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 العقارٌة ش.م.ق.   شركة بروة
 المختصر ان المركز المالً المرحلً الموحدبٌ

 2015ٌونٌو  30كما فً 
 

  

ٌونٌو  03
5302 

  )مراجعة(
دٌسمبر  53

 )مدققة( 4136
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري اتإٌضاح 
     

     الموجودات
 187818443  4,090,687 5 نقد وأرصدة بنكٌة

 78577  10030  العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالٌة بالقٌمة 
 8958334  1,006,270 6 مدفوعة مقدما ومصارٌفذمم مدٌنة 

 385668196  4,069,234 8 عقارات تجارٌة
 281918389  5035302,3 6 ذمم مدٌنة للتؤجٌر التموٌلً

 2808621  5130202 7 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 3048043  ,030002  متاحة للبٌعموجودات مالٌة 

 781448954  901210344  مبالغ مقدمة للمشارٌع واالستثمارات
 1180938173  11,346,513 10 استثمارات عقارٌة

 6938857  4,0101,  ممتلكات ومنشآت ومعدات
 8178053  1490,11 9 استثمارات فً شركات زمٌلة

 1268411  05,0900  الشهرة
 18175  00031  ٌبة المإجلةموجودات الضر

 2889038226  29,490,079  إجمالً الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق الملكٌة

     المطلوبات
 485698370  2,422,906 11 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 1648938  5,,0100 12 مخصصات
 3298117  1900552 7 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 789198983  101310403 13 فقا لعقود التموٌل اإلسالمًو التزامات
 18088  9,3  مطلوبات الضرٌبة المإجلة

 1289848496  11,145,163  إجمالً المطلوبات

     
     حقوق الملكٌة

 388918246  ,00140059  رأس المال
 (48119)  (90004)  أسهم الخزانة

 181108169  0000300,4  احتٌاطً قانونً
 486398231  90,040500  احتٌاطً عام

 (908436)  (,005052) 17 احتٌاطٌات أخرى
 682138240  8,659,675  أرباح مدورة

     
 1587598331  18,183,946  إجمالً حقوق الملكٌة العائدة لمساهمً الشركة األم

 1598399  0,30413  حصص غٌر مسٌطرة
 1589188730  18,344,916  إجمالً حقوق الملكٌة 

 2889038226  29,490,079  إجمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة

 
 

 ووقع علٌها نٌابة عنهم7 2015ٌولٌو  15تم اعتماد هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتارٌخ 

 
 
 
 

 

 سلمان محمد المهندي   صالح بن غانم العلً /سعادة السٌد 

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

 2015ٌونٌو  30المنتهٌة فً عن الستة أشهر 

   

  

 عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً
 ٌونٌو  03

 عن الستة أشهر  المنتهٌة فً  
 ٌونٌو  03

  5302    4136  5302 4136 
 )مراجعة(  )مراجعة(               

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  ألف لاير قطري ألف لاير قطري اتإٌضاح 
       

 7048805 2010051  3628522 5240542  إٌرادات إٌجارٌة

 (1838263) (0930414)  (918374) (130142)  مصروفات إٌجارات تشغٌلٌة

 1548904 0020311  768281 0599,,  إٌراد التؤجٌر التموٌلً

 6768446 2000952  3478429 5290199  صافً اإلٌرادات اإلٌجارٌة والتؤجٌر التموٌلً

       

 1808160 5230099  788053 00,0102  الدخل من الخدمات االستشارٌة وخدمات أخرى

 (1058506) (009,200)  (438783) (90251,)  والخدمات األخرى ٌةاالستشار الخدمات مصروفات

 748654 0020100  348270 250011  خدمات االستشارٌة والخدمات األخريصافً إٌرادات ال

       

 - 501300,12  - - 14 عقاراتأرباح من بٌع 

 (398364) -  (398364) -  بٌع شركات تابعة من خسائر

 655 5930150  (1308918) (4,000,) 10 أرباح القٌمة العادلة من استثمارات عقارٌة/خسائر( )صافً 

 288003 5304,1  178240 ,,01, 9 الحصة من نتائج شركات زمٌلة

 - (049)  - 004  من بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع (خسارة) / ربح

من خالل الربح أو  خسارة من موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة

 الخسارة

 

(09,) (18387) 
 

(00352) (18300) 

 (1388781) (0010030)  (718977) (00145,)  عمومٌة وإدارٌة مصروفات

 (288793) (,09010)  (148234) (010111)  استهالك

 (458441) (4,822)  (448480) 13,112 15 بالصافً -خسائر انخفاض القٌمة 

 448922 100505  188843 010104  إٌرادات أخرى

 5718001 3,503,087  1158422 215,202  أرباح تشغٌلٌة قبل تكلفة التموٌل والضرٌبة

       

 (3808921) (120000)  (1628093) (0100,0)  تكلفة التموٌل

 348763 010011  48422 0101,2  إٌرادات التموٌل

 2248843 3,456,363  (428249) 196,706  الربح قبل ضرٌبة الدخل

       

 (1,059) (145)  (232) (95,)  مصروف ضرٌبة الدخل

 2238784 3,455,571  (428481) 196,064  ربح الفترة

       

       العائد إلى:

 2228222 3,447,881  (428926) 192,994  أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم

 18562 10,43  445 00313  حصص غٌر مسٌطرة

  196,064 (428481)  3,455,571 2238784 

       خفض عائد السهم األساسً والم

)العائد لمساهمً الشركة األم والمدرج باللاير القطري لكل 
 0111 0.50 16 سهم(

 
8.86 0158 
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 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.  
  بٌان الدخل الشامل المرحلً الموحد

 2015ٌونٌو  30المنتهٌة فً  عن الستة أشهر
 

 

  

       عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً
 ٌونٌو 03

 
 تة أشهر  المنتهٌة فًعن الس

 ٌونٌو 03

        5302                    4136     5302                 4136 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

  

 ألف لاير                   ألف لاير    
  قطري                       قطري    

 لف لايرأ                 ألف لاير 
 قطري                   قطري   

       

 2238784 3,455,571  (428481) 196,064  ربح الفترة

       بنود الدخل الشامل األخرى

       

ٌُعاد تصنٌفها للربح أو  بنود الدخل الشامل األخرى التً س
   الخسارة فً فترات الحقة7

 

  
 

 58790 (530,90)  58377 9901,2  فروق الصرف فً عملٌات ترجمة العملة األجنبٌة

 378438 (50000)  148808 00144  الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع )خسارة( صافً ربح

 438228 (550129)  208185 9,,9,0  )الخسارة( الشامل األخرى للفترةالدخل / بنود 

 2678012 3,432,817  (228296) 242,728  الشامل للفترة )الخسارة( / إجمالً بنود الدخل

       

       العائد إلى:

 2658389 3,426,061  (228881) 239,231  أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم

 18623 ,012,  585 00941  حصص غٌر مسٌطرة

  242,728 (228296)  3,432,817 2678012 
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 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.
 المختصر  بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة المرحلً الموحد

 2015ٌونٌو  30الستة أشهر  المنتهٌة فً عن 
 
     إجمالً حقوق الملكٌة العائدة لمالكً الشركة األم 

 
 

  رأس المال
 

  أسهم الخزانة
 

  احتٌاطً قانونً
 

  احتٌاطً عام

 
 احتٌاطٌات
  أخرى

 
  أرباح مدورة

 
 

  اإلجمالً
حصص غٌر 

  مسٌطرة

 
 إجمالً

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

 0204010103  0240044  0201240000  05000593,  (,43090)  90,040500  0000300,4  (90004)  ,00140059  2015ٌناٌر  1الرصٌد فً 

                  
 

 3,455,571  10,43  3,447,881  3,447,881  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (550129)  (409)  (500153)  -  (500153)  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

                  

 3,432,817  ,012,  0095,03,0  3,447,881  (500153)  -  -  -  - الدخل الشامل للفترة /الخسارة( )إجمالً بنود 

                  7مساهمات المساهمٌن
فائض ثمن الشراء عن القٌمة الدفترٌة لجمٌع المبالغ نتٌجة الحصة 

 - (1-11% لشركة لوسٌل جلف للتطوٌر" )50غٌر المسٌطرة "
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
   

(0920015) 
 

(0920015) 
 

- 
 

 (0920015) 
 (12,0319)  -  (12,0319)(  (12,0319)  -  -  -  -  - 2014م توزٌعات األرباح للعا

 (20093)  (20093)  --  -  -  -  -   -  - شراء حصص األقلٌة بشركة لوسٌل جلف للتطوٌر
 (92)  (92)  -  -  -  -  -  -  - حركات أخرى

 (0033,0,00)  (20012)  (,00330099)  (,00330099))  -  -  -  -  - إجمالً المعامالت مع مالكً الشركة

                  
 18,344,916  0,30413  18,183,946  8,659,675  (,005052)  90,040500  0000300,4  (90004)  ,00140059 )مراجعة( 5302ٌونٌو  03الرصٌد فً 

 
     إجمالً حقوق الملكٌة العائدة لمالكً الشركة األم 

 
 

  رأس المال
 

  أسهم الخزانة

 
 قانونً

  احتٌاطً
 

  احتٌاطً عام

 
 احتٌاطٌات

  أخرى
 

  أرباح مدورة

 
 

  اإلجمالً
حصص غٌر 

  مسٌطرة

 
 إجمالً

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

 1483108610  4998484  1388118126  484788958 (368484)(  486398231  8428294  (48119)  388918246 كما تم تسجٌله سابقاً  - 2014ٌناٌر  1الرصٌد فً 
 58000  58000  -  -  -  -  -  -  - تعدٌالت الفترات السابقة

                 
 1483158610  5048484  1388118126  484788958 (368484)(  486398231  8428294  (48119)  388918246 لة()معد 2014ٌناٌر  1الرصٌد فً 

                  
 2238784  18562  2228222  2228222  -  -  -  -  - ربح الفترة

 438228  61  438167  -  438167  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

                  
 2678012  18623  2658389  2228222  438167  -  -  -  - إجمالً بنود الدخل الشامل للفترة

 (7788249)  -  (7788249)  (7788249)  -  -  -  -  - 2013توزٌعات األرباح للعام 
 650  650  -  728490  (728490)  -  -  -  - حركات أخرى

 (7778599)(  650  (7788249)  (7058759)  (728490)  -  -  -  - شركةإجمالً المعامالت مع مالكً ال

                  
 1388058023  5068757  1382988266  389958421  (658807)  486398231  8428294  (48119)  388918246 )معدلة( 2014ٌونٌو  30الرصٌد فً 



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

 5302ٌونٌو  03عن الستة أشهر المنتهٌة فً 
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 عن الستة أشهر  المنتهٌة فً   

 ٌونٌو 03
  5302  4136 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إٌضاح 
 معدلة    

     األنشطة التشغٌلٌة
 2238784  3,455,571  ربح الفترة 

 
 تعدٌالت على7

    

 380,921  120000  تكلفة التموٌل
 (34,763)  (010011)  إٌرادات التموٌل

 (655)  (240,823) 10 ربح من تقٌٌم استثمارات عقارٌة
 28,793  ,09010  استهالك 

 (28,003)  (5304,1) 9 الحصة من نتائج شركات زمٌلة
 39,364  -  خسارة من استبعاد شركات تابعة

 45,441  4,822 15 صافً خسائر انخفاض القٌمة
 -  049  خسارة من بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع

 (13)  (17)  ربح من بٌع أثاث ومعدات
 (9,570)  (,,200)  ادات توزٌعات األرباحإٌر

 (46)  (945)  صافً منافع ضرٌبة مإجلة
 -  0159,  بالصافً -التغٌر فً المخصصات 

 1,300  00300  خسائرغٌر متحققة من موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (154,904)  (0020311)  حل الخصم على عقود البٌع المإجلة 

     
 4918649  0009,0443  أرباح تشغٌلٌة قبل التغٌرات فً رأس المال العامل

     تغٌرات فً رأس المال العامل7
 158,882  197,680  تغٌٌر فً الذمم المدٌنة والمبالغ المدفوعة مقدما

 2,075,129  36,982  المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

 (660,444)  (9,00310)  ات التجارٌةالتغٌر فً العقار

 (56,179)  -  التغٌر فً الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبٌع

 043,340,0  0000030  تغٌر فً الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

     
 380498930  003000119  صافً النقد الناتج من األنشطة التشغٌلٌة

     
     األنشطة االستثمارٌة

 34,763  010011  رادات تموٌل مقبوضةإٌ

 (27,674)  (20,419) 10 شراء استثمارات عقارٌة  

 (10,021)  -  موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌعمدفوعات لشراء 

 -  500131  متحصالت من بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع

 20  50003  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (79,554)  (420433)  لغ مقدمة لشراء استثمارات وعقاراتمبا

 (4,661)  (,,0401)  متاحة للبٌعموجودات مالٌة  مدفوعات لشراء

 (7,736)  (,95091)  مدفوعات لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (2,756)  (00222)  مدفوعات لموجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 5,568,762  -  شركات تابعة  الت من بٌعمتحص

 (31,115)  (0043,,509)  صافً الحركة فً ودائع قصٌرة األجل مستحقة بعد ثالثة أشهر

 9,570  ,,200  إٌرادات توزٌعات مقبوضة

 4,000  653010 9 أرباح مستلمة من شركات زمٌلة

     
 584538629  ( 502210504)  األنشطة االستثمارٌة النقد المستخدم فًالناتج من  / )المستخدم فً(  صافً
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 عن الستة أشهر  المنتهٌة فً  

 ٌونٌو 03
  5302  4136 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إٌضاح 

     األنشطة التموٌلٌة
 (380,921)  (120000)  تكلفة التموٌل المدفوعة

 (7,289,912)  (0000910) 13 التموٌل اإلسالمً وفقا لعقود التزامات عن مدفوعات

 (384,047)  (426,789)  توزٌعات أرباح مدفوعة

 105  (210005)  الحركة فً األرصدة البنكٌة المقٌدة

 6,884  -  مالٌة مشتقة مطلوباتتسوٌة 

     
 (880478891)  (100,12,)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة

     
 455,668  (5030303)   وما فً حكمهلنقص( الزٌادة فً النقد )ا

 534  (20951)  صافى فروق صرف العمالت األجنبٌة

 838,701  0055203,4  ٌناٌر 1فً  وما فً حكمهالنقد 

 58,099  -  النقد وما فً حكمه للمجموعة المستبعدة

 (1,868)  -  النقد وما فً حكمه لخسارة السٌطرة علً شركات تابعة

     
 183518134  1,009,611 5 ٌونٌو 03فً  وما فً حكمهالنقد 



 .  شركة بروة العقارٌة ش.م.ق
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 معلومات الشركات واألنشطة الرئٌسٌة 0
 

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

 تارٌخ إشهارها بالسجل التجاري . والشركة مدرجة فً بورصة قطر.
 

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

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

ة وتشغٌل االستثمارات العقارٌة بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة أعمال تطوٌر المشارٌع المبانً أو المشارٌع. كما تقوم الشركة بإدار
 العقارٌة المحلٌة والدولٌة واالستثمار وملكٌة وإدارة الفنادق واستشارات المشارٌع وغٌرها.

 
% من إجمالً 5ة والتً تمثل ما نسبته أكثر من تشتمل هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة على الشركات التابعة للمجموع

دناه، هناك عدد الموجودات و/ أو النتائج التشغٌلٌة للمجموعة خالل الفترة الحالٌة أو السابقة وهً مبٌنة أدناه. باإلضافة للشركات التابعة المبٌنة أ
% من إجمالً 5حدة المختصرة وهً تمثل ما نسبته أقل من من البٌانات المالٌة لشركات تابعة أخرى موحدة مع هذه البٌانات المرحلٌة المو

 الموجودات و/ أو النتائج التشغٌلٌة للمجموعة.
 

النسبة المئوٌة للمساهمة الفعلٌة    
 للمجموعة

 
 اسم الشركة التابعة

 ٌونٌو  03  بلد التؤسٌس
5302 

 دٌسمبر 53 
4136 

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

 %100  %100  قطر  ش.ش.و األصولركة الوصٌف إلدارة ش

 %100  %100  قطر شركة بروة الدوحة العقارٌة ذ.م.م

 %100  %100  قطر ش.ش.و -شركة بروة الدولٌة 

 %50  %100  قطر شركة لوسٌل جلف للتطوٌر ذ.م.م
 %100  %100  قطر  شركة بروة السد ش.ش.و

 %100  %100  قطر  بروة البراحة ش.ش.وشركة 
 %100  %100  قطر  شركة حً بروة المالً ذ.م.م

 %100  %100  قطر  ش.ش.و -شركة قرٌة بروة
 %100  %100  قطر  جدران ش.ش.وشركة 

 %100  %100  قطر  شركة مساكن السٌلٌة ومسٌمٌر ش.ش.و
 %100  %100  قطر  شركة بروة لتبرٌد المناطق ش.ش.و

 %100  %100  قطر  العقارٌة ش.م.ق.خ الشركة القطرٌة لالستثمارات
 %92131  %92131  المملكة المتحدة كافٌندش كابٌتالشركة 

 %9615  %9615  البحرٌن ش.م.ب.م لالستثمارات الفندقٌةشركة جاٌدانس 
 %70  %70  قطر شركة قطر إلدارة المشارٌع ش.م.ق.خ

 
 أساس اإلعداد 2
 

وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الدولٌة،  2015ٌونٌو  30لموحدة المختصرة عن الفترة المنتهٌة فً تم إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة ا
 "(.34"إعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة" )"المعٌار المحاسبً الدولً  - 34والمعٌار المحاسبً الدولً 

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

 أقرب ألف لاير قطري وما عدا ذلك تم ذكره وتوضٌحه.
 

ٌن قراءتها وال تشمل البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة جمٌع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبٌانات المالٌة السنوٌة الموحدة وٌتع
. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر 2014دٌسمبر  31جنبا إلى جنب مع البٌانات المالٌة السنوٌة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهٌة فً 

 .2015دٌسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التً ٌمكن توقعها للسنة المالٌة المنتهٌة فً  2015ٌونٌو  30المنتهٌة فً 
  



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

9 

 لسٌاسات المحاسبٌةأهم ا 0
 

المالٌة السنوٌة  تعتبر السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة متطابقة مع تلك المتبعة فً إعداد البٌانات
 باستثناء ما هو موضح أدناه. 2014دٌسمبر  31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهٌة فً 

 
 لسٌاسات المحاسبٌة واإلفصاحالتغٌرات فً ا 5-3
 

والتً لها تؤثٌر جوهري على  2015ٌناٌر  1)أ( تم تطبٌق المعاٌٌر التالٌة من قبل المجموعة للمرة األولى للسنة المالٌة التً تبدأ فً أو بعد 
 المجموعة.

 

 ٌولٌو 1ت السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد للفترا، "منافع الموظفٌن" لخطط المنافع المحددة )19التعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم 
 (. تهدف التعدٌالت إلى تبسٌط المحاسبة عن المساهمات المستقلة عن عدد سنوات خدمة الموظف.2014

 
كون فٌها "الدفع على أساس األسهم" )بالنسبة لمعامالت المدفوعات وفقا للحصص والتً ٌ 2التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

" و "حالة السوق" وتضٌف تعرٌفات لـ "حالة األداء" و "حالة الخدمة" االستحقاقحالة ( تعدل تعرٌفات "2014ٌولٌو  1عد تارٌخ المنح فً أو ب
 )والتً كانت سابقا جزءا من تعرٌف "حالة االستحقاق"(.

 
(. ٌوضح التعدٌل على المعٌار 2014ٌولٌو  1سنوٌة التً تبدأ فً أو بعد ، "اندماج األعمال" )للفترات ال3المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

أن المعٌار ٌستثنً من نطاقه إنشاء ترتٌب مشترك فً البٌانات المالٌة للترتٌب المشترك نفسه. وٌوضح التعدٌل أٌضا  3الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 ٌقاس بالقٌمة العادلة فً تارٌخ كل تقرٌر.أن المقابل المحتمل الذي ٌصّنف كؤصل أو التزام ٌنبغً أن 

 

(. ٌتطلب المعٌار اإلفصاح عن 2014ٌولٌو  1، "القطاعات التشغٌلٌة" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 8المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 أحكام اإلدارة عند تطبٌق معاٌٌر التجمٌع على القطاعات التشغٌلٌة.

 
، "موجودات غٌر ملموسة" )للفترات 38، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" والمعٌار المحاسبً الدولً رقم 16بً الدولً رقم المعٌار المحاس

(. وٌوضح التعدٌل أنه عند إعادة تقٌٌم أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، ٌتم تعدٌل 2014ٌولٌو  1السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
 الدفترٌة بطرٌقة تتفق مع إعادة تقدٌر القٌمة الدفترٌة.إجمالً القٌمة 

 
( 2014ٌولٌو  1، "إفصاحات األطراف ذات العالقة" )الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 24ٌوضح التعدٌل على المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

تقارٌر أو إلى الشركة األم لها تعد من األطراف ذات العالقة بؤن أي منشؤة تقدم خدمات خاصة بكبار موظفً اإلدارة إلى المنشؤة التً تعد ال
 بالمنشؤة التً تعد التقارٌر.

 
(. تقوم المنشؤة بتطبٌق التعدٌل 2014ٌولٌو  1، "قٌاس القٌمة العادلة" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 13المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

. وٌوضح التعدٌل أن نطاق 13لفترة السنوٌة األولى التً ٌتم فٌها تطبٌق المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم بؤثر رجعً اعتبارا من بداٌة ا
ٌشتمل على جمٌع العقود المحتسبة ضمن نطاق  13من المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  52االستثناءات فً المحفظة المعّرف ضمن الفقرة 

"األدوات المالٌة"، بصرف  9، "ألدوات المالٌة7 االعتراف والقٌاس" من المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 39م المعٌار المحاسبً الدولً رق
األدوات المالٌة7  32النظر عّما إذا كانت تستوفً تعرٌف الموجودات المالٌة أو المطلوبات المالٌة بحسب تعرٌف المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 العرض.
 

( ٌمكن تطبٌقه للحٌازات الفردٌة 2014ٌولٌو  1، "استثمارات عقارٌة" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 40حاسبً الدولً رقم المعٌار الم
وذلك فً حالة توفر المعلومات الالزمة لتطبٌق التعدٌل. ٌوّضح التعدٌل الترابط بٌن المعٌار الدولً  2014ٌولٌو  1لالستثمارات العقارٌة قبل 

 عند تصنٌف العقارات االستثمارٌة أو العقارات المشغولة من قبل المالكٌن. 40والمعٌار المحاسبً الدولً رقم  3رٌر المالٌة رقم للتقا
 

غٌر المطبقة بعد من قبل  2015ٌناٌر  1المعاٌٌر وإرشادات التطبٌق الجدٌدة الصادرة سارٌة المفعول بالنسبة للفترات السنوٌة التً تبدأ فً  ( )ب
 مجموعةال
 

( ٌسمح للشركات التً 2016ٌناٌر  1"حسابات التؤجٌل التنظٌمٌة" )الفترات المالٌة التً تبدأ فً أو بعد  14المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
المحاسبٌة المتعارف علٌها تتبنى المعاٌٌر للمرة األولى باالستمرار باالعتراف بالمبالغ المتعلقة بتنظٌم األسعار وفقا للمتطلبات السابقة للمبادئ 

لمعاٌٌر عموما عندما تتبنى المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. ومن جهة أخرى، وبهدف تحسٌن إمكانٌة المقارنة مع المنشآت التً تطبق بالفعل ا
ن ٌتم تقدٌمه بشكل منفصل عن البنود الدولٌة للتقارٌر المالٌة وال تعترف بمثل هذه المبالغ فإن المعٌار ٌنص على أن أثر تنظٌم األسعار ٌجب أ

 األخرى.
 

 (2018ٌناٌر  1، "األدوات المالٌة" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 9المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 

(. 2018ٌناٌر  1بدأ فً أو بعد ، "األدوات المالٌة" فٌما ٌتعلق بحساب التحوط )للفترات السنوٌة التً ت9المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
إحداث تغٌٌر جذري على محاسبة التحوط بما ٌسمح للمنشآت بؤن تعكس نشاطات  9تتضمن التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 إدارة المخاطر لدٌها على نحو أفضل فً البٌانات المالٌة.
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 أهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( 0
 
 )تتمة( فً السٌاسات المحاسبٌة واإلفصاح التغٌرات 5-3
 

 (2017ٌناٌر  1، "إٌرادات من عقود مع العمالء" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 15المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
بسعر المعاملة. ٌتم االعتراف بالمنتجات أو ٌقّدم المعٌار الجدٌد المبدأ األساسً بوجوب االعتراف باإلٌراد عند تحوٌل البضائع أو الخدمات للعمٌل 

 الخدمات الممٌزة التً تتضمن عدة بنود بشكل منفصل، وٌتم تخصٌص أي خصوم أو حسوم على سعر العقد إلى عناصر منفصلة بشكل عام.
 

 التقدٌرات المحاسبٌة 9
 

باستخدام الحكم الشخصً والتقدٌرات واالفتراضات التً تإثر فً ٌقتضً إعداد هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة أن تقوم اإلدارة 
الدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلٌة عن هذه ، المطلوبات ، عملٌة تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والمبالغ المسجلة للموجودات 

 التقدٌرات.
 

كام التً تستخدمها اإلدارة فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة والمصادر وعند إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة، فإن األح
 . 2014دٌسمبر  31األساسٌة األخرى للتقدٌرات الخاصة بعدم التؤكد هً ذاتها التً تم تطبٌقها على البٌانات المالٌة الموحدة للسنة المنتهٌة فً 

 
 النقد واألرصدة البنكٌة 2
 

 نكٌة ما ٌل7ًٌشمل النقد واألرصدة الب

 
 كما فً

 ٌونٌو 03
 كما فً 

 دٌسمبر 53
 5302  4136 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 

 001 النقد فً الصندوق
 

206 

 9668167  009090900 ودائع قصٌرة األجل 

 2368621  0,00539 حسابات جارٌة

 5108222  0,10040 أرصدة حسابات تحت الطلب

 458401  0030521 ة مقٌدةأرصد

 228826  0,0510 حساب هامش الربح فً البنوك

    
 187818443  4,090,687 إجمالً النقد واألرصدة البنكٌة

    

 (4888147)  (504290201) أشهر 3ودائع بنكٌة قصٌرة األجل مستحقة بعد 

 (688227)  (05,0204) أرصدة بنكٌة مقٌدة

    
 182258069  1,009,611  وما فً حكمهنقد 

 
 إٌضاحات7

 
اثنً حتً الودائع البنكٌة القصٌرة األجل لفترات متفاوتة استنادا إلى متطلبات النقد المباشر للمجموعة ذات فترات استحقاق أصلٌة ربط تم  (1)

 عشر شهرا وتحمل أرباحا بمعدالت السوق التجارٌة.
 

بعض ضمانات البنك الصادرة من قبل المجموعة وتسوٌة توزٌعات األرباح غٌر  األرصدة المقٌدة هً أرصدة مقٌدة بشكل أساسً لتغطٌة (2)
 المدفوعة للمساهمٌن.
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 عرض الجزء المتداول وغٌر المتداول للذمم المدٌنة والمصارٌف المدفوعة مقدماً ومدٌنً عقود التؤجٌر التموٌلً ,

 
دماً المتداولة وغٌر المتداولة ومدٌنً عقود االستئجار التموٌلً كما فً تارٌخ ٌوضح الجدول التالً توزٌع الذمم المدٌنة والمصارٌف المدفوعة مق

 التقرٌر.
 

 
 ذمم مدٌنة للتؤجٌر التموٌلً  ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما

  
 ٌونٌو 03

5302 

دٌسمبر  53 
4136 

 ٌونٌو 03 
5302 

دٌسمبر  53 
4136 

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

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

    
    

 3478608  0,50415  8678050  989,991 متداولة
 188438781  00,210211  288284  0,0514 غٌر متداولة

 
       

 
1,006,270  8958334  5035302,3  281918389 

 
 ملحوظة7

 
ألف لاير قطري( مقابل  78508738 2014دٌسمبر  31ألف لاير قطري ) 7418756لبالغ قٌمتها تم رهن الذمم المدٌنة للتؤجٌر التموٌلً ا

 ألف لاير قطري(. 72158076 2014دٌسمبر  31ألف لاير قطري ) 1848351التسهٌل اإلسالمً "صكوك المشاركة" بقٌمة 
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة  1
 

% من أسهم الشركة بما فٌها 45الدٌار القطرٌة لالستثمارات العقارٌة ش.م.ق، والتً تمتلك إن الشركة المسٌطرة على المجموعة هً شركة 
بورصة وٌتم تداولها فً  نطاق واسع% المتبقٌة من األسهم مملوكة على 55السهم التفضٌلً بناًء على النظام األساسً للشركة األم. إن نسبة 

 قطر.
 

لعالقة وهً تمثل المساهمٌن الذٌن لهم سٌطرة على الشركة والشركات التابعة وأعضاء مجلس لدى الشركة األم معامالت مع األطراف ذات ا
روط هذه اإلدارة وموظفً اإلدارة العلٌا للشركة والكٌانات التً تدٌرها هذه األطراف أو لها تؤثٌر كبٌر علٌها.  ٌتم اعتماد سٌاسات التسعٌر وش

 المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 

 األطراف ذات العالقة معامالت
 

 ٌوضح الجدول التالً المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة7 

 

 عن الستة أشهر المنتهٌة فً  
 ٌونٌو 03

  5302  4136 

 مراجعة(        (  )مراجعة(  

 
 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 1028945  0000041  شركة مسٌطرة -إٌرادات من خدمات استشارٌة وخدمات أخرى 

 68398  00002  الشركة المسٌطرة/ الشركات الزمٌلة -إٌرادات اٌجارٌة 

 188691  -  شركة مسٌطرة -تكالٌف التموٌل 

 
  



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

02 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة( 1
 

 فٌما ٌلً األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة فً بٌان المركز المالً المرحلً الموحد7

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  الغ مستحقة من أطراف ذات عالقةمب 

 
 ٌونٌو  03

5302  
 4136دٌسمبر  53

 
 ٌونٌو 03

5302  
 4136دٌسمبر  53

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

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

        
الستثمارات العقارٌة شركة الدٌار القطرٌة ل

 2308636  5105,3,  -  - ش.م.ق.

 298366  020430  1068750  03,0191 الشركات الزمٌلة

 38144  00502  -  - حصة غٌر مسٌطرة

 658971  100194  178929  010404 الشركات المرتبطة

 -  -  1558942  0920154 أطراف أخرى ذات عالقة

 5130202  2808621  1900552  3298117 

 
 ٌوضح الجدول التالً الحصص المتداولة وغٌر المتداولة للمستحق من وإلى أطراف ذات عالقة7

 

 
 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  
 ٌونٌو  03

5302 
دٌسمبر  53 

4136 

 ٌونٌو 03 
5302 

دٌسمبر  53 
4136 

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

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

    
    

 38718  00143  1038099  0300003 غٌر متداولة 
 3258399  1010902  1778522  0,10932 متداولة

 

 
5130202  2808621  1900552  3298117 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفً اإلدارة العلٌا
 

 ٌوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفً اإلدارة العلٌا خالل الفترة7
 
 

 عن الثالثة أشهر المنتهٌة فً   
 ٌونٌو 03

 المنتهٌة فً  عن الستة أشهر 
 ٌونٌو 03

  2015  4136  5302  4136 
           )مراجعة(       )مراجعة( 

         
 28,087  22,308  12,927  12,506  رة العلٌا )على أساس المجموعة(إجمالً مكافآت موظفً اإلدا

 
  



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

03 

 عقارات تجارٌة  1
 ٌونٌو  03 

5302 
     دٌسمبر 53 

4136 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 1848472  01003,1 عقارات متاحة للبٌع

 383818724  3,886,167 بالصافً -عقارات قٌد التطوٌر 

 4,069,234  385668196 

 
 ٌوضح الجدول التالً الحركة فً العقارات المتاحة للبٌع خالل الفترة7

 4136ٌونٌو 30   5302ٌونٌو  03 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 1681018632  0190915 ٌناٌر  1فً 

 -  009 إضافات خالل الفترة
 (688588745)  (00104) (1عة خالل الفترة )عقارات ُمبا

 348663  - محول من عقارات قٌد التطوٌر

 888389  - محول من استثمارات عقارٌة

 (981798772)  - محول إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبٌع

    
 1868167  01003,1 ٌونٌو  03فً 

 
مترا مربعا فً منطقة مسٌمٌر مقابل حصٌلة بٌع بقٌمة  6268325 ، قامت المجموعة ببٌع قطعة أرض بمساحةالفترة خالل  (1)

 ألف لاير قطري. وقد تم تحصٌل قٌمة البٌع كاملة. 287038434

 
 كانت الحركات فً العقارات قٌد التطوٌر خالل الفترة كما ٌل7ً

 
 4136 ٌونٌو 51  5302ٌونٌو  03 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 381568581  000100159 ٌناٌر 1فً 

 7988143  9,20932 إضافات

 298016  030432 تكالٌف التموٌل المرسملة 

 (8068702)  - استبعاد الشركات التابعة

 (238064)  - الفترةمستبعد خالل 

 (348663)  - محول لعقارات متاحة للبٌع

 (38980)  - محول الستثمارات عقارٌة

 -  ,09091 انخفاض القٌمة عكس تدنً
 (28998)  (0020,) تعدٌل العمالت األجنبٌة

 381128333  3,886,167 ٌونٌو  03فً 

 
  



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

04 

 االستثمارات فً شركات زمٌلة 4
 

 7شركات زمٌلةٌوضح الجدول التالً المعلومات المالٌة الموجزة عن استثمارات المجموعة فً 
 
الستة أشهر المنتهٌة    

 ٌونٌو 03فً 
5302 

الستة أشهر المنتهٌة  
     ٌونٌو 51فً 

4136 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 5008473   1010320 ٌناٌر  1فً 
 (48000)  (,53010) أرباح مستلمة من شركات زمٌلة
 288003  5304,1 الحصة من نتائج شركات زمٌلة

 -  (0,0133) خسائر انخفاض القٌمة
 909  00115 حصة التغٌر فً احتٌاطً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتاحة للبٌع

 (166)  (10241) تعدٌل ترجمة العملة 

 5258219  1490,11 ٌونٌو 03فً 

 
 
الستة أشهر المنتهٌة        

 ٌونٌو 03فً 
5302 

الستة أشهر المنتهٌة  
 ٌونٌو 51فً 

2014 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  لف لاير قطريأ 

    حصة المجموعة فً بٌان المركز المالً للجهات المستثمر بها على أساس حقوق الملكٌة7

 180518379  00,4,0405 إجمالً الموجودات 
 (5268160)  (4350559) إجمالً المطلوبات 

    

 5258219  1490,11 وق الملكٌةحصة المجموعة فً صافً موجودات الجهات المستثمر بها على أساس حق

 
 5258219  1490,11 القٌمة الدفترٌة لالستثمارات

    

    حصة المجموعة من إٌرادات ونتائج الجهات المستثمر بها على أساس حقوق الملكٌة7

    
 1698065  0910052 اإلٌرادات

 النتائج
 5304,1  288003 

 
 استثمارات عقارٌة 03

 ٌونٌو 03 
5302 

 ٌونٌو 51 
4136 

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

 1082128414  0003400010 ٌناٌر  1فً 
 278674  20,419 إضافات 

 478672  - محول من مبالغ مقدمة للمشارٌع واالستثمارات 

 (848409)  - )بالصافً(تجارٌة اللعقارات ا من / (الً) محول
 -  (50100) ت ومنشآت ومعداتممتلكا الً محول

 (1818989)  240,823 صافً ربح/ )خسارة( القٌمة العادلة
 88337  (20040) تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة

 1080298699  11,346,513 ٌونٌو 03فً 
 

 ربح/ )خسارة( القٌمة العادلة
 (1818989)  240,823 من االستثمارات العقارٌة  -
 1828644  - ة المصنفة كموجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌعمن االستثمارات العقارٌ -

 655  240,823 ٌونٌو 03الفترة المنتهٌة فً 



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

05 

 عقارٌة )تتمة(استثمارات  03
 

 إٌضاحات7
 تقع االستثمارات العقارٌة فً دولة قطر وجمهورٌة قبرص والمملكة المتحدة. (1)

 30التً تم تحدٌدها على أساس التقٌٌم الذي أجراه خبٌر تقٌٌم مستقل ومعتمد كما فً ٌتم تسجٌل االستثمارات العقارٌة بالقٌمة العادلة، و (2)

باستثناء العقارات الموجودة فً قبرص والمملكة المتحدة والتً تم تقٌٌمها داخلٌاً باستخدام طرق تقٌٌم متعارف علٌها.  2015ٌونٌو 

خبرة حدٌثة فً موقع كما أن لدٌهم بمإهالت مهنٌة مناسبة معترف بها  تتمتعوجهات تقٌٌم مستقلة معتمدة بؤنهم التقٌٌم  خبراء ٌزٌتم

التوصل إلى قٌم السوق التقدٌرٌة، فإن جهات التقٌٌم قد استعانت بمعرفتها بالسوق  أجلمن وفئة االستثمار العقاري قٌد التقٌٌم. و

. وفً حال لم تتوفر األسعار الحالٌة فً سوق نشط، وحكمها الشخصً المهنً ولم تعتمد فقط على التارٌخ السابق للمعامالت المشابهة

فإن التقٌٌمات تعتمد على مجموع التدفقات النقدٌة المقدرة والتً ٌتوقع تحصٌلها من تؤجٌر العقار. وٌتم تطبٌق العائد الذي ٌإثر على 

 ً تم التوصل إلٌها عند تقٌٌم العقار.المخاطر النوعٌة المالزمة لصافً التدفقات النقدٌة على صافً التدفقات النقدٌة السنوٌة الت

لٌس لدى المجموعة قٌود على تحقٌق االستثمارات العقارٌة كما لٌس لدٌها التزامات تعاقدٌة لشراء أو بناء أو تطوٌر االستثمارات  (3)

 .إلصالحها أو صٌانتها أو تحسٌنهاالعقارٌة أو 
ٌونٌو  30ألف لاير قطري فً  182548000ٌمتها الدفترٌة إلى وقد أدرج ضمن االستثمارات العقارٌة بعض العقارات التً تصل ق (4)

ملكٌتها للمجموعة عند االنتهاء من تشٌٌد  سند ( والتً سوف ٌتم تحوٌللاير قطري ألف 7182548000 2014دٌسمبر  31) 2015

ة الموحدة المختصرة على أساس أن المشارٌع أو عند تسوٌة مبلغ االستثمارات العقارٌة بالكامل.  تم إعداد البٌانات المالٌة المرحلٌ

 لدى المجموعة. موجودةالفائدة النفعٌة لهذه االستثمارات العقارٌة 
 فٌما ٌلً وصف ألسالٌب التقٌٌم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقٌٌم الرئٌسٌة فٌما ٌخص بعض العقارات االستثمارٌة7 (5)
(6)  

 معدل )المتوسط المرجح(  غٌر الملحوظةالمدخالت الجوهرٌة   طرٌقة التقٌٌم نوع العقارات
      

 العقارات التجارٌة
طرٌقة التدفقات النقدٌة 

 المخصومة
 لاير قطري 270-18  القٌمة اإلٌجارٌة التقدٌرٌة لكل متر مربع شهرٌا 

 %215-%1  نمو اإلٌجار السنوي   
 %2-%0  معدل اإلشغال طوٌل األجل   
 %8117  معدل الخصم   
      

 العقارات السكنٌة
طرٌقة التدفقات النقدٌة 

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

 %5-%215  نمو اإلٌجار السنوي   
 %2-%0  معدل اإلشغال طوٌل األجل   
 %8117  معدل الخصم   
      
 

 أراضً
 لاير قطري 118302 - 98149  تر مربعقٌمة األرض المقدرة لكل م  مقارنة مباشرة

 
تعد طرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة الطرٌقة األكثر استخداما لتقٌٌم القٌمة السوقٌة ضمن منهج الدخل. وهً التدفقات النقدٌة المخصومة: 

تجاري والتكالٌف المرتبطة بالقدرة على  أسلوب لوضع النماذج المالٌة بناء على افتراضات صرٌحة بشؤن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط

القٌمة تولٌد الدخل. ٌتم تطبٌق معدل خصم مستمد من السوق لتقدٌر التدفقات النقدٌة من أجل الوصول إلى قٌمة حالٌة لتدفق الدخل. وٌعتبر صافً 

 الحالٌة مإشرا للقٌمة السوقٌة.
 

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

لة فً عرضها للبٌع. ٌوضح هذا المنهج المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البائعون على استعداد لقبوله( مقابل عقارات مماث

األراضً والممتلكات التً عادة ما ٌتم تداولها على أساس الوحدات. بشكل عام، ٌتم  سوق مفتوحة وتنافسٌة وهو مفٌد بشكل خاص فً تقدٌر قٌمة

العقار بناء الرأي الخاص بالقٌمة اعتمادا على دلٌل معامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع تعدٌالت للعقار للمشابه لتمٌٌز االختالفات بٌن 

ًّ والعقار المشابه.  المعن
 
 
 

  



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

06 

 وبات أخرىذمم دائنة ومطل 00
 

 

 
ألف لاير قطري. تم  284828755% المتبقٌة من لوسٌل جلف للتطوٌر بمقابل ٌبلغ 50خالل الفترة، استحوذت المجموعة على نسبة الـ  (1)

دٌسمبر  31وعرض فً بٌان المركز المالً الموحد ضمن "مبالغ مقدمة لمشارٌع واستثمارات" فً  2014سداد سعر الشراء فً دٌسمبر 
، تم إكمال جمٌع اإلجراءات وتحوٌل الحصص للمجموعة وبناًء علٌه أصبحت لوسٌل جلف للتطوٌر شركة 2015ٌناٌر  5. فً 2014

ر كانت تحت سٌطرة المجموعة قبل هذه المعاملة، فقد تم تحمٌل تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. نظرا ألن شركة لوسٌل جلف للتطوٌ
ألف لاير قطري على األرباح  1458372فائض ثمن الشراء عن القٌمة الدفترٌة لكافة المبالغ المستحقة للحصص غٌر المسٌطرة البالغة 

 المدورة للشركة األم. 
 

  المخصصات 05

 
 ٌونٌو 03

5302  
 ٌونٌو 30

2014 

 راجعة()م  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 1458661  0,90401 ٌناٌر 1فً 

 -  0104, مبالغ مرصودة خالل الفترة
 -  (02) عكس مبالغ خالل الفترة

 1458661  5,,0100 ٌونٌو 30فً 

 
  

 ٌونٌو 03 
5302 

 دٌسمبر  53 
2014 

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

 5848347  0,0010, مقاولون من الباطن وموردون 

 548802  106,739 مبالغ مقدمة للعمالء وإٌرادات غٌر مكتسبة 
 2188232  52,0,50 ذمم دائنة محتجزة 

 1128279  0050514 جتماعً والرٌاضً مساهمة للصندوق اال
 2198434  59400,0 مصروفات مستحقة 

 328116  0001,9 تكالٌف التموٌل المستحقة 

 748798  ,140,4 مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  

 (1)  382738362  970,371 ذمم دائنة أخرى 

 2,422,906  485698370 

    األخرى كالتال7ًاستحقاق الذمم الدائنة والمطلوبات 
 8348516  1010004 غٌر متداولة

 387348854  1,604,567 متداولة

    
 2,422,906  485698370 



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

07 

 وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً التزامات 00
 

 خالل الفترة7 ا لعقود التموٌل االسالمًااللتزامات وفق ٌوضح الجدول التالً الحركة فً
 
 ٌونٌو 03 

5302 
 ٌونٌو 51 

4136 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 2787888091  104040410 ٌناٌر 1فً 

 (782898912)  (0000910) مدفوعات خالل الفترة 

 1013,0203  2084988179 

    
 28400  50933 ةتكالٌف التموٌل المإجل

 2085008579  101310403 ٌونٌو 30فً 

 
    وفقا لعقود التموٌل اإلسالم7ً االلتزاماتٌوضح الجدول التالً نمط استحقاق 

 ٌونٌو 03 
5302 

 دٌسمبر 53 
4136 

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

 781858831  550,935 الجزء غٌر المتداول
 7348152  27,257,97 جزء المتداول ال

 101310403  789198983 

 
 ملحوظة7

 
تم الحصول على عقود التموٌل اإلسالمً لغرض تموٌل متطلبات المشارٌع الطوٌلة األجل ورأس المال العامل للمجموعة. تحمل هذه التسهٌالت 

، باستثناء 2014دٌسمبر  31و   2015ٌونٌو  30ل أي من العقود فً أرباحا بمعدالت تجارٌة. وال توجد أي أوراق مالٌة مرهونة كضمان مقاب
 بالبٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة. 6مستحقات التؤجٌر التموٌلً المرهونة كضمان والتً تم اإلفصاح عنها باإلٌضاح 

 

 أرباح من بٌع عقارات 09

 

 المنتهٌة  أشهر الستة   
 ٌونٌو 03فً 

 5302  

   ة أشهر المنتهٌةالست      
 ٌونٌو 51فً     

4136 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 -  501300959 عقارات تجارٌة -متحصالت بٌع 
 -  (00104) عقارات تجارٌة  -تكلفة بٌع 

 -  501300,12 أرباح من بٌع عقارات

 
 

 بالصافً -خسائر انخفاض القٌمة  02
شهر المنتهٌة الستة أ  

 ٌونٌو 03فً 
5302 

الستة أشهر المنتهٌة    
 ٌونٌو 51فً 

4136 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 458178  12 موجودات مالٌة متاحة للبٌع 

 (18574)  50200 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما 
 18837  - مبالغ مقدمة للمشارٌع واالستثمارات 

 -  0,0133 استثمارات فً شركات زمٌلة
 -  (14,486) عكس تدنً انخفاض القٌمة

 4,822  458441 



 .  شركة بروة العقارٌة ش.م.ق
 اإلٌضاحات المتممة للبٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة المختصرة 
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08 

 

 عائد السهم األساسً والمخفض ,0
 

األسهم  ٌتم احتساب األرباح األساسٌة للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة العائدة إلى حملة حقوق ملكٌة الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد
 العادٌة المستحقة خالل الفترة كالتال7ً

 
  ًعن الستة أشهر المنتهٌة ف 

 ٌونٌو 03           

 5302  4136 

 مراجعة()         )مراجعة( 

 2228222  3,447,881 الربح العائد لمالكً الشركة األم بآالف الرٌاالت القطرٌة

    
 األسهم( األسهم العادٌة المصدرة والمدفوعة بالكامل )بآالف

0140052  3898125 
 

 (50)  (23) أسهم خزٌنة )بآالف األسهم(

 
 389,075  389,075 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة )بآالف األسهم(

 0158  8.86 عائد السهم األساسً والمخفض )لاير قطري(

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

 

 احتٌاطٌات أخرى 01
 
 
 ٌونٌو 03 

5302 
 دٌسمبر 53 

4136 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 ترجمة العمالت7 احتٌاطٌات
 

   

 (152,557)  (0150211) فروق ترجمة العملة من العملٌات األجنبٌة
    
    

    موجودات مالٌة متاحة للبٌع7
    

 628446  30005, الربح من إعادة قٌاس القٌمة العادلة
    

 (005052,)  )908436( 

 

 مطلوبات محتملة 01
 

 لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالٌة والتً ال ٌتوقع أن ٌنشؤ عنها أي مطلوبات جوهرٌة.
 ٌونٌو 03 

5302 
 دٌسمبر  53 

4136 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 778496  0390404 ضمانات بنكٌة

    
 

  



 .  شركة بروة العقارٌة ش.م.ق
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 التزامات تعاقدٌة 04
 4136دٌسمبر  53  5302ٌونٌو  03 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 183808502  003,00213 ن للعقارات قٌد التطوٌرالتزامات تعاقدٌة على المقاولٌن والموردٌ

    
 2568195  5950102 (1التزامات مقابل التؤجٌر التشغٌلً )

    
 3818827  5,10020 التزامات لشراء االستثمارات

 
 ملحوظة7

 ٌوضح الجدول التالً تحلٌل االلتزامات الخاصة باإلٌجارات التشغٌلٌة7 (1
 4136دٌسمبر  53  5302ٌونٌو  03 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 338030  000391 أقل من سنة

 1328098  00901,1 سنوات 5بٌن سنة واحدة إلى 

 918067  190433 سنوات 5أكثر من 

 5950102  2568195 

 

 إدارة المخاطر المالٌة واألدوات المالٌة 53
 

 عوامل المخاطر المالٌة 53-0
 
دي أنشطة المجموعة إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر المالٌة7 مخاطر السوق )بما فً ذلك مخاطر العملة ومخاطر القٌمة العادلة لسعر تإ

 الفائدة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدٌة ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السٌولة.
 

ة المختصرة على جمٌع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة فً البٌانات المالٌة وال تشتمل البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحد
 .2014دٌسمبر  31السنوٌة؛ وٌتعٌن قراءتها جنبا إلى جنب مع البٌانات المالٌة السنوٌة كما فً 

 
 لمخاطر منذ نهاٌة السنة.ولم تطرأ أي تغٌرات فً دائرة إدارة المخاطر أو فً أي سٌاسات تتعلق بإدارة ا

 
 مخاطر السٌولة 53-5

 
 لٌة.بالمقارنة مع نهاٌة العام، لم ٌكن هناك تغٌرات جوهرٌة فً التدفقات النقدٌة الخارجة التعاقدٌة غٌر المخصومة بالنسبة للمطلوبات الما

  



 .  شركة بروة العقارٌة ش.م.ق
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 إدارة المخاطر المالٌة واألدوات المالٌة )تتمة( 53
 

  تقدٌر القٌمة العادلة 53-0
 
 20147دٌسمبر  31و 2015ٌونٌو  30وضح الجدول أدناه مقارنة القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة لألدوات المالٌة للمجموعة كما فً ٌ

  
 القٌم العادلة   القٌم الدفترٌة  

 ٌونٌو 03 
5302  

دٌسمبر  53
4136  

 ٌونٌو 03
5302  

دٌسمبر  53
4136 

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

        الموجودات المالٌة
 187818237  4,090,349  187818237  4,090,349 النقد( )بعد استبعاد   أرصدة بنكٌة

 8568622  970,280  8568622  970,280 ذمم مدٌنة
 281918389  5035302,3  281918389  5035302,3 ذمم مدٌنة للتؤجٌر التموٌلً

 2808621  5130202  2808621  5130202 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 78577  10030  78577  10030 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 3048043  ,030002  3048043  ,030002 موجودات مالٌة متاحة للبٌع 
        

        المطلوبات المالٌة

 (387638670)  (1,560,369)  (387638670)  (1,560,369) ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 (3298117)  (1900552)  (3298117)  (1900552) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 (789198983)     (101310403)  (789198983)  (101310403)  وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً التزامات

 
 التسلسل الهرمى للقٌمة العادلة

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

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

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

 الملحوظة.
 

ألف لاير قطري سندات حقوق ملكٌة غٌر مدرجة مسجلة بالتكلفة حٌث لم تكن قٌمتها العادلة  132,924تمثل الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع البالغة 
. قامت اإلدارة قابلة للقٌاس الموثوق. تقتصر المعلومات عن هذه االستثمارات عادة على تقارٌر دورٌة ألداء االستثمارات صادرة من مدٌري االستثمار

توفرة فٌما بمراجعة االستثمارات غٌر المدرجة لتقٌٌم ما إذا كان قد حدث انخفاض فً قٌمة هذه االستثمارات. بناًء على أحدث المعلومات المالٌة الم
 جٌله بالفعل.ٌخص هذه االستثمارات وعملٌاتها، ترى اإلدارة بؤن قٌمة هذه االستثمارات لم تتعرض لالنخفاض بشكل أكبر مما تم تس
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 إدارة المخاطر المالٌة واألدوات المالٌة )تتمة( 53
 

 تقدٌر القٌمة العادلة )تتمة(  53-0
 

 ، احتفظت المجموعة بالفئات التالٌة لألدوات المالٌة التً تم قٌاسها بالقٌمة العادلة20147دٌسمبر  31و  2015 ٌونٌو 30كما فً 
 

 الموجودات المالٌة
ٌونٌو  03 

5302 
      

 0المستوى   5المستوى   0المستوى   )مراجعة( 
          ألف لاير 

 قطري
   ألف لاير 

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
        

 -  -  10030  10030 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 0050459  -  0,10505  ,030002 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

        

 0340521  01,0000  -  0050459 

 
 
 
دٌسمبر  53 

4136 
      

 5المستوى   4المستوى   3المستوى   )مدققة( 
        ألف لاير 

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
        

 -  -  7,244  78577 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1318660  -  1728383  3048043 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

        
 3118620  1798960  -  1318660 

 
 

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

 
 

  



 .  شركة بروة العقارٌة ش.م.ق
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 معلومات القطاع  50
 

ة لدى المجموعة ثالثة قطاعات ٌنبغً اإلفصاح عنها، كما هو موضح أدناه، وهً األقسام االستراتٌجٌة للمجموعة. وتقدم األقسام االستراتٌجٌ
م اإلدارة العلٌا للمجموعة مختلف األعمال وٌتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من األقسام االستراتٌجٌة، تقو

لشقق السكنٌة )متخذ القرارات التشغٌلٌة الرئٌسٌة( بمراجعة تقارٌر اإلدارة الداخلٌة بشكل منتظم. ٌقوم القطاع العقاري بتطوٌر وبٌع وتؤجٌر مبانً ا
 سات المالٌة وغٌرها. والفٌالت وقطع األراضً. وٌوفر قطاع خدمات األعمال خدمات دعم األعمال وتشمل الخدمات األخرى المإس

 
باح وخسائر ٌتم مراقبة القطاعات التشغٌلٌة وٌتم اتخاذ القرارات االستراتٌجٌة على أساس نتائج القطاع التشغٌلً المعدلة، والتً تعتبر مقٌاسا ألر

 كل قطاع على حدة.
 

 القطاعات التشغٌلٌة
 ٌوضح التالً عرض القطاعات التشغٌلٌة7

 
 
 

فً  أشهر المنتهٌة الستةعن 
 )مراجعة( 5302ٌونٌو  03

 
 

 خدمات
 عقارٌة

  
 

 خدمات
 األعمال  

 
  

 خدمات 
 أخرى

  
 
 

 استبعادات

  
 
 

 اإلجمالً
 ألف لاير قطري 

 
ألف لاير 

  قطري
 ألف لاير قطري

 
ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير قطري 

          
          إٌرادات وأرباح

 3,936,246  -  410913  59501,4  3,594,897 أطراف خارجٌة -
 - (1) (94,322)  -  396,42  5002,5 قطاعات داخلٌة -

 
 3,936,246  (94,322)  410913  3,562,3  3,618,459 إجمالً اإلٌرادات واألرباح  

          
 3,455,571  (369,3)  1,0353  36334,  3,309,734 ربح الفترة

          
 (9,0159)  -  -  00151  (91,001) صافً )تكالٌف(/ إٌرادات التموٌل

          
 (,09010)  -  (1,,90)  (03,)  (540924) استهالك

          
 5304,1  -  5304,1  -  - الحصة من نتائج شركات زمٌلة

 
 
 

أشهر المنتهٌة فً  الستةعن 
 )مراجعة( 5302ٌونٌو  03

 
 

 خدمات
 عقارٌة

  
 

 خدمات
 األعمال 

 

 خدمات 
 أخرى

  
 
 

 بعاداتاست

  
 
 

 اإلجمالً
 ألف لاير قطري 

 
ألف لاير 

  قطري
 ألف لاير قطري

 
ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير قطري 

          
          إٌرادات وأرباح

 003150112  -  140133  01300,3  1050152 أطراف خارجٌة -
 - (1) (1,00,0)  90311  10,94,  090959 قطاعات داخلٌة -

 
 003150112  (1,00,0)  100111  5910134  1510594 واألرباح   إجمالً اإلٌرادات

          
 5500119  (103,2,)  950221  0000901  0020119 ربح الفترة

          
 (09,0021)  -  -  903  (09,02,1) صافً )تكالٌف(/ إٌرادات التموٌل

          
 (510140)  -  -  (242)  (510041) استهالك

          
 510330  -  510330  -  - الحصة من نتائج شركات زمٌلة

 
 ملحوظة7

  تم استبعاد إٌرادات وأرباح القطاعات الداخلٌة على مستوى التوحٌد. ( 1)
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 معلومات القطاع )تتمة( 50
 

 20147دٌسمبر  31و  2015 ٌونٌو 30وٌعرض الجدول التالً موجودات ومطلوبات القطاعات التشغٌلٌة بالمجموعة كما فً 
 

 5302ٌونٌو  03فً 
 )مراجعة( 

 
 خدمات
 عقارٌة

  
 خدمات األعمال

 
 أخرى
 خدمات

  
 

 استبعادات

  
 

 اإلجمالً
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          

 9,761,080  -  010110  0100002  40023,4,5 موجودات متداولة
 19,728,999  (20003,3)  003590121  0190400  19,040,388 جودات غٌر متداولةمو

 
 29,490,079  (20003,3)  003,00290  29,0591  28,391,350 إجمالً الموجودات

          
 (9,789,460)  -  (000500)  (0910412)  (9,627,252) مطلوبات متداولة

 (1,355,703)  930203  (0110135)  (10010,)  (941,228) مطلوبات غٌر متداولة

 
 (11,145,163)  930203  (9300302)  (50,0021)  (10,568,480) إجمالً المطلوبات

          
 1490,11  -  1490,11  -  - استثمارات فً شركات زمٌلة

 
 559,541 نفقات رأسمالٌة

(1) 
-  -  -  559,541 

 
 

 )مدققة( 4136دٌسمبر  53فً 
 

 ماتخد
 عقارٌة

  
 خدمات األعمال

 
 أخرى

 خدمات 

   
 

 استبعادات

  
 

 اإلجمالً
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          

 983308918  -  318454  2638503  980358961 موجودات متداولة
 1985728308  (5068085)  180518794  1808841  1888458758 موجودات غٌر متداولة

 
 2889038226  (5068085)  180838248  4448344  2788818719 إجمالً الموجودات

          
 (489828104)  -  (128414)  (1068174)  (488638516) مطلوبات متداولة

 (880028392)  488538  (3808541)  (728748)  (785978641) مطلوبات غٌر متداولة

 
 (1289848496)  488538  (3928955)  (1788922)  (1284618157) إجمالً المطلوبات

          
 8178053  -  8178053  -  - استثمارات فً شركات زمٌلة

 
 185278524 نفقات رأسمالٌة

(1) 
-  -  -  185278524 

 
 ملحوظة7

 
مارات التجارٌة واالستثمارات العقارٌة والممتلكات والمنشآت والمعدات تتكون النفقات الرأسمالٌة من اإلضافات التً تتم على االستث  (1)

 والموجودات من خالل اندماجات األعمال. 
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لاير قطري  212توزٌعات أرباح نقدٌة بقٌمة  2015مارس  29اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعٌة العمومٌة الذي عقد بتارٌخ 
لاير قطري للسهم  72 توزٌعات أرباح بقٌمة 2014) 2014 السنة المالٌة حاربأألف لاير قطري من  8568074جمالً مبلغ وقدره للسهم بإ

 (. 2013 السنة المالٌة حاربأألف لاير قطري من  7788249بإجمالً مبلغ 
  



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

 5302ٌونٌو  03فً 

 

24 

 أرقام المقارنة 23
 

الحالٌة. قامت المجموعة  فترةافق مع العرض المقدم ألرقام اللتتو 2014سمبر دٌ 31تم إعادة تصنٌف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهٌة فً 
جدول بعملٌات إعادة التصنٌف المذكورة لتحسٌن جودة المعلومات المقدمة ولٌس لها تؤثٌر على حقوق الملكٌة واألرباح المسجلة سابقاً. ٌوضح ال

 .لفترةنٌف الهامة التً تمت خالل اأدناه موجزا لحاالت إعادة التص
 
 العرض الحالً إعادة تصنٌف العرض السابق 

    بٌان المركز المالً:
 385668196 (  1288390) 386948586 عقارات تجارٌة 

 1180938173 1288390 1089648783 استثمارات عقارٌة
    

 

 أحداث عقب فترة التقرٌر 59

ٌمثل جزء من قٌمة شراء نصٌب الحصص ما  ، أمرٌكً الرملٌون دو 10م ، قامت المجموعة بسداد مبلغ 2015خالل شهر ٌونٌو  ( أ)
شركاء المجموعة فً شركة جاٌدنس لالستثمارات الفندقٌة ش.م.ب.م. )البحرٌن( وهً شركة تابعة  من% 315الغٌر مسٌطرة البالغ 

% فً شركة 315ة %. حسب االتفاقٌة المبرمة فان االستحواذ علً الحصص الغٌر مسٌطرة البالغ9615مملوكة للمجموعة بنسبة 
باالضافة الى أحد عقارات  ملٌون دوالر أمرٌكً 10جاٌدنس لالستثمارات الفندقٌة ش.م.ب.م. سٌتم سدادها مقابل تحوٌل نقدي بقٌمة 

م ، فان 2015ٌونٌو  30مازال قٌد التنفٌذ بتارٌخ  باسم المجموعةالشركة. نظرا ألن اجراءات نقل ملكٌة الحصص المستحوذ علٌها 
الف لاير قطري( تم االفصاح عنه تحت بند "مبالغ مقدمة للمشارٌع  368415ملٌون دوالر أمرٌكً )أي ما ٌعادل  10مبلغ 

ن المتوقع االنتهاء من كافة االجراءات الرسمٌة وم م فً بٌان المركز المالً المرحلً الموحد.2015ٌونٌو  30واالستثمارات" بتارٌخ 
 م.2015خالل الربع الثالث من عام 

 
 637ملٌون دوالر أمرٌكً ) 175مع أحد البنوك المحلٌة بحد ائتمانً قٌمته م بتوقٌع اتفاقٌة تموٌل 2015لٌو ٌو 12مت الشركة ٌوم قا ( ب)

ملٌون لاير قطري تقرٌبا(. ان الغرض من التموٌل الجدٌد هو اعادة تموٌل احد التزامات عقود التموٌل االسالمً الحالٌة لدي الشركة. 
 سنوات من تارٌخ السحب مع عدم اشتراط رهن أي من أصول الشركة كضمان للتموٌل. 7موٌل وقد بلغت مدة الت




