفقا للمنطقة الجغرافية موضح كالتالي:

القيم الدفترية

اإلجمالي
ألف ريال قطري

شمال أفريقيا
ألف ريال قطري

الدول األوروبية
ألف ريال قطري

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
ألف ريال قطري

محليا
ألف ريال قطري

٢٠٢٠

748,109 7,571 37,226 15,171 688,141 أرصدة بنكية 

592,215 1,004 9,251 17,099 564,861 ذمم مدينة

32,427 - - - 32,427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

153,086 570 - 250 152,266 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

1,525,837 9,145 46,477 32,520 1,437,695
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القيم الدفترية

اإلجمالي
ألف ريال قطري

شمال أفريقيا
ألف ريال قطري

الدول األوروبية
ألف ريال قطري

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
ألف ريال قطري

محليا
ألف ريال قطري

٢٠١٩

1,257,197 6,505 33,554 49,015 1,168,123 أرصدة بنكية 

519,704 4,525 11,284 13,882 490,013 ذمم مدينة

103,770 - - - 103,770 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

208,184 431 - 6 207,747 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2,088,855 11,461 44,838 62,903 1,969,653

تراقب المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان بصفة مستمرة وبناء على تقييم اإلدارة ومعدالت التعثر التاريخية، فإن المجموعة ترى بأن مخصص 
االنخفاض في القيمة البالغ ٣٢٢.٥٦٥  ألف ريال قطري )٢٠١٩: ٢١٣.٩٧٧ ألف ريال قطري( يعد كافيا مقابل الموجودات المالية كما في تاريخ 

التقرير. تشمل الموجودات المالية بعض األرصدة المتأخرة ولكنها في رأي اإلدارة لم تنخفض قيمتها كما في تاريخ التقرير.
تقوم المجموعة بالحد من المخاطر الناتجة من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناجمة عن األرصدة البنكية عن طريق فتح حسابات 

في بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. إن ما نسبته ٩٥٪ )٢٠١٩: ٩٣٪( من األرصدة البنكية تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلية في دولة قطر ذات 
تصنيف جيد.

جودة ائتمان الموجودات المالية
 نظرا ألن بعض الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ليس لها تصنيف خارجي متاح ولم يتم إجراء تصنيف 

ائتماني داخلي لها من قبل المجموعة. فإن جودة ائتمان هذه الموجودات المالية ال يمكن اإلفصاح عنها من قبل اإلدارة.

قامت المجموعة  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مستخدمة النهج المبسط لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة والذي بموجبه يتم 
اإلعتراف بالخسائر المتوقعة على مدار أعمار جميع الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى و الذمم المدينة من التأجير التمويلي.

لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة ، تم تصنيف الذمم المدينة بناءا على خواص مخاطر اإلئتمان المشتركة وعدد أيام تأخر التحصيل.
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ٨٧٪ من الذمم المدينة من التأجير التمويلي ) ٢٠١٩: ٩٣٪( مستحقة من عميل واحد وهو مؤسسة تابعة للحكومة .

ولتقييم المخاطر االئتمانية الخاصة بالعمالء الرئيسيين، تعتمد المجموعة عادة على وكاالت تقييم ائتماني خارجية مثل »موديز« و«ستاندرد 
وبورز« و«فيتش«، إن وجدت لتقييم احتمالية عجز هؤالء العمالء عن السداد. بالنسبة للهيئات الحكومية والشركات المقيمة تقييما خارجيا 

وتقييمها االئتماني يتراوح بين A و B فهى تمثل ٧٢٪ من صافي الذمم المدينة التجارية بعد خصم المخصص كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ )٢٠١٩: 
.)٪٨٣

ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.
يمكن تقييم جودة ائتمان الموجودات المالية والتي ال تعتبر متعثرة أو متدنية القيمة بالرجوع إلى المعلومات التاريخية. يتم إدارة مخاطر 
االئتمان من األرصدة لدى البنوك من قبل اإلدارة المالية للمجموعة وفقا لسياسة المجموعة. يوضح الجدول التالي التصنيفات االئتمانية 

الخارجية للبنوك:

 ٢٠١٩
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

675,519 185,964 A+

200,802 299,476 A1

337,963 44,350 A

- 56,768 A-

- 135,701 A2/PRIME-1

- 3,972 B

42,913 21,878 أخرى

1,257,197 748,109 اإلجمالي

أسس االعتراف بالخسائر االئتمانية 
المتوقعة

الوصف الفئة

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لـ 12 شهراً الطرف المقابل لديه مخاطر منخفضة في التخلف 
عن السداد وليس لديه أي مبالغ متأخرة السداد

غير متعثر

الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة 
- ليست ذات قيمة ائتمانية منخفضة

تجاوز المبلغ 30 يومًا بعد تاريخ االستحقاق أو كانت 
هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف 

األولي

مشكوك فيه

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
العمر - ذات قيمة ائتمانية منخفضة

تجاوز المبلغ 90 يومًا بعد تاريخ االستحقاق أو أن هناك 
دليًلا يشير إلى أن األصل ذو قيمة إئتمانية منخفضة

متعثر

تم شطب المبلغ هناك أدلة تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات 
مالية شديدة وليس لدى الشركة أي احتمال واقعي 

الستردادها

مشطوب

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة بخصوص إدارة 

مخاطر السيولة في ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت 
الضغوط دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة المجموعة.

تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام احتياطيات المجموعة والتسهيالت البنكية. 
تتطلب أحكام اإليرادات الخاصة بالمجموعة تحصيل المبالغ في غضون ٣٠ يوما من تاريخ الفاتورة.

يلخص الجدول التالي مواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في ٣١ ديسمبر بناء على تواريخ المدفوعات التعاقدية 
ومعدالت الربح الحالية في السوق:

أكثر من
 5 سنوات

ألف ريال قطري

٢-5 سنوات
ألف ريال قطري

1-٢ سنة
ألف ريال قطري

أقل من
 سنة واحدة

ألف ريال قطري

التدفقات
النقدية
الخارجة

التعاقدية
ألف ريال قطري

القيم الدفترية
ألف ريال قطري

٢٠٢٠

- 263,600 167,611 1,403,068 1,834,279 1,771,320 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

- - 579 192,041 192,620 192,620 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

472,694 85,213 35,634 66,806 660,347 354,553 مطلوبات إيجارات

1,626,453 4,468,666 2,469,734 2,424,461 10,989,314 10,082,855 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي

2,099,147 4,817,479 2,673,558 4,086,376 13,676,560 12,401,348

أكثر من
 5 سنوات

ألف ريال قطري

٢-5 سنوات
ألف ريال قطري

1-٢ سنة
ألف ريال قطري

أقل من
 سنة واحدة

ألف ريال قطري

التدفقات
النقدية
الخارجة

التعاقدية
ألف ريال قطري

القيم الدفترية
ألف ريال قطري

٢٠19

83,600 270,000 190,253 1,149,017 1,692,870 1,602,856 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

- - 579 313,595 314,174 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 314,174

264,198 90,056 68,055 76,208 498,517 330,080 مطلوبات إيجارات

1,785,514 4,958,972 2,691,988 1,633,983 11,070,457 9,406,049 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي

2,133,312 5,319,028 2,950,875 3,172,803 13,576,018 11,653,159
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باإلضافة إلى ذلك ، تستخدم المجموعة مزيج التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات المالية والتسهيالت المصرفية المتاحة إلدارة السيولة. 
يوضح الجدول أدناه التدفقات النقدية الواردة من الموجودات المالية:

اإلجمالي
ألف ريال قطري

أكثر من 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنتين إلى 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنة إلى 
سنتين

ألف ريال قطري

اقل من سنة
ألف ريال قطري

٢٠٢٠

592,215 66,671 53,493 30,234 441,817 ذمم مدينة تجارية وأخرى

32,427 - - 1,622 30,805 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

153,086 - - - 153,086 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

205,824 - - 170,032 35,792 إستثمار في أدوات حقوق ملكية

983,552 66,671 53,493 201,888 661,500

اإلجمالي
ألف ريال قطري

أكثر من 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنتين إلى 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنة إلى 
سنتين

ألف ريال قطري

اقل من سنة
ألف ريال قطري

٢٠19

519,704 85,533 44,244 16,616 373,311 ذمم مدينة تجارية وأخرى

80,932 - 1,622 30,805 48,505 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

208,184 - - - 208,184 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

162,547 - - 131,928 30,619 إستثمار في أدوات حقوق ملكية

971,367 85,533 45,866 179,349 660,619

المخاطر التشغيلية
 المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بعمليات المجموعة 
واألفراد والتكنولوجيا والبنية التحتية، ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر السوق واالئتمان والسيولة مثل تلك التي تنشأ عن معايير السلوك 

المهني المقبولة عموما للشركات. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات المجموعة.

وهدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية بحيث تعمل على التوازن بين تجنب الخسائر واألضرار المالية على سمعة المجموعة مع تحقيق 
فعالية شاملة للتكلفة وتجنب إجراءات الرقابة التي تقيد من المبادرة واإلبداع.

وتم تفويض المسؤولية الرئيسية لتطوير وتنفيذ الضوابط الرقابية التي تتناول المخاطر التشغيلية لإلدارة العليا داخل كل إدارة على حدى. 
ويتم دعم هذه المسؤولية من خالل تطوير معايير المجموعة الشاملة إلدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:

متطلبات الفصل المناسب بين المهام بما في ذلك اإلعتماد المستقل للمعامالت. 	
متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت. 	
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى وتوثيق الضوابط الرقابية واإلجراءات. 	
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تم التعرض لها وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات التي تتناول المخاطر المحددة. 	
متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة. 	
وضع خطط الطوارئ. 	
التدريب والتطوير المهني. 	
معايير األخالق المهنية ومعايير األعمال. 	
التقليل من المخاطر، بما في ذلك التأمين ضد الخسائر في الموجودات وضد االختالس، في حال كان ذلك فعاال. 	

المخاطر العقارية
حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

قد تزداد تكلفة برامج التطوير في حال تأخرت عمليات التخطيط. تستخدم المجموعة مواردها في تطوير معظم مشاريعها التي  	
تستقطب فيها الخبراء في متطلبات التخطيط المحددة في موقع البرنامج من أجل الحد من المخاطر التي قد تنشأ أثناء عملية 

التخطيط، وتستعين بالخبرة المتراكمة في التعاقد لغرض الحد من تكاليف التطوير مقارنة بالسوق المرتبط بها.
وقد يتعسر المستأجر الرئيسي مما يسبب خسارة جوهرية لإليرادات اإليجارية وانخفاض قيمة العقار المرتبط بها )راجع مخاطر االئتمان(.  	

ولخفض هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين الرئيسيين المحتملين وتقرر المستوى المناسب 
من الحماية المطلوبة من خالل الودائع والضمانات اإليجارية.

تعرض القيم العادلة للمحفظة لمخاطر المعطيات األساسية للسوق وشاغل العقار. 	

مخاطر أخرى
إن المخاطر األخرى التي تتعرض لها المجموعة تتمثل في المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. ويتم السيطرة على 

المخاطر التنظيمية من خالل إطار السياسات واإلجراءات التنظيمية. ويتم إدارة المخاطر القانونية من خالل االستعانة بالمستشارين القانونين 
الداخليين والخارجيين. ويتم السيطرة على مخاطر السمعة من خالل الفحص المنتظم لألمور التي لها أثر على سمعة المجموعة، مع إصدار 

توجيهات وسياسات مناسبة في هذا الشأن.

إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس اإلدارة هى الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تعمل على الحفاظ على حقوق المستثمر والدائن وأيضًا ثقة السوق 

واستمرار التطوير المستقبلي لألعمال. ويتكون رأس المال من حصص رأس المال وأسهم الخزانة واالحتياطيات األخرى واالحتياطي العام 
واألرباح المدورة للمجموعة. ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال، والذي تعرفه المجموعة بأنه صافي اإليرادات التشغيلية مقسوما 

على إجمالي حقوق الملكية للمساهمين. ويراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين.

وتتمثل أهداف المجموعة الرئيسية عند إدارة رأس المال في:
حماية قدرة المجموعة على استمرار األعمال، حتى تستمر في توفير العوائد للمساهمين والمزايا ألصحاب المصالح. 	
توفير عائد كاف للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات التي تتناسب مع مستوى المخاطر  و. 	
الحفاظ على التعهدات الكمية البنكية للمجموعة والحفاظ على تصنيف جيد للمخاطر. 	

وعالوة على ذلك، يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن فيما بين العوائد المستهدفة التي قد تكون ممكنة مع مستويات أعلى من 
التمويل والمزايا والضمانات وهو ما يتم تقديمه من خالل مركز رأس المال القوي للمجموعة.

كانت نسبة صافي مديونية المجموعة إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير كما يلي:

٢٠19
ألف ريال قطري

٢٠٢٠
ألف ريال قطري

9,406,049 10,082,855 تمويالت محملة بتكلفة تمويل

)1,254,716( )746,157( ناقصا: النقد واألرصدة البنكية

8,151,333 9,336,698 صافي الدين

17,910,581 18,376,985 إجمالي حقوق الملكية )باستبعاد االحتياطي القانوني والحصص غير المسيطرة(

٪45,51 ٪50,81 نسبة صافي الدين الى حقوق الملكية في ٣1 ديسمبر

التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة   47

يتطلب إعداد البيانات المالية استخدام التقديرات المحاسبية التي نادراً ما تتساوى ، كأمر بديهي، مع النتائج الفعلية ذات العالقة. تحتاج اإلدارة 
إلى إبداء رأيها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.

يقدم هذا اإليضاح نبذة عامة حول المجاالت التي تشمل درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد وحول البنود التي ترتفع فرص تعديلها بشكل 
مادي بسبب التقديرات واالفتراضات التي قد يتبين أنها غير صحيحة. وتشمل هذه البيانات المالية الموحدة المعلومات المفصلة حول كل من 

هذه التقديرات واألحكام مع المعلومات حول أسس الحساب لكل من البنود المتأثرة. 

 في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية والتي لها كان لها التأثير األهم على المبالغ المدرجة في 
البيانات المالية الموحدة:

تقدير القيم العادلة لالستثمارات العقارية -اإليضاح رقم ١٢ 	
تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة - اإليضاح رقم ٧ 	
تقدير المستحقات الضريبية الحالية ومصروفات الضريبة الحالية - اإليضاح رقم ١٧ 	
األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات - اإليضاح رقم ١٣ 	
القيمة العادلة المقدرة لبعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  - اإليضاح رقم ١٠ 	
التزامات المنافع المحددة للمعاشات ونهاية الخدمة  - اإليضاح رقم ٢٠ 	
االعتراف باإليرادات - اإليضاح رقم ٧ واإليضاح رقم ١٢ 	
االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر الضريبية المرحلة - اإليضاح رقم ١٧ 	
إنخفاض قيمة األرصدة البنكية - اإليضاح رقم ٤ 	
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انخفاض قيمة الذمم المدينة - اإليضاح رقم ٦ 	
انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة - اإليضاح رقم ٩ 	
انخفاض قيمة موجودات حق اإلنتفاع اإليضاح رقم ١٤ 	
انخفاض قيمة الشركات الزميلة اإليضاح رقم ١٥ 	
انخفاض قيمة الشهرة اإليضاح رقم ١٦ 	
انخفاض قيمة الذمم المدينة من التأجير التمويلي اإليضاح رقم ٨  	
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )١( 	
توحيد القرارات وتصنيف الترتيبات المشتركة - اإليضاح رقم ٤٤ 	
تصنيف العقارات - اإليضاح رقم ٧ واإليضاح رقم ١٢ واإليضاح رقم ١٣ 	
تحديد مدة عقد اإليجار اإليضاح رقم ١٤ 	
خصم مدفوعات اإليجار اإليضاح رقم ١٤ 	
تقييم مبدا اإلستمرارية 	

التقديرات واألحكام يتم تقييمها بشكل مستمر وتعتمد على الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية 
التي قد يكون لها تأثير مالي على المنشأة والتي يعتقد أنها معقولة بموجب الظروف المحيطة.

)1( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة الستبيان إمكانية رد االنخفاض عند تاريخ كل تقرير مالي. يتم اختبار 

الشهرة المتضمنة في تكلفة االستحواذ للشركات التابعة الستبيان االنخفاض في القيمة سنويا وفي بعض الحاالت عند وجود مؤشرات على 
ذلك. يتم اختبار الموجودات غير المالية األخرى الستبيان االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد ال تسترد. عند تنفيذ 

حسابات القيمة قيد اإلستخدام، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو وحدة تكوين النقد وتختار معدل 
الخصم المناسب لحساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

االفتراضات الرئيسية المتبعة في حسابات القيمة قيد االستخدام.
تعتبر حسابات القيمة قيد االستخدام لوحدات تكوين النقد المرتبطة بالمشاريع العقارية أكثر حساسية لالفتراضات التالية:

هامش الربح اإلجمالي
يعتمد للفعالية على متوسط القيم التي تم تحقيقها في الفترة التي سبقت بداية فترة الموازنة. ويتم زيادتها على مدار فترة الموازنة 

للتحسينات المتوقعة للفعالية.

معدالت الخصم
تمثل معدالت الخصم تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحددة لكل وحدة تكوين للنقد، فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 

الفردية للموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. ويستند حساب معدل الخصم على الظروف المحددة 
للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية ويُستمد من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال الخاص بها. ويأخذ متوسط التكلفة المرجح في االعتبار 

كال من الدين وحقوق الملكية. وتُستمد تكلفة حقوق الملكية من العائد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري المجموعة. وتستند 
تكلفة الدين على التمويل اإلسالمي الذي يحمل ربحا، وتلتزم المجموعة بهذه الخدمة. ويتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاع بتطبيق عوامل 

بيتا الفردية. ويتم تقييم عوامل بيتا الفردية سنويا على أساس البيانات السوقية المتاحة للعامة.

السياسات المحاسبية الهامة األخرى  48
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(، عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتحديد اذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ بدء العقد. يتم قياس موجودات حق اإلنتفاع و 
مطلوبات اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )١٢ أشهر أو أقل( 
والموجودات ذات القيمة المنخفضة )مثل األجهزة الكمبيوتر اللوحي أوأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، أو أثاث المكاتب الصغيرة والهواتف(. 

لمثل هذه العقود يتم إستهالك قيمة حق االنتفاع ضمن المصروفات التشغيلية بإستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى 
نهاية العمر اإلنتاجي للحق في إستخدام األصل أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لهذه الموجودات بنفس األسس 

المستخدمة للممتلكات والمعدات ، ما لم يكن هناك أساس منهجي آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي تستهلك فيه الفوائد االقتصادية من 
الموجودات المؤجرة.

يتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها بإستخدام سعر 
الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو إذا لم يمكن تحديد ذلك المعدل بشكل واضح، فإن معدل اإلقتراض التدريجي للمجموعة يتم إستخدامه 

على مدى فترة مدة اإليجار. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل اإلقتراض التدريجي كمعدل خصم.

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي:
دفعات ثابتة ناقص حوافز اإليجار المدينة 	
دفعات إيجارات غير متساوية والمستندة على مؤشر أو معدل 	
المبالغ المتوقع أن تكون مطلوبة من المستأجر حسب قيمة الضمانات المتبقية 	
تفعيل خيار سعر الشراء إذا كان المستأجر شبه متأكد من تفعيل هذا الخيار؛ و 	
دفع غرامات إلغاء عقد اإليجار، إذا كان يعكس العقد حق المستأجر في ممارسة هذا الحق. 	

يتم عرض مطلوبات اإليجار كخط منفصل في بيان المركز المالي الموحد. يتم قياس التزام اإليجار الحًقا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس تكلفة 
التمويل على التزام اإليجار )باستخدام طريقة تكلفة التمويل الفعلية( وتقليل القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة. تقوم 

المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار )وإجراء تعديل مماثل ألصل حق اإلنتفاع ذي الصلة( كلما:
يحصل تغييرات لمدة عقد اإليجار أو وجود حدث أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤدي إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي  	

هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدل باستخدام معدل خصم معدل.
تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة ، وفي  	

هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدل باستخدام معدل خصم غير متغير )ما لم يتم تغيير 
مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في سعر تكلفة التمويل العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.

يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء على  	
مدة عقد اإليجار المعّدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدل باستخدام معدل الخصم المعدل في التاريخ الفعلي للتعديل.

أجرت المجموعة تعديالت خالل السنة تتعلق بتجديد إتفاقيات اإليجار.

تشتمل موجودات حق االنتفاع على القياس األولي لمطلوبات اإليجار المقابلة ، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء ، ناقًصا أي 
حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.

عندما تتكبد المجموعة التزامًا بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى الحالة 
المطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار ، يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفًقا لمعايير المحاسبة الدولية ٣٧- بقدر ما تتعلق التكاليف بأصل 

حق االنتفاع ، يتم إدراج التكاليف في أصل حق اإلنتفاع ذي الصلة ، ما لم يتم تكبد تلك التكاليف إلنتاج مخزونات.

يتم إستهالك موجودات حق االنتفاع على مدى مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل األساسي. أيهما أقصر. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل 
األساسي أو تكلفة حق االنتفاع ، يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء ، فإن قيمة حق االنتفاع ذات الصلة يتم إهالكها على مدى 

العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك من تاريخ بدء عقد اإليجار.

يتم عرض موجودات حق االنتفاع كخط منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االنتفاع قد انخفضت قيمتها وتحسب أي خسارة انخفاض 
في القيمة محددة كما هو موضح في سياسة »الممتلكات والمنشآت والمعدات« )ليست جزًءا من هذا الملحق(.

ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام اإليجار وأصل حق اإلنتفاع. يتم التعرف على المدفوعات 
ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها في »نفقات أخرى« في الربح أو 

الخسارة )أنظر إيضاح ٣١(.

كوسيلة عملية ، يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة ، وبداًل من ذلك يتم حساب أي 
عقد إيجار ومكونات غير إيجار مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم المجموعة هذه الطريقة العملية. للعقود التي تحتوي على عنصر إيجار 

واحد و مكونات اإليجار أو عدم اإليجار إضافية تقوم المجموعة بتوزيع القيمة في العقد إلى كل مكون لإليجار على أساس السعر مستقل 
النسبي للعنصر اإليجارى و السعر اإلجمالي المستقل للمكونات الغير المستأجرة.
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بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ ، يقوم المؤجر الوسيط بالمحاسبة عن عقد اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن كعقدين 
منفصلين. يُطلب من المؤجر الوسيط تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام 

الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي )وليس بالرجوع إلى األصل األساسي كما كان الحال بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧(.

نشاطات المجموعة التأجيرية وكيفية المحاسبة عنها 
تقوم المجموعة بتأجير قطع مختلفة من األراض والمباني. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة تتراوح من سنة إلى ٩٩ سنة بدون خيارات 
تمديد. يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات 

اإليجار أي شروط، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض اإلقتراض.

إعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩، تم اإلعتراف بعقود اإليجار كموجودات حق إنتفاع وإيضًا إلتزامات مماثلة في التاريخ الذي يتوفر فيه العين المؤجرة 
لإلستخدام من قبل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين اإللتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على 

مدار فترة التأجير لتسجيل تكلفة تمويل دورية ثابتة على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة. يتم إستهالك موجودات حق األنتفاع على 
أساس القسط الثابت علي العمر اإلنتاجي لألصل أومدة اإليجار أيهما أقل.

يتم مقياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. تشمل إلتزامات اإليجار صافي القيمة الحالية 
لمدفوعات اإليجار التالية:

دفعات ثابتة ناقص حوافز اإليجار المدينة 	
دفعات إيجارات غير متساوية والمستندة على مؤشر أو معدل 	
المبالغ المتوقع أن تكون مطلوبة من المستأجر حسب قيمة الضمانات المتبقية 	
تفعيل خيار سعر الشراء إذا كان المستأجر شبه متأكد من تفعيل هذا الخيار؛ و 	
دفع غرامات إلغاء عقد اإليجار، إذا كان يعكس العقد حق المستأجر في ممارسة هذا الحق. 	

يتم خصم مدفوعات اإليجار بإستخدام السعر المذكور في عقد اإليجار. إذا لم تتمكن المجموعة من تحديد هذا المعدل، يتم إستخدام معدل 
اإلقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه إلقتراض األموال الالزمة للحصول على موجودات بقيمة مماثلة في 

بيئة إقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
يتم قياس موجودات حق اإلنتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يلي:

المبلغ األصلي عند القياس األولي لمطلوبات عقد اإليجار 	
مدفوعات إيجار يتم دفعها في أو قبل تاريخ البدء مطروحا منها أي حوافز تأجير مستلمة 	
التكاليف المباشرة المبدئية و 	
تكاليف الترميم. 	

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات متدنية القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في 
بيان الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها ١٢ شهًرا أو أقل. 

قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية ، مثل الموجودات المالية من خالل الربح أو الخسارة ، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي.

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:

في السوق الرئيسي لألصل أو المطلوب ، أو 	

في حالة عدم وجود سوق رئيسي ، في السوق األكثر فائدة لألصل أو المطلوب 	

يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو األكثر فائدة من قبل المجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ، على 
افتراض أن المشاركين في السوق يعملون وفًقا لمصلحتهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل في أفضل 
استخدام له وأفضل استخدام له أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل في أفضل استخدام له. 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، وتعظيم استخدام المدخالت 
الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة ، كما هو موضح على النحو التالي ، استناًدا إلى أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:

 المستوى ١ - أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة 	
المستوى ٢ - تقنيات التقييم التي يمكن مالحظة أدنى مستوى لها من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير  	

مباشر
المستوى ٣ - أساليب التقييم التي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويالت 
قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة 

العادلة مثل ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر ، مثل االستثمارات العقارية والموجودات المالية غير 
المسعرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتألف اإلدارة من رئيس قطاع التطوير ، ورئيس الفريق المالي ، ورئيس قسم إدارة 

المخاطر ومديري كل عقار.

يشارك المقيمون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة ، مثل االستثمارات العقارية والمتاجرة. تشمل معايير االختيار معرفة السوق 
والسمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم الحفاظ على المعايير المهنية. تناقش اإلدارة وتراجع المقيمين الخارجيين للمجموعة وأساليب التقييم 

واالفتراضات المستخدمة لكل عقار.

في تاريخ كل تقرير ، تقوم اإلدارة بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات الواجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفًقا للسياسات 
المحاسبية للمجموعة. بالنسبة لهذا التحليل ، تتحقق اإلدارة من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل الموافقة على 

المعلومات الواردة في حساب التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة.

تقوم اإلدارة ، باالشتراك مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ، بمقارنة كل تغييرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية 
ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقواًل.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام 
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

تحقق اإليرادات
إيرادات اإليجار

يتم االعتراف بإيرادات اإليجار المستحقة القبض من عقود اإليجار التشغيلي ، ناقصًا التكاليف المباشرة األولية للمجموعة للدخول في عقود 
اإليجار ، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ، باستثناء دخل اإليجار الطارئ الذي يتم االعتراف به عند نشأته.

يتم توزيع حوافز المستأجرين للدخول في عقود إيجار بالتساوي على مدى فترة اإليجار ، حتى لو لم يتم سداد المدفوعات على هذا األساس مدة 
عقد اإليجار هي الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار مع أي مدة أخرى يكون للمستأجر فيها خيار مواصلة عقد اإليجار ، حيث تكون اإلدارة ، في 

بداية عقد اإليجار ، على يقين من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار .

يتم االعتراف بالمبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو للتعويض عن التداعيات في بيان األرباح أو الخسائرالموحد عند ظهورها.

يتم االعتراف برسوم الخدمة ورسوم اإلدارة والمصاريف األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين والدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحميلها 
للمستأجرين في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.
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األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.

الموجودات المالية
تصنف المجموعة موجوداتها المالية في الفئات التالية ؛ الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، الموجودات المالية 

المدرجة بالتكلفة المطفأة، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، حسب االقتضاء. يتم االعتراف بجميع 
الموجودات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة زائًدا ، في حالة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، 

تكاليف المعاملة المنسوبة إلى اقتناء األصل المالي.

يتم االعتراف بعمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده اللوائح أو األعراف في السوق 
)الصفقات العادية( في تاريخ المتاجرة ، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
القروض والمدينون هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في سوق نشط. يتم االعتراف بهذه الموجودات 

مبدئيًا بالقيمة العادلة زائًدا أي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة. الحًقًا لالعتراف المبدئي ، يتم قياس القروض والمدينين بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصًا أي خسائر انخفاض في القيمة. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في بيان األرباح أو 

الخسائر الموحد.

المطلوبات المالية
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وأخرى ، ومستحق ألطراف ذات عالقة ، والتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي 

وإلتزامات إيجار.

المطلوبات المالية غير المشتقة
تعترف المجموعة مبدئًيا بالمطلوبات المالية في التاريخ الذي تنشأ فيه وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرًفا في األحكام التعاقدية 

لألداة.

تلغي المجموعة االعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.

تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة 
العادلة زائًدا أي تكاليف معامالت منسوبة مباشرة. بعد التحقق المبدئي ، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام 

طريقة معدل الربح الفعلي. تشتمل المطلوبات المالية األخرى على التزامات بموجب عقود تمويل إسالمي ، ومستحق إلى أطراف ذات صلة ، 
وذمم دائنة تجارية وأخرى ، ومطلوبات إيجار.

مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد إذا كان هناك 

حق واجب النفاذ حالًيا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات و تسوية المطلوبات في 
وقت واحد. يجب أال يكون الحق واجب النفاذ قانونًيا متوقًفا على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قاباًل للتنفيذ في سياق العمل العادي 

وفي حالة إفالس أو إفالس المجموعة أو الطرف المقابل.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة 

من الموجودات المالية. تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية وال يتم تكبد خسائر انخفاض القيمة إال إذا كان هناك 
دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل )»حدث خسارة«( وذلك يكون 

لحدث )أو أحداث( الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها 
بشكل موثوق. قد يتضمن دليل انخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة ، أو 

تخلًفا عن السداد أو تأخًرا في سداد التكاليف أو المدفوعات الرئيسية ، واحتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، وحيث تشير 
البيانات الملحوظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف 

االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.
بالنسبة لفئة المدينين ، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي . يتم تخفيض 

القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابًقا يكون المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

الموجودات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة 

من الموجودات المالية. في حالة االستثمارات في حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع ، فإن االنخفاض الكبير أو المستمر في 
القيمة العادلة لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها يعد أيًضا دليًلا على انخفاض قيمة الموجودات. في حالة وجود أي دليل من هذا القبيل 

على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، فإن الخسائر المتراكمة )تقاس بالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة 
الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في قيمة األصل المالي المعترف بها سابًقا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد( يتم إزالتها من حقوق 

الملكية و المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
ألدوات حقوق الملكية من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر ، في فترة الحقة ، ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في 

بيان األرباح أو الخسائر الموحد ، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتم أواًل تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة 
للوحدات ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس التناسب. يتم تقييم خسائر انخفاض 

القيمة المعترف بها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير بحًثا عن أي مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس 
خسارة االنخفاض في القيمة )بخالف الشهرة( إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد. يتم عكس خسارة 

االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ، بعد خصم 
االستهالك أو اإلطفاء ، إذا لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

اإليجارات
يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب أو يحتوي على عقد إيجار على أساس جوهر الترتيب في تاريخ البداية ، سواء كان الوفاء بالترتيب يعتمد على 

استخدام أصل أو موجودات محددة أو أن الترتيب ينقل الحق في استخدام األصل ، حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق صراحة في ترتيب.

أ( المجموعة كمؤجر
راجع إيضاح ٨.

ب( المجموعة كمستأجر
تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي ، التي تنقل إلى المجموعة جميع المخاطر والمنافع العرضية المتعلقة بملكية البند المؤجر ، في بداية عقد 

اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو ، إذا كانت أقل ، بالقيمة الحالية للحد األدنى دفعات اإليجار.

يتم تقسيم مدفوعات اإليجار بين رسوم التمويل وتخفيض التزام اإليجار لتحقيق معدل ثابت لتكلفة التمويل على الرصيد المتبقي من 
االلتزام. يتم تحميل مصاريف التمويل على بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند نشوئها. يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات المقتناة 

بموجب عقد إيجار تمويلي على مدى العمر اإلنتاجي ومدة اإليجار األقصر.

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية على أنها عقود إيجار تشغيلي. يتم االعتراف بمدفوعات 
عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ، باستثناء 

مدفوعات اإليجار الطارئة التي يتم تحميلها كمصروفات عند نشوئها.

ودائع المستأجرين
يتم االعتراف بمطلوبات ودائع المستأجرين مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة حيثما كانت جوهرية. هذه الودائع 

قابلة لالسترداد للمستأجرين في نهاية مدة اإليجار. 

تحويل العمالت األجنبية
العملة التشغيلية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها 
الشركة )العملة التشغيلية(. تم عرض البيانات المالية الموحدة »بالريال القطري« وهي عملة العرض للمجموعة.
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المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت أو التقييم حيث يتم 

إعادة قياس البنود. يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن التحويل بأسعار الصرف في 
نهاية السنة للموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة المجمع ، باستثناء عندما يتم تأجيلها في الدخل 

الشامل اآلخر على النحو تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة وتحوطات صافي االستثمار المؤهلة. يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت 
األجنبية في بيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن »إيرادات أو تكاليف التمويل«.

يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية بالعمالت األجنبية المصنفة كمتاحة للبيع بين فروق التحويل الناتجة عن التغيرات في 
التكلفة المطفأة لألوراق المالية والتغيرات األخرى في القيمة الدفترية لألوراق المالية. يتم االعتراف بفروق التحويل المتعلقة بالتغيرات في 

التكلفة المطفأة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ، ويتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة الدفترية في بنود الدخل الشامل اآلخرى.

يتم االعتراف بفروق التحويل للموجودات والمطلوبات المالية غير النقدية مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كجزء من مكاسب أو خسائر القيمة العادلة ، وفروق الترجمة على الموجودات المالية غير 
النقدية ، مثل أدوات حقوق الملكية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى ، يتم إدراجها في بيان 

الدخل الشامل اآلخر الموحد.

شركات المجموعة
يتم تحويل النتائج والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة )التي ال تمتلك أي منها عملة اقتصاد شديد التضخم( التي لها عملة تشغيلية 

مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي:
)أ( يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ ذلك المركز المالي.

)ب( يتم تحويل اإليرادات والمصروفات الخاصة بكل بيان ربح أو خسارة موحد بمتوسط أسعار الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط ليس تقريبًيا 
معقواًل لألثر التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعاملة ، وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصروفات بالسعر في تواريخ المعامالت( ؛ و

)ج( يتم االعتراف بجميع فروقات الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر.

يتم التعامل مع تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على شركة أجنبية كموجودات ومطلوبات الشركة األجنبية ويتم 
تحويلها بسعر اإلغالق. يتم االعتراف بفروق الصرف الناشئة في الدخل الشامل اآلخر.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   .49
٤٩-١  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية

تأثير التطبيق األولي لتعديالت معالجة معيار سعر الفائدة على المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ والمعيار الدولي للتقارير المالية ٧.

في سبتمبر ٢٠١٩ ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معالجة لمعيار أسعار الفائدة )تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩ 
ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٧( ، وتؤدي هذه التعديالت إلى تعديل متطلبات محاسبة التحوط المحددة 

للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوط المتأثر خالل فترة عدم اليقين قبل البنود المغطاة أو تم تعديل أدوات التحوط المتأثرة بمعايير 
أسعار الفائدة الحالية كنتيجة لإلصالحات الجارية لمعيار أسعار الفائدة. التعديالت ليست ذات صلة بالمجموعة نظًرا ألنها ال تطبق محاسبة 

التحوط على مخاطر أسعار الفائدة المعيارية الخاصة بها.

تقدم التعديالت أيضًا متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقارير المالية ٧ لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها 
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ٩.

تأثير التطبيق األولي لتعديل امتيازات اإليجار المتعلقة بوباء كوفيد - ١٩على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٦

في مايو ٢٠٢٠ ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات اإليجار المتعلقة بوباء كوفيد - ١٩ )تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم ١٦( التي توفر تخفيًفا عملًيا للمستأجرين في محاسبة امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد - ١٩، من خالل 

تقديم وسيلة عملية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٦. تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار 
المتعلق بوباء كوفيد - ١٩ يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يجب على المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أن يأخذ في الحسبان أي تغيير في مدفوعات 

اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المتعلق بوباء كوفيد - ١٩ بنفس الطريقة التي يفسر بها التغيير المطبق على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم ١٦ إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.

تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد - ١٩ وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

أ( ينتج عن التغيير في مدفوعات اإليجار مقابل معدل لعقد اإليجار يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغيير 
مباشرة ؛

ب( يؤثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار فقط على المدفوعات المستحقة أصاًل في أو قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢١ )امتياز اإليجار يفي بهذا الشرط إذا أدى 
إلى انخفاض مدفوعات اإليجار في أو قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠٢١( ؛ و

ج( ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار.

في السنة المالية الحالية ، لم تقم المجموعة بتطبيق التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ )كما أصدره مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في مايو ٢٠٢٠(.

٤٩-٢  تأثير التطبيق المبدئي لمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة على البيانات المالية

تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية ، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٠ ، في 
هذه البيانات المالية.

تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

١ يناير ٢٠٢٠تعديالت على  إطار عمل معايير التقارير المالية الدولية
قامت المجموعة بتطبيق التعديالت الواردة في التعديالت على إطار عمل معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 

والمعدلة ألول مرة في السنة الحالية. تتضمن التعديالت تعديالت الحقة على المعايير المتأثرة بحيث تشير إلى 
المرجع الجديد. ومع ذلك، ال تقوم جميع التعديالت بتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات 

من إطار العمل بحيث تشير إلى المرجع المعّدل. يتم تحديث بعض التصريحات فقط لإلشارة إلى إصدار إطار 
العمل الذي تشير إليه )إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الذي اعتمده مجلس معايير المحاسبة 

الدولية في عام ٢٠٠١ ، أو إطار المجلس الدولي لمعايير المحاسبة لعام ٢٠١٠، أو إطار العمل الجديد المعّدل لعام 
٢٠١٨( أو لإلشارة إلى أن التعاريف الواردة في المعيار لها بالتعريفات الجديدة التي تم تطويرها في إطار العمل 

المعّدل.

المعايير التي تم تعديلها هي: معايير التقارير المالية الدولية أرقام ٢ و٣و٦و١٤ والمعايير المحاسبية الدولية أرقام ١ و٨و٣٤و٣٧و٣٨ ومعايير 
لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية أرقام ٢٠ و٢٢ و٣٢.

١ يناير ٢٠٢٠تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 3 تعريف األعمال

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ٣ ألول مرة في السنة الحالية. توضح 
التعديالت أنه في حين أن األعمال التجارية عادة ما يكون لها مخرجات ، إال أن المخرجات ليست مطلوبة 

لمجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات للتأهل للعمل التجاري. لكي تعتبر عماًل تجارًيا ، يجب أن تتضمن 
مجموعة مكتسبة من األنشطة والموجودات ، على األقل ، مدخالت وعملية موضوعية تساهم مًعا بشكل كبير 

في القدرة على إنشاء المخرجات.

تلغي التعديالت تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة 
واالستمرار في إنتاج المخرجات. تقدم التعديالت أيًضا إرشادات إضافية تساعد على تحديد ما إذا كان قد تم 

الحصول على عملية موضوعية.

تقدم التعديالت اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات 
المكتسبة ليست عماًل. بموجب اختبار التركيز االختياري ، فإن مجموعة األنشطة والموجودات المقتناة ال تعتبر 

نشاًطا تجارًيا إذا كانت جميع القيمة العادلة إلجمالي الموجودات المقتناة مركزة في أصل واحد محدد أو 
مجموعة موجودات مماثلة. يتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي على جميع عمليات دمج األعمال وعمليات 

االستحواذ على الموجودات التي يكون تاريخ االستحواذ لها في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٠.
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تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

١ يناير ٢٠٢٠تعديالت على معايير المحاسبية الدولية أرقام 1 و8 تعريف المواد

اعتمدت المجموعة التعديالت على المعايير المحاسبية الدولية أرقام ١ و٨ ألول مرة في السنة الحالية. تسهل 
التعديالت تعريف المواد الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم ١ وال تهدف إلى تغيير المفهوم األساسي 

لألهمية النسبية في معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تم تضمين مفهوم »التعتيم« على 
المعلومات المادية بمعلومات غير مادية كجزء من التعريف الجديد.

تم تغيير األهمية النسبية التي تؤثر على المستخدمين من »يمكن أن تؤثر« إلى »يمكن توقع تأثيرها بشكل 
معقول«. تم استبدال تعريف المواد في معيار المحاسبة الدولي رقم ٨ بإشارة إلى تعريف المادة في معيار 

المحاسبة الدولي رقم ١. باإلضافة إلى ذلك ، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعايير األخرى واإلطار 
المفاهيمي الذي يحتوي على تعريف »جوهري« أو يشير إلى مصطلح »جوهري« لضمان االتساق.

لم يكن لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد 
يؤثر على إحتساب المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

٤٩-٣  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولم يبدا سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر 

لم تقم المجموعة بتطبيق معايير التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تم إصدارها ولم يبدا سريانها بعد

تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

١ يناير ٢٠٢٣معيار التقارير المالية الدولية رقم 17 عقود التأمين
يحدد معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧ مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل 

محل معيار التقارير المالية الدولية رقم ٤ عقود التأمين.

يحدد معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧ نموذًجا عاًما ، يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات المشاركة المباشرة 
، الموصوف على أنه نهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء معايير معينة عن طريق 

قياس االلتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.

يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية 
المستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. يأخذ في االعتبار أسعار الفائدة في السوق وتأثير خيارات 

وضمانات حاملي بوالص التأمين.

في يونيو ٢٠٢٠ ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧ 
لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧. تؤجل 

التعديالت تاريخ التطبيق المبدئي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧ )متضمًنا التعديالت( إلى فترات إعداد 
التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣. وفي الوقت نفسه ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 
تمديًدا لإلعفاء المؤقت من تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩ )تعديالت على معيار التقارير المالية 

الدولية رقم ٤( التي تمد تاريخ انتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء المؤقت من تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 
رقم ٩ في معيار التقارير المالية الدولية رقم ٤ إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١ يناير ٢٠٢٣.

يجب تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٧ بأثر رجعي ما لم يكن ذلك غير عملي ، وفي هذه الحالة يتم 
تطبيق نهج األثر الرجعي المعدل أو نهج القيمة العادلة.

لغرض متطلبات االنتقال ، يكون تاريخ التطبيق األولي هو البداية إذا كانت فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق 
فيها المنشأة المعيار ألول مرة ، ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.

تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

 تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 - بيع أو المساهمة في
الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك

متاح للتطبيق االختياري / 
تاريخ سريان مؤجل إلى 

أجل غير مسمى
تتعامل التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٠ والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٨ مع المواقف التي 

يكون فيها بيع أو مساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك. على وجه 
التحديد ، تنص التعديالت على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة ال تحتوي على 

نشاط تجاري في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية ، 
يتم االعتراف بها في أرباح الشركة األم أو الخسارة فقط في حدود مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في تلك 

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثل ، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس االستثمارات 
المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة )والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه 

باستخدام طريقة حقوق الملكية( يتم االعتراف بها في أرباح أو خسائر الشركة األم السابقة فقط إلى مدى مصالح 
المستثمرين غير ذات الصلة في الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك.

١ يناير ٢٠٢٣. يُسمح التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 - تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
بالتطبيق المبكر.

تؤثر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ فقط في عرض المطلوبات على أنها متداولة أو غير 
متداولة في بيان المركز المالي وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزام أو دخل أو مصروفات أو 

المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود.

توضح التعديالت أن تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق الموجودة في 
نهاية فترة التقرير ، وتحدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل 

تسوية االلتزام ، مبينًا أن الحقوق موجودة إذا تم االمتثال للعهود في نهاية فترة التقرير ، وقدم تعريًفا لـ »التسوية« 
لتوضيح أن التسوية تشير إلى التحويل إلى الطرف المقابل من النقد أو أدوات حقوق الملكية أو الموجودات 

األخرى أو خدمات.

١ يناير ٢٠٢٢تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣  اإلشارة إلى إطار عمل معايير التقارير المالية الدولية

تعمل التعديالت على تحديث معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ بحيث يشير إلى إطار العمل لعام ٢٠١٨ بداًل من 
إطار العمل الخاص بعام ١٩٨٩. كما أنها تضيف إلى معيار التقارير المالية الدولية رقم ٣ مطلًبا ، بالنسبة 

لاللتزامات الواقعة في نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧ ، أن يقوم المشتري بتطبيق المعيار المحاسبي 
الدولي رقم ٣٧ لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة للضريبة 

التي ستكون ضمن نطاق معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ٢١ ، يطبق المشتري معيار لجنة 
تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ٢١ لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع 

الضريبة قد حدث بحلول تاريخ االستحواذ.

أخيراً ، تضيف التعديالت بياًنا صريًحا بأن المشتري ال يعترف بالموجودات المحتملة المقتناة في عملية دمج 
األعمال.

تسري التعديالت على مجموعات األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ عليها في أو بعد بداية الفترة السنوية 
األولى التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا طبقت الكيان أيًضا جميع المراجع المحدثة 

األخرى )المنشورة مع تحديث إطار العمل( في نفس الوقت أو قبل ذلك.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦ - الممتلكات واآلالت والمعدات - المتحصالت قبل االستخدام 
المقصود

١ يناير ٢٠٢٢. يُسمح 
بالتطبيق المبكر.

تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود التي 
تم إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا لالستخدام ، أي المتحصالت أثناء إحضار األصل إلى الموقع والحالة 

الالزمة له ليكون قادرًا على العمل فيه. بالطريقة التي قصدتها اإلدارة.

وبالتالي ، تعترف المنشأة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة. تقيس المنشأة 
تكلفة هذه البنود وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢ - المخزون.

توضح التعديالت أيًضا معنى »اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح«. يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم 
١٦ هذا اآلن على أنه تقييم ما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل بحيث يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع 

أو الخدمات ، أو تأجيرها لآلخرين ، أو ألغراض إدارية.
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تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

إذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل ، يجب أن تفصح البيانات المالية عن مبالغ العوائد 
والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق بالبنود المنتجة التي ال تمثل ناتًجا عن األنشطة العادية 

للمنشأة ، وأي بند )بنود( متسلسلة يتضمن بيان الدخل الشامل هذه العوائد والتكلفة ، ويتم تطبيق التعديالت 
بأثر رجعي ، ولكن فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم جلبها إلى الموقع والحالة الالزمة لها 

لتكون قادرة على العمل بالطريقة المقصود من قبل اإلدارة في أو بعد بداية أول فترة معروضة في البيانات 
المالية التي تطبق فيها المنشأة التعديالت أواًل.

يجب على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح 
المحتجزة )أو أي مكون آخر من حقوق الملكية ، حسب االقتضاء( في بداية تلك الفترة األولى المعروضة.

١ يناير ٢٠٢٢. يُسمح تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 - العقود الشاقة - تكلفة إتمام العقد
بالتطبيق المبكر.

تحدد التعديالت أن »تكلفة تنفيذ« العقد تشمل »التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد«. تتكون التكاليف 
المتعلقة مباشرة بالعقد من كل من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )من األمثلة على ذلك العمالة 

المباشرة أو المواد( وتخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود )من األمثلة على ذلك 
تخصيص رسوم االستهالك لـ بند من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد(.

تنطبق التعديالت على العقود التي لم تِف الكيان بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي 
تطبق فيها المنشأة التعديالت أواًل. لم يتم إعادة صياغة المقارنات. وبداًل من ذلك ، يجب على المنشأة االعتراف 

باألثر التراكمي لتطبيق التعديالت مبدئًيا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة أو عنصر آخر من حقوق 
الملكية ، حسب االقتضاء ، في تاريخ التطبيق المبدئي.

معالجة معيار سعر الفائدة - المرحلة ٢ )تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية أرقام ٩ و٧ و ٤ و١٦ والمعيار 
المحاسبي الدولية رقم ٣٩(

١ يناير ٢٠٢١

تتناول التعديالت القضايا التي قد تؤثر على التقارير المالية نتيجة لمعالجة معيار سعر الفائدة ، بما في ذلك آثار 
التغيرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناشئة عن استبدال معيار سعر الفائدة بسعر 

مرجعي بديل. توفر التعديالت إعفاًء عملًيا من بعض المتطلبات الواردة في معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩ 
والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ ومعيار التقارير المالية الدولية رقم ٧ ومعيار التقارير المالية الدولية رقم ٤ 

ومعيار التقارير المالية الدولية رقم ١٦ المتعلقة بما يلي: التغييرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية 
للموجودات المالية والمطلوبات المالية والتزامات عقود اإليجار ومحاسبة التحوط.

التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية 

سوف تتطلب التعديالت من المنشأة المحاسبة عن التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل 
المالي أو االلتزام المالي الذي تتطلبه معالجة معيار سعر الفائدة عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي 

لألصل المالي أو االلتزام المالي. في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، كان لدى المجموعة قروض بنكية بمبلغ ٦.٤٦١.٣٠٨ ألف 
ريال قطري والتي ستخضع لمعالجة ايبور. تتوقع المجموعة أن يتم تغيير معيار سعر الفائدة لهذه القروض إلى 

سعر فائدة بديل في عام ٢٠٢١ وأنه لن ينشأ أي مكسب أو خسارة تعديل هام نتيجة لتطبيق التعديالت على هذه 
التغيرات.

محاسبة التحوط

توفر التعديالت استثناءات لمتطلبات محاسبة التحوط في المجاالت التالية. - السماح بتعديل تعيين عالقة 
التحوط لتعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح. - عند تعديل بند مغطى في تحوط التدفقات النقدية 

ليعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح ، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفق النقدي سيعتبر على 
أساس المعدل المعياري البديل الذي تستند إليه التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط منها. - عندما يتم 

تخصيص مجموعة من البنود كبند مغطى ويتم تعديل بند في المجموعة ليعكس التغييرات المطلوبة من 
خالل اإلصالح ، يتم تخصيص البنود المغطاة لمجموعات فرعية بناًء على المعدالت المعيارية التي يتم التحوط 

لها. - إذا توقعت المنشأة بشكل معقول أنه سيتم تحديد سعر مرجعي بديل بشكل منفصل خالل فترة ٢٤ 
شهًرا ، فال يُحظر عليها تحديد السعر كعنصر مخاطر غير محدد تعاقدًيا إذا لم يكن قاباًل للتحديد بشكل منفصل 

في تاريخ التخصيص. في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ليس لدى المجموعة أي تحوطات للتدفقات النقدية.

تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

اإلفصاح

سوف تتطلب التعديالت من المجموعة اإلفصاح عن معلومات إضافية حول تعرض المنشأة للمخاطر الناشئة 
عن إصالح مؤشر أسعار الفائدة وأنشطة إدارة المخاطر ذات الصلة.

اإلنتقال إلى التطبيق

تخطط المجموعة لتطبيق التعديالت اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١. ولن يؤثر التطبيق على المبالغ التي تم اإلفصاح عنها 
لعام ٢٠٢٠ أو الفترات السابقة.

التعديالت السنوية على معايير معايير التقارير المالية الدولية ٢٠١٨-٢٠٢٠ تشمل التعديالت السنوية تعديالت 
على أربعة معايير:

١ يناير ٢٠٢٢. يُسمح معيار التقارير المالية الدولية رقم ١: اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة
بالتطبيق المبكر.

يوفر التعديل إعفاًءا إضافًيا للشركة الزميلة التي تطبق ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق 
تحويل العمالت المتراكمة. نتيجة لهذا التعديل ، يمكن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء في معيار التقارير 

المالية الدولية رقم ١: د ١٦ )أ( اآلن أيًضا أن تختار قياس فروق تحويل العمالت المتراكمة لجميع العمليات األجنبية 
بالقيمة الدفترية التي سيتم تضمينها في البيانات المالية الموحدة للشركة األم ، على أساس في تاريخ انتقال 
الشركة األم إلى معايير  التقارير المالية الدولية ، إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد وتأثيرات اندماج 

األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة الزميلة. خيار مماثل متاح لشركة زميلة أو مشروع مشترك 
يستخدم اإلعفاء في معيار التقارير المالية الدولية رقم ١: د ١٦ )أ(.

١ يناير ٢٠٢٢. يُسمح معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩ األدوات المالية
بالتطبيق المبكر.

يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار “١٠٪” لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي ، فإن المنشأة ال 
تشمل سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين الكيان )المقترض( والمقرض ، بما في ذلك الرسوم المدفوعة 

أو المستلمة من قبل أي من الكيانين أو المقرض نيابة عن اآلخر.

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه 
المنشأة التعديل ألول مرة.

يسري التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٢ ، مع السماح بالتطبيق المبكر.

معيار التقارير المالية الدولية رقم ١٦ عقود اإليجار- يزيل التعديل الرسم التوضيحي لسداد تحسينات العقارات 
المستأجرة.

نظًرا ألن التعديل على 
معيار التقارير المالية 
الدولية رقم ١٦ يتعلق 

فقط بمثال توضيحي ، 
فال يوجد تاريخ نفاذ 

مذكور.

١ يناير ٢٠٢٢. يُسمح المعيار المحاسبي الدولي رقم ٤١ الزراعة
بالتطبيق المبكر.

يزيل التعديل مطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٤١ للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند 
قياس القيمة العادلة. يعمل هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٤١ مع 

متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم  ١٣ لقياس القيمة العادلة الستخدام التدفقات النقدية المتسقة 
داخلًيا ومعدالت الخصم وتمكين الُمعّدين من تحديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت 

الخصم قبل خصم الضرائب أو ما بعد الضريبة ومعدالت الخصم ألفضل سعر عادل. قياس القيمة.

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي ، أي لقياسات القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة 
التعديل مبدئيًا.
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تسري للفترات السنوية معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )١( وبيان تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية ٢ (

١ يناير ٢٠٢٣

تتطلب التعديالت أن تفصح المنشأة عن سياساتها المحاسبية من حيث المادية، بداًل من سياساتها المحاسبية 
الهامة. المزيد من التعديالت لشرح كيف يمكن للمنشأة تحديد سياسة محاسبية من حيث المادية. أمثلة تم 
إضافتها لبيان متى يمكن أن تكون السياسة المحاسبية مادية. لدعم التعديل ، طور المجلس أيضًا إرشادات 

وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق »عملية المادية المكونة من أربع خطوات« الموضحة في بيان التطبيق رقم ٢ الخاص 
بالمعايير الدولية للتقارير المالية.

١ يناير ٢٠٢٢. يُسمح تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ٨(
بالتطبيق المبكر.

تستبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية بتعريف التقديرات المحاسبية. بموجب التعريف 
الجديد ، فإن التقديرات المحاسبية هي »المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضع لعدم اليقين في 

القياس ». تقوم المنشأت بتطوير تقديرات محاسبية إذا كانت السياسات المحاسبية تتطلب قياس بنود في 
البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم البقين في القياس. توضح التعديالت أن التغيير في التقدير 

المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيحًا لخطأ.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للمجموعة عندما 
تكون قابلة للتطبيق ، وقد ال يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة كما هو موضح في 

الفقرات السابقة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.

تأثير فيروس كورونا  5٠

تحديثات مهمة:

استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في تعطيل العمليات التجارية والنشاط االقتصادي على مستوى العالم. يعتمد مدى ومدة التأثيرات بشكل  	
كبير على األحداث المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة. نظًرا للتطور السريع للوضع ، فإن التأثير على أنشطة وعمليات المجموعة غير مؤكد ، 

وبالتالي فإن تقديرات اإلدارة في قياس المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية تظل حساسة لتقلبات السوق.

 إستثمارات عقارية
درست المجموعة تأثير كوفيد ١٩ على تقييم االستثمارات العقارية بناًء على خصائص المحفظة بما في ذلك التنويع عبر فئات الموجودات والموقع  	

وطبيعة التدفق النقدي المستقبلي المضمون. راجع إيضاح ١٢ للحصول على تفاصيل إضافية حول تأثير Covid ١٩ على تقييم االستثمارات العقارية 
وأسس إعتبارات اإلدارة.

 الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية
تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن وباء كوفيد - ١٩ من المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية  	

المتوقعة )»الخسائر االئتمانية المتوقعة«( كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. قامت المجموعة بتحديث المعلومات التطلعية ذات الصلة فيما يتعلق إلى وزن 
سيناريوهات االقتصاد الكلي ذات الصلة للسوق ؛ زيادة مخاطر االئتمان. وتقييم مؤشرات ضعف التعرض في القطاعات التي يحتمل أن تتأثر.

االلتزامات والمطلوبات الطارئة
قامت المجموعة بتقييم تأثير أي اضطرابات تشغيلية ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال أو العالقات التجارية بين كيانات المجموعة  	

والعمالء والموردين ، لتحديد ما إذا كانت هناك أي زيادة محتملة في االلتزامات والمطلوبات الطارئة. راجع إيضاح ٤١ و٤٢.

 االستمرارية
أجرت المجموعة تقييًما لما إذا كان افتراض االستمرارية مناسًبا في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر  	

والشكوك المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير وباء كوفيد - ١٩ في التطور 
، ولكن في الوقت الحالي تُظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي وأن افتراضها بشأن االستمرارية ال يزال غير 

متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. ونتيجة لذلك ، تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.

ستواصل المجموعة مراقبة تأثير وباء كوفيد - ١٩ عن كثب مع تقدم الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل لتفشي وباء كوفيد - ١٩ على عملياتها  	
وأدائها المالي في عام ٢٠٢١.
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