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قطر

الدوحة

الرؤية 
أن نكون شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز 

والعائدات املستدامة ملساهميها وشركائها

الرسالة 
إقامة مساكن وتشييد مباني أفضل ببراعة وكفاءة ليعيش ويعمل ويستمتع 

بها اجلميع 

القيم 
الريادة، وااللتزام، واملوثوقية، والعمل اجلماعي، والنزاهة

التوجـــــه االســــــتراتيـــــجي
يتمثل التوجه االستراتيجي الرئيسي ملجموعة بروة في أن تكون شركة  	•

عقارية واستثمارية قابضة

ستُحقق بروة استثمارات ذات دخل متوازن في كل من نشاطها العقاري  	•
األساسي وأنشطة األعمال املتكاملة مبا يحقق عائد على االستثمار يفوق 

العائد املتحقق في السوق احمللية

يتمثل املبدأ التوجيهي ملجموعة بروة في التركيز على حتسني إمكانيات  	•
التخطيط والتنفيذ لنشاطها األساسي، مع تطوير أنشطتها املتكاملة التي 

تالئم توجهها االستراتيجي وتتماشى معه

مت تطوير منوذج األعمال اخلاص مبجموعة بروة ليتمحور حول العناصر  	•
األساسية التالية: 

رؤيــــة الشــــركة وإســـــتراتيجيـــــتها

النشاط األساسي: 
التطوير العقاري، واالستثمارات 
العقارية، والعمليات القائمة على

)حتقيق قيمة مضافة(

احلوكمة الفعالة
)التحكم الفّعال وإدارة املخاطر(

التكامل املؤسسي: 
الشركات التابعة )متتلك بروة حصص 
مسيطرة فيها(، واحلصص اخلاصة 

)تنويع وتعزيز مصادر اإليرادات(

حتديد أسلوب بروة لتخطيط 
وتنفيذ املشاريع، وتكرار النموذج 
ذاته على احملافظ االستثمارية 

القائمة والناشئة

محفظة متوازنة تدعم الربحية 
والنمو املستدام. تعزيز املصداقية 

وتعزيز العالمة التجارية للمجموعة 
محلياً وعاملياً.

أفضل ممارسات إدارة االستثمار 
وإدارة األداء التي تدعم حتقيق 

القيمة
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تقــــرير مجلـــــس اإلدارة 

عن السنة املالية املنتهية في 2011/12/31
واخلطط املستقبلية للشركة خالل العام 2012 

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بروة 
العقارية، فإنه يسعدني أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي ألنشطة 

الشركة وأدائها وبياناتها املالية املوحدة للعام 2011 وخططها املستقبلية.

أداء الشركة وإجنازاتها
لقد شهد العام 2011 حتقيق قطر إلجنازات كبيرة تأتي في إطار تعزيز 

مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع االقتصادات منواً في العالم. حيث 
عاد البرنامج املتكامل للتنويع االقتصادي، الذي يأتي في إطار رؤية قطر 
الوطنية 2030 واإلستراتيجية التنموية الوطنية، بالكثير من الفائدة على 

القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية. ولهذا، فقد واصلت مجموعة بروة 
العقارية، لكونها إحدى الشركات العقارية التي حتظى بالكفاءة والريادة 
مبختلف مناحي سلسلة القيمة العقارية واالستثمارية والتشغيلية وإدارة 
األصول، إجنازاتها الكبيرة منذ تأسيسها من خالل النمو القوي واألداء 

اجليد على مختلف مستوياته. وكان من بني هذه االجنازات الرئيسة؛

توقيع اتفاقية بيع مع شركة قطر للبترول ملشروع بروة العقارية الرائد  	•
»بروة احلي املالي«، والذي يعد أحد أكبر إجنازات الشركة خالل العام 

املاضي. وقد حصد مشروع بروة احلي املالي، الذي من املتوقع أن يكون 
واحداً من مشاريع التطوير العقاري األولي التي يتم اعتمادها باعتبارها 

تصميماً مستداماً في الشرق األوسط، العديد من اجلوائز اإلقليمية 
والدولية مبا في ذلك جائزة أفضل تصميم ملشروع مكتبي في قطر 

وأفضل تصميم ملشروع مكتبي في املنطقة العربية وأفضل تصميم ملشروع 
مكتبي لإلدارة الدولية في املنطقة املمنوحة من قبل مؤسسة كوهلر –	

أملانيا. كما حقق املشروع 12 مليون ساعة عمل دون حدوث أية إصابات.

االنتهاء من مشروع بروة السد وتأجير وحداته السكنية بالكامل وتأجير  	•
برجني مكتبيني من أصل ثالثة مكونة للمشروع. وسيتم استخدام البرج 
املكتبي الثالث باعتباره املقر الرئيسي ملجموعة بروة وشركاتها التابعة.

االنتهاء من معظم األعمال اإلنشائية ملشروع بروة الشارع التجاري  	•
ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من املشروع بالكامل خالل الربع الثاني من 

العام 2012. كما مت خالل العام املاضي تأجير مساحات كبيرة من تلك 
املخصصة للبيع بالتجزئة من املرحلة األولى »ساير« من املشروع، وهي 

املرحلة األولى من بني خمس مراحل تضم مناطق جتارية متخصصة.

حتقيق مشروع قرية بروة 85% من اإلشغال خالل العام 2011 ومن املتوقع  	•
أن يتم احملافظة على 85% - 95% من مستويات اإلشغال خالل األعوام 

القادمة. أما مشاريع اإلسكان االقتصادي »مشروع مساكن السيلية 
ومساكن مسيمير« فيحظيا مبستوى إشغال يصل إلى %100.

	حتقيق شركة وصيف، الشريك التشغيلي التي توفر الدعم ملشاريع  	•
التطوير العقاري من خالل تقدميها خدمات إدارة املرافق وإدارة األصول، 

نتائج مالية جيدة خالل العام 2011 من خالل حتقيق مستويات تكلفة 
جيدة مبختلف نواحي عملياتها التشغيلية مع االستفادة من اقتصاديات 
احلجم في قطاعات اخلدمات التي تغطيها. وقد بدأت شركة وصيف 
في توسيع عملياتها لتغطي عمالء خارجيني )بخالف بروة( وقد تبنت 
الشركة استراتيجية تركز على احلصول على حصة جيدة من مشاريع 

العمالء اخلارجيني خالل السنوات اخلمس القادمة.
 

أما الشركة العقارية فهي تكمل أنشطة أعمال املجموعة مبحفظة  	•
عقاراتها ومشاريعها التطويرية في قطاع الصناعة وهو ما يوفر إضافة 

هامة لقاعدة أصول املجموعة، وهذا من شأنه املساعدة على جعل 
املجموعة في وضع قوي جداً لتحقيق النمو املستقبلي. وقد بلغت 

محفظة مشاريع الشركة العقارية 2.36 مليار ريال قطري خالل العامني 
املاضيني، باإلضافة الى مشاريع بقيمة 2.8 مليار ريال قطري تقريباً 

قيد اإلعداد والتنفيذ حتى العام 2015 لصالح شركة قطر للبترول 
ومشاريع أخرى ذات صلة بالقطاع احلكومي وقطاع الطاقة. وخالل العام 
املاضي، مت طرح العديد من املبادرات لالستفادة من املواءمة بني عمليات 

الشركة العقارية وبقية شركات املجموعة.

حتقيق شركة قطر إلدارة املشاريع اجنازاً هاماً للغاية خالل العام املاضي  	•
عندما وقعت عقد أعمال إنشائية وإدارة مشروع رئيسي مع جهاز قوات 

األمن الداخلي القطري )خلويا( وتعيينها كشركة استشارية بالتعاون 
املشترك مع الشركة األمريكية )CH2M HILL( إلدارة برامج مشاريع 

اللجنة العليا للفيفا 2022.

حتقيق مشروع بروة القاهرة اجلديدة، إجنازات هامة خالل العام املاضي،  	•
حيث يعد املشروع العقاري االستثماري األكبر ضمن محفظة مشاريع 
املجموعة حتى اآلن والبالغة قيمته 30 مليار ريال قطري وهو مشروع 
تطوير رائد بجمهورية مصر العربية. ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من 
األعمال اإلنشائية باملرحلة صفر )للمباني املكتبية والتجارية( والتي 

تنتهي منتصف العام 2014، وستبدأ املرحلة 1 )املباني التجارية واملكتبية 
والسكنية واملجمع الطبي واملكون الفندقي( منتصف العام 2013 وتنتهي 

بحلول العام 2017. ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من األعمال اإلنشائية 
الكاملة باملشروع بحلول نهاية العام 2024. وسوف يجمع املشروع حصة 

كبيرة من تكلفة إنشائه من خالل البيع من على املخطط خصوصاً 
للمكونات السكنية باملشروع. ويعد القطاع العقاري أحد احملركات 

الرئيسة للتنمية االقتصادية املصرية على املدى املتوسط والطويل حيث 
تظل النظرة السوقية للقطاع إيجابية.

نظرة عامة على استراتيجية األعمال
كان اعتماد االستراتيجية املؤسسية ومنوذج األعمال اجلديد أحد 

اإلجنازات الرئيسة للمجموعة خالل العام املاضي. حيث تكمن الرؤية 
اجلديدة لشركة بروة في أن تصبح »شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها 

الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات املستدامة ملساهميها وشركائها«. 
وقد مت بناء االستراتيجية املؤسسية اجلديدة على مبدأ النمو املستدام 

املنتظم وتبني منوذج األعمال ألن تصبح املجموعة مطوراً عقارياً ومشغال 
لعملياتها وأنشطة أعمالها الرئيسة، مع تبني نظام األعمال التشغيلية 

للمستثمر االستراتيجي فيما يخص احلصص اخلاصة املتعددة وأنشطة 
األعمال املتآزرة املتوائمة، مع التركيز على االستثمارات التي حتظى 

بإمكانيات حتقيق قيمة كبيرة على املدى الطويل.

تظل قطر موطن التركيز الرئيسي لإلستراتيجية االستثمارية لبروة 
من أجل االستفادة من خطط تطوير البنية التحتية وخطط النمو التي 

اعتمدتها الدولة في إطار دعم الرؤية الوطنية 2030. باإلضافة إلى ذلك، 
ستعمد الشركة إلى مواصلة التنوع االستثماري عاملياً من خالل االستفادة 

من الفرص السانحة في منطقة الشرق األوسط وتركيا واململكة املتحدة 
وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. هذا فضالً عن خضوع االستراتيجية 

االستثمارية للمجموعة لعدد من املراجعات الشاملة، وال شك أن اإلصرار 
واملثابرة واالستراتيجية السديدة من شأنها تعزيز األعمال واألنشطة 

التجارية املجزية اقتصادياً والتي حتقق عائدات قوية ومستدامة ملساهمينا. 

احلوكمة واألنظمة وإدارة املخاطر
تلتزم بروة بتحقيق االلتزام التام بقواعد وأنظمة احلوكمة املؤسسية 

للشركات املدرجة في األسواق اخلاضعة إلشراف ورقابة هيئة األسواق 
املالية القطرية، وقد حققت بروة تقدماً ملحوظاً في تبني سياسة شاملة 

للحوكمة املؤسسية تساعد على الترويج لبيئة من اإلشراف الفعال واملساءلة 
القوية. وتغطي السياسة مبادئ احلوكمة ومجلس اإلدارة من حيث تشكيله 

ومهامه ومسؤولياته وشروط اإلحالة للجان مجلس اإلدارة واللجان 
التنفيذية وقواعد الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر.

تعتبر االستراتيجية املؤسسية اجلديدة إدارة املخاطر أولوية رئيسة لتعزيز 
ثقافة املخاطرة بصورة متواصلة وتبني أفضل املمارسات في مجال إدارة 

املخاطر على مستوى املجموعة وفقاً لتطلعات بروة وأهدافها االستراتيجية 
وخطط األعمال اخلاصة بها. وفي إطار تعزيز الكفاءة والفعالية في 

عمليات األعمال التجارية الرئيسة للمجموعة وحتسني مستويات اإلشراف 
املسؤولية بالشركة لدعم صناعة القرار السليمة، فقد مت تنفيذ نظام 

إدارة املوارد املؤسسية )ERP(. كما سنقوم بإجراء حتليل لفجوة استعداد 
أنظمة املعلومات وتنفيذ التعزيزات الضرورية ملواءمة اإلمكانيات التقنية مع 

االستراتيجية املؤسسية اجلديدة.

رأس املال البشري
يأتي تطوير الكفاءات الوطنية وضمان مشاركة املواهب القطرية في كل 
ناحية من نواحي العمليات التشغيلية ألعمال الشركة على رأس أولويات 

بروة. ولهذا كان تركيزنا على عملية التقطير التي تتسم بالكفاءة والفعالية 
واجلودة في الوظائف من خالل الترقي املهني القائم على األداء والتعلم 

والتطوير املستمر، وليس على األقدمية فحسب. وتعمل إدارة التطوير 
وإدارة املوارد البشرية باملجموعة على صياغة إطار فعال لتطوير املواهب 
القطرية ووضع برنامج للتطوير املهني لألفراد والذي سيتم االنتهاء منه 
وتطبيقه خالل العام 2012 واألعوام التي تليه. ولهذا فقد نظمت إدارة 

الشؤون اإلدارية للمجموعة عدداً من برامج تطوير املهارات ملوظفي بروة 
لتعزيز املهارات املهنية ومهارات وظيفية محددة. كما تواصل بروة التزامها 
التام برؤية قطر2030 ومحور التنمية البشرية الوارد بها من خالل برامج 
التعليم والتدريب وبرامج التعلم والتطوير املستمر للكوادر القطرية، ومن 

خالل إرساء املعايير الدولية في مجال برامج التدريب والتأهيل الوظيفي 
املستمر. وقد بلغت نسبة التقطير ما يربو على 50% من إجمالي القوى 

العاملة باملجموعة وتشغل معظمها مناصب قيادية عليا في الشركة.
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املسؤولية االجتماعية للشركة
تفتخر بروة مبساهمتها في نهضة املجتمع القطري وما تقدمه لهذا الشعب 

العظيم، وسنواصل إيجاد وسائل وحلول مبتكرة لدعم املجتمع من خالل 
تشكيلة متنوعة من األنشطة واملساهمات وسبل الدعم. وانطالقاً من 

إمياننا بالدور الرائد لنا في املجتمع احمللي، قدمت بروة عدداً من الوحدات 
السكنية مبشاريعها العقارية لعدد من املؤسسات والهيئات االجتماعية بقطر.

اخلطة املستقبلية للعام 2012
مت االنتهاء تقريباً من مرحلة التصميم ملشروع برايا، وهو أحد مشاريع 
التطوير املتكاملة متعددة االستخدامات، الذي يغطي مساحة إجمالية 

مشيدة تبلغ 324،000 متر مربع تقريباً. ويتكون املشروع من مجمع جتاري 
وفندق من فئة اخلمس جنوم ومطاعم دولية و14 شاشة عرض سينما 
ومجموعة من مرافق الترفيه العائلي ومواقف السيارات. وسوف تبدأ 

األعمال اإلنشائية في املشروع خالل الربع األخير من العام 2012. ومن 
املتوقع أن يتم االنتهاء من املشروع بالكامل وأن يدخل حيز التشغيل خالل 

العام 2015. وقد حصد املشروع مؤخراً أفضل جائزة »هندسة معمارية 
للعام 2011« املمنوحة من قبل منظمة اجلوائز العقارية العربية. وستبدأ 
األعمال اإلنشائية باملرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة خالل شهر 

أبريل 2012، وهو أحد أكبر املشاريع السكنية الصناعية حيث يضم أضخم 
مجمع ملساكن العمال في اخلليج.

كما يجري اإلعداد والتجهيز لعدد من املشاريع الهامة التي تدعم النمو 
املستقبلي للمجموعة في إطار استراتيجية النمو التي تبنتها املجموعة. كما 

يظل على رأس أولويات املجموعة خالل العام 2012 الدمج واملواءمة بني 

مكونات احملفظة العقارية واالستثمارية للمجمع لضمان تشكيلة متنوعة 
من االستثمارات اجلذابة التي تعد بعائدات قوية ولضمان سالسة سريان 

العمليات التشغيلية جلميع الشركات التابعة والشقيقة لتصل إلى أعلى 
مستويات االحترافية والتميز في مجال أنشطة أعمالها العقارية.

شكر وتقدير
وختاماً، فإنني أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري للدعم الكبير 

والتوجيه السديد من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
أمير البالد املفدى، وصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، ولي 

عهده األمني، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية. فما حققته بروة من منو واجنازات يبني في 

األساس على ما حققته دولة قطر من نهضة وازدهار أصبحا حقيقة بعد أن 
كانا حلماً بفضل الرؤية البصيرة للقيادة الرشيدة. كما أتقدم بجزيل الشكر 

واالمتنان ملوظفينا وعمالئنا وشركائنا ومساهمينا على دعمهم املتواصل 
لنا. فهم ركائز بروة في صناعة قصة جناحها والذين من خاللهم ستواصل 

بروة سعيها لتحقيق تطلعها في أن »تصبح واحدة من أكثر الشركات 
العقارية واالستثمارية جناحاً في العالم تتخذ من قطر مقراً لها وتغطي 

عملياتها التشغيلية مختلف أنحاء العالم«.

هتمي بن علي الهتمي
رئيس مجلس اإلدارة

تقــــرير هيئــــة الفتـــوى والرقابــــة الشـــــرعية
لشـــركة بـــروة العقاريـــة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني محمد 
صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.. 

وبعد..

فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة العقارية قد راقبنا 
املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحتها 
الشركة خالل السنة املنتهية2011/12/31م، ولقد قمنا باملراقبة الواجبة 

إلبداء الرأي عما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات واإلرشادات احملددة التي مت 

إصدارها من قبلنا.

ولقد قامت الهيئة من خالل عضوها التنفيذي باملراقبة التي اشتملت 
على فحص التوثيق واإلجراءات املتبعة على أساس اختبار كل نوع من 

أنواع العمليات.

وفي رأينا:

أن العقود والعمليات واملعامالت التي أبرمتها الشركة خالل السنة  )أ(  
املنتهية 2011/12/31م، والتي أطلعنا عليها متت وفقاً ألحكام ومبادئ 

الشريعة اإلسالمية
 

)ب( إن توزيع األرباح وحتميل اخلسارة على حسابات االستثمار يتفق مع 
األساس الذي مت اعتماده من قبلنا وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة 

اإلسالمية

إن احتساب الزكاة مت وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية )ج( 

وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن شكرنا وتقديرنا إلدارة الشركة على تعاونها 
وجتاوبها مع الهيئة، ولكل املساهمني واملتعاملني مع الشركة، سائلني اهلل 
تعالى أن يبارك في جهودهم جميعاً خلدمة االقتصاد اإلسالمي وتنمية 

وطننا مبا يحقق اخلير للجميع.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د. أسامة قيس الدريعي
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

شركة بيت املشورة لالستشارات املالية
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رســـالة الرئيـــس التنفيــذي لمجمـــوعة بـــروة العقـــارية 

السادة املساهمني الكرام

شهدت بروة في العام 2011 أحد أكثر األعوام حتدياً حيث قامت الشركة بإعادة النظر في 
توجهاتها اإلستراتيجية وإعادة ترتيب أولوياتها على الصعيد التنفيذي. يعمل تقرير مجلس إدارة 
بروة العقارية املوضح سلفاً على تقدمي صورة عامة عن اإلجنازات والعمليات الرئيسية التي متت 
خالل العام املاضي. وعليه، فإنني أرغب في التركيز هنا على النتائج املالية للعام املنصرم وشرح 

خطة املجموعة في املضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها اجلديدة.

النتائج املالية

لقد حققنا في بروة أرباحاً صافية قدرها 1،285مليون ريال قطري في العام 2011 مقارنة بـ 
1،411 مليون ريال قطري خالل العام 2010. حيث بدت النتائج املالية للعام 2010 متميزة بفضل 
االستحواذ على أرض بروة اخلور واألرباح الناجتة عنها. من أهم ما تتميز به النتائج املالية للعام 

2011 هو النمو القوي في الدخل التشغيلي والذي يتمثل في زيادة األرباح الناجتة عن بيع العقارات 
من 159 مليون ريال قطري في العام 2010 إلى 556 مليون ريال قطري في العام 2011 بزيادة 

قدرها 249%، وكذلك حصد أرباح من بيع الشركات التابعة والذي بلغ 404 مليون ريال قطري في 
العام 2011 حيث لم يوجد أي دخل يذكر من هذا القبيل خالل العام 2010. باإلضافة إلى زيادة 

في عائدات التأجير بلغت 260 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 59% مقارنة بالعام السابق والذي 
ترجع أسبابه إلى بدء العمل في مشاريع مثل قرية بروة وبروة السد.

فعالية التكاليف

لقد قمنا في بروة بتنفيذ عدد من املبادرات التي تهدف إلى تقليص املصاريف حيث استطعنا توفير 
495 مليون ريال قطري من النفقات العامة واإلدارية )بانخفاض قدره 38% مقارنة بالعام 2010( 

باإلضافة إلى توفير 545 مليون ريال قطري في تكاليف التمويل )بانخفاض قدره 35% مقارنة بعام 
2010( والذي نتج عن إعادة هيكلة االلتزامات املالية للمجموعة. كما استطعنا تقليص مصاريف 
التشغيل املباشرة مقابل الدخل التشغيلي إلى23% في العام 2011 مقارنة بـ 43% في العام 2010.

خطة تنفيذ استراتيجية املجموعة

ن بروة من  يعد تنفيذ االستراتيجية اجلديدة ملجموعة بروة هو الطريق األمثل الذي مُيِكّ
حتقيق رؤيتها في أن تكون »شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز 
والعائدات املستدامة ملساهميها وشركائها«. وإنه من دواعي سروري أن أقدم هنا خطة تنفيذ 

املجموعة. استراتيجية 

تشتمل استراتيجيتنا التنموية على أربع عناصر أساسية:

1. تنمية وتطوير النشاط 
األساسي

2. اإلبداع في خلق
هيكل التمويل

3. التكامل املؤسسي لضمان 
تنوع الدخل

4. االستثمار في خطط 
التنمية املستقبلية

ستعتمد خطة تنفيذ االستراتيجية على أربع مبادئ استراتيجية أساسية:

احلوكمة والتحكم الفعالالكفاءة التشغيلية املتميزة
الكيان املؤسسي القائمالتنمية املستدامة واملنتظمة وإدارة املخاطر

على اآلداء الوظيفي

سينتج عند تنفيذ اإلستراتيجية ما يلي:

استثماراحتمالية قوية خللق القيمة وحصد العوائد املغرية
تغيير/ تطويراحتمالية قوية خللق القيمة مع اإلبقاء على العوائد احلالية 

خروجعدم مالئمة االستراتيجية

وختاماً، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن خالص شكري وتقديري ألعضاء مجلس إدارة بروة العقارية وفريقها اإلداري وموظفيها وشركائنا 
على دعمهم املتواصل.

متطلعني إلى حتقيق النجاح في العام 2012، 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،

عبداهلل بن عبدالعزيز السبيعي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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الحوكـــمة المؤســـسية

تلتزم شركة بروة التزاماً تاماً بتطبيق إطار احلوكمة املؤسسية، الذي يوفره 
النظام األساسي ملجموعة بروة لتحقيق التزامها التشغيلي نحو املساهمني 

واملجتمع. 

يعتبر دليل احلوكمة املؤسسية اخلاص بالشركات املدرجة في البورصة، 
والصادر من هيئة قطر لألسواق املالية مبثابة إطار العمل اإلرشادي 

لنظام احلوكمة املؤسسية في بروة. وتتماشى عمليات وسياسات وإجراءات 
احلوكمة املؤسسية اخلاصة مبجموعة بروة متاشياً تاماً مع توصيات هيئة 

قطر لألسواق املالية. وتلتزم املجموعة التزاماً صارماً بالقوانني واللوائح 
األخرى املطبقة في قطر وبورصة قطر. 

وقد مت تصميم هيكل احلوكمة املؤسسية في بروة لتمكني اإلدارة الفعالة 
من خالل تعجيل العمليات التجارية وصنع القرار، وضمان نزاهة وشفافية 

العمليات. ويعتبر مجلس اإلدارة هو اجلهاز احلاكم األساسي، الذي لديه 
صالحيات اتخاذ القرارات بشأن قضايا العمل األساسية، كما يعتبر مسئوالً 

عن نظام املراقبة الداخلية في بروة. 

ويعمل مجلس اإلدارة على مساعدة جلنة التدقيق الداخلي، ونظام املدير 
التنفيذي الذي ينقل الصالحيات اخلاصة بتنفيذ االستراتيجيات إلى 

املستوى التشغيلي. 

وهناك أيضاً جلنة التعيني وجلنة املكافآت، وتتحمل هاتان اللجنتان 
مسؤولية التأكد من شفافية االختيار واملتابعة واملكافأة ألعضاء مجلس 

إدارة بروة. 

المؤشــــرات الماليــــة

العائد على متوسط حقوق المساهمين

اجمالي الموجوداتربحة السهم الواحد

صافي الربح للسنة المنسوب إلى مساهمي 
الشركة األم
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20112010200920082007
 561،824  305،874 743،347  1،411،092  1،285،801 صافي الربح

 529،693  309،960  765،817  1،405،629  1،252،368 صافي الربح منسوب إلى مساهمي الشركة األم
3،224،891 4،772،517 5،763،118  13،100،693  12،531،107 إجمالي حقوق امللكية

 2،975،173  4،442،741 5،176،801  11،231،233  12،055،672 إجمالي حقوق امللكية منسوب الى مساهمي الشركة األم 
14.00  16.92  19.72  28.86  30.98 صافي القيمة الدفترية للسهم الواحد

 2.49  1.46  2.92  4.04  3.22 ربحية السهم الواحد
 15،695،603  24،317،143  34،892،831  73،982،187  65،806،639 اجمالي املوجودات

18%7%15%13%10%العائد على حقوق امللكية

ألف ريال قطري
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قطر

الدوحة

اســـــتثمارات
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المشـــــاريع العقاريــــة في قطـــــر

بروة الشارع التجاري

بروة الشارع التجاري هو مشروع فريد متعدد االستخدامات. ميتد شارع 
بروة مبا يزيد على 8.5 كيلو متر، ويقدم أحدث املنشآت املشيدة على 
مساحة تزيد على مليون متر مربع، وتدعم تلك اإلنشاءات شبكة بنية 

حتتية متقدمة. 

حيث أنه يقع بالقرب من املنطقة الصناعية بالدوحة، فقد ساعد بالفعل 
على تغيير املنطقة تغيراً جذرياً، وسيضم عند اكتماله في نهاية 2012 

مجموعة من املجمعات التجارية احلديثة وصاالت العرض واملكاتب 
والشقق الفاخرة. 

يضم بروة الشارع التجاري خمس مناطق متميزة ومتداخلة، وهي جيره، 
وصفوة، وجود، وأركان، وساير. حيث يتضمن هذا املشروع مجموعة من 

منافذ التجزئة املتقدمة، وتصميم مكتبي مرن وفريد، وعدد من خيارات 
السكنى واإلقامة. كما يضم املشروع أيضاً مراكز تسوق جتارية متميزة، 

ويضم منافذ لبيع األطعمة واملشروبات، وصيدليات، ومركز طبي، ومحالت 
لبيع املواد الغذائية، وأماكن ترفيهية، ومنشآت ملواقف السيارات.

وقد حصد مشروع بروة الشارع التجاري جائزة أفضل مشروع لعام )2011( 
من خالل جوائز كونستركشن ويك في قطر. 

بروة السد

ميتد هذا املشروع على مساحة 27،654 متر مربع بشارع حيوي، وهو شارع 
سحيم بن حمد بالدوحة، ويعتبر مشروع بروة السد إحدى املشاريع العقارية 

الكبرى في قطر.

تبلغ إجمالي تكلفة املشروع 2.4 مليار ريال قطري، ويضم املشروع ثالثة 
أبراج مكتبية، وفندق خمس جنوم، ومركز للبيع بالتجزئة، وثالثة أبنية 

سكنية، ومنشآت واسعة ملواقف السيارات.

يتم حالياً تأجير كافة الوحدات السكنية واثنني من األبراج املكتبية الثالث 
التي يتضمنها املشروع. ومن املتوقع، أن يكون البرج املكتبي الثالث مقراً 

لشركة بروة العقارية والشركات التابعة لها عندما يتم نقل مقرات مجموعة 
بروة الحقاً خالل 2012. 

بروة البراحة
تبلغ مساحة املشروع 1.8 مليون متر مربع، حيث مت تصميم مشروع بروة 
البراحة ليكون مدينة عمالية متكاملة، تستوعب 53000 عامالً وموظفاً، 

بحيث يكون هذا املشروع أكبر مكان إلقامة العمال في منطقة مجلس 
التعاون اخلليجي. 

سيتم تطوير املشروع على مرحلتني. وتركز املرحلة األولى على تأسيس 
أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في قطر، أما املرحلة الثانية فتوفر 
أماكن إلقامة العمال واملوظفني، وصاالت لعرض السيارات املستعملة، 

وصاالت املزاد العلني، وورش ومحالت خلدمات صيانة الشاحنات 
واآلليات. ومن املتوقع، أن يشتمل هذا املشروع، الذي يبلغ حجم 

استثماراته 2 مليار ريال قطري، على فندق ومركز ترفيهي ومركز تسوق 
ومغسلة ومركز للصحة ومسجد ومركز إسالمي ونقطة شرطة ومركز 
للدفاع املدني ومركز ملكافحة احلريق باإلضافة إلى منشآت رياضية 

ومحالت ومطاعم ومكاتب وأماكن عامة. 

بروة الدوحة برايا 

يقع مشروع بروة الدوحة عند تقاطع شارع املنتزه مع شارع أحمد بن محمد 
آل ثاني، وهو مشروع ضخم متعدد االستخدامات، وتقدر مساحة اإلنشاءات 

باملشروع بحوالي 324 الف متر مربع. 

يضم املشروع فندق خمس جنوم، يشتمل على 257 غرفة فندقية للنزالء 
و71 شقة مفروشة كاملة اخلدمات وسوبر ماركت ومطاعم وساحة ملواقف 

السيارات متعددة الطوابق تستوعب 2800 سيارة. ويضم املشروع أيضاً 
مركز تسوق متعدد املستويات مشيد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويتكون 

من 290 محل جتاري، وعدد من السينمات، ومركز ترفيهي للعائالت. 

تبلغ قيمة االستثمار ببروة الدوحة 2،588 مليار ريال قطري. ومن املزمع، 
االنتهاء من املشروع خالل 2015. 
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قرية بروة

تقع قرية بروة في منطقة الوكرة، وهي مشروع مخطط تخطيطاً متكامال، 
ويعكس التزام بروة جتاه املجتمعات احمللية الواقعة خارج الدوحة.

يغطي هذا املشروع 400 الف متر مربع، ويضم إنشاءات على مساحة 186 
الف متر مربع. وتتكون قرية بروة من 18 مجمع سكني وجتاري، وتضم تلك 

املجمعات 918 محالً جتارياً عالي اجلودة، و96 شقة ستوديو، و262 شقة 
مكونة من غرفة نوم واحدة، و100 شقة مكونة من غرفتي نوم. 

تضم منشآت املشروع نادي صحي ومدرسة دولية، وحضانة، وعيادة طبية، 
ومركز تسوق وسوق ومسجد ومطاعم ومنشآت ملواقف السيارات وعدد من 

املساحات اخلضراء.
 

وقد مت االنتهاء بالكامل من مشروع قرية بروة خالل 2010، وحقق سريعاً 
مساكن مسيمير ومساكن السيليةمعدالت إشغال عالية. 

مساكن مسيمير ومساكن السيلية هي مشروع سكني، مصمم لتقدمي مساكن 
ميسرة عالية اجلودة. 

وقد مت إنشاء املشروع في موقعني منفصلني، وتبلغ إجمالي مساحة كال 
املوقعني 400 الف متر مربع، ويتكون املشروع من 62 مبنى سكني، وتضم 

تلك املباني 1984 وحدة سكنية مكونة من غرفتني وثالث غرف. يضم 
املشروع أيضاً مالعب، ونوادي صحية وحمامات سباحة وحضانات وسوبر 

ماركت ومساحات خضراء. 

مت تسليم مشروع مساكن مسيمير ومساكن السيلية في مارس 2009، 
وأغسطس 2010، على التوالي. 

بروة الخور
 

تبلغ إجمالي املساحة التي يغطيها املشروع 5.5 مليون متر مربع، وتبلغ 
مساحة اإلنشاءات 3.6 مليون متر مربع. من املتوقع أن يوفر مشروع بروة 

اخلور 24114 وحدة سكنية، من بينها فيالت، ومساكن، ومنازل، وشقق، 
باإلضافة إلى حوضني لرسو السفن ومساحات خضراء واسعة. 

يتضمن املشروع منشآت أخرى عبارة عن أربع مدارس ومركز تسوق 
ومسجد وأرض للجولف وعيادة ومكتبة ومركز معلومات وشواطئ عامة 

وخاصة وفندقني خمسة جنوم وأربعة جنوم. 

باإلضافة إلى ذلك، مت توقيع اتفاق بني بروة وشل قطر في مارس 2011 
لتوفير وحدات سكنية عالية اجلودة في املشروع خلبراء الغاز والبترول. 

وقد مت حالياً االنتهاء من سبعني في املائة من تصميم املشروع. ومن املزمع، 
االنتهاء من املشروع في ديسمبر 2013. 

مدينة بروة

تقع مدينة بروة بالقرب من مركز مدينة الدوحة واملطار الدولي، ويقدم 
املشروع منازل عصرية في إطار وجو عصري. 

كما يقع املشروع في منطقة مسيمير على مساحة 1.35 مليون متر مربع، 
ويضم 128 مبناً، وتشتمل تلك املباني تقريباً على 6000 شقة، مكونة من 

غرفتني وثالث غرف نوم وستوديوهات. 

كما ستنتفع املدينة من البنية التحتية احلديثة واخلدمات عالية اجلودة 
مثل وجود أول شبكات غاز مركزية في قطر ونظام التبريد واملدارس 

الدولية واحلضانات ومنافذ التجزئة ومساجد ومطاعم وعدد من منشآت 
العائلي. الترفيه 

من املتوقع، االنتهاء من املرحلة األولى من املشروع في إبريل 2012. 
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االســــتثمـارات الدوليـــــة

بروة القاهرة الجديدة
ال يعتبر مشروع بروة القاهرة اجلديدة أكبر مشروع عقاري في مجموعة 

بروة حتى اآلن فحسب، بل يعتبر أيضاً أكبر مشروع في املنطقة ومن أكثر 
املشاريع حتدياً. 

مت إنشاء املشروع ليكون وجهة أساسية في مدينة القاهرة اجلديدة، 
وامتداداً طبيعياً لواحدة من أكبر وأهم املدن. يغطي املشروع مساحة 

8.5 مليون متر مربع، وتبلغ مساحة اإلنشاءات 6.8 مليون متر مربع. 
ومن املتوقع، أن يستوعب املشروع حوالي 39 الف وحدة سكنية، تتضمن 
فيالت ببوابات، ومساكن، وشقق في عمارات شاهقة متعددة الطوابق. 

ويتضمن املشروع منشآت أخرى عبارة عن مدارس، ومستشفيات، ومساجد، 
وساحات ملواقف السيارات، ومجمعات تسوق، ومنشآت صحية. 

من املتوقع، االنتهاء من املشروع في 2024. 

شركة جايدانس لالستثمارات الفندقية 
مت تأسيس شركة جايدانس لالستثمارات الفندقية خالل 2006 لالستثمار 

في قطاع الضيافة والرفاهية السريع النمو، وال سيما في الفنادق املتماشية 
مع مبادئ الشريعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

من خالل الشراكة مع فنادق ومنتجعات كمبنسكي، التي تعتبر أقدم سلسلة 
فنادق فخمة دولياً، طورت شركة جايدانس لالستثمارات الفندقية حافظة 

للفنادق حتت اسم العالمة التجارية »شذى« في مختلف أنحاء أوروبا، 
والشرق األوسط، وشمال أفريقيا. ويعتبر اسم »شذى« ماركة جتارية فندقية 
مميزة، مت تصميمها خصيصاً مبميزات وخصائص تناسب املسافرين داخل 

املنطقة. وحتى اآلن، يتكون الفندق من خمس مشاريع، هي شذى املدينة، 
وشذى مراكش، وشذى فاس، وشذى خليج البحرين، وشذى القاهرة. 

وتتسم حافظة شركة جايدانس لالستثمارات الفندقية بتركيزها الشديد على 
منط احلياة والوعي الثقافي والتقاليد واخلدمة الدولية والقيمة العالية. 

نزل القابضة
تركز نزل القابضة على مفهوم »الشقق الفندقية« في قطاع الضيافة. 

ومتتلك املجموعة في الوقت احلالي عقارين من فئتي ثالث وأربع جنوم في 
كل من البحرين وقطر من بينهما فندق سمرسيت اجلفير باملنامة والذي 
يحتوي على 118 وحدة فندقية، وفندق سمرسيت الكورنيش في الدوحة 

الذي يحتوي على مائتي وحدة فندقية. 

منحت نزل القابضة إدارة هذه العقارات إلى شركة أسكوت إنترناشونال 
التي يقع مقرها في إندونيسيا وهي أكبر الشركات التي متتلك اخلدمات 

الفندقية وتديرها خارج الواليات املتحدة وذلك من خالل توقيع عقد إدارة 
ملدة عشر سنوات. وتعتبر هذه الصفقة األولى من بني العديد من اخلدمات 

الفندقية املتوقع أن تدشنها نزل القابضة في منطقة الشرق األوسط. 

كما متتلك نزل القابضة عقارات أخرى من بينها برج جوار مبكة وبرج 
املفتاح بالدوحة.

مشروعات أوتومان 
لقد دخلت بروة السوق التركية في عام 2007 من خالل االستحواذ على 

قطعة أرض مساحتها 15500 متر مربع عن طريق احتاد مجموعة من 
الشركاء األتراك بقيادة خبير التطوير التركي البارز سينباس. 

ومن املتوقع تطوير هذه األرض التي تقع مبنطقة زيتنبيرنو باسطنبول 
على مقربة من مطار أتاتورك الدولي واملدينة القدمية، إلى منطقة سكنية 

وفندق فاخرين. ويشتمل املشروع على فندق خمس جنوم وشقق فندقية 
ووحدات سكنية حيث ستتيح للمقيمني والنزالء مكان إقامة معاصرة على 

طول شواطئ مرمرة اخلالبة.  
 

سوق الخضار المركزي بجدة
نفذت بروة أولى استثماراتها في اململكة العربية السعودية في عام 2007 

من خالل مشروع تطوير سوق خضار جدة على الطريق السريع الذي يربط 
بني جدة ومكة. وستصدر بلدية جدة رخصة إلدارة السوق حصرًيا باعتباره 

سوق اجلملة الرئيسي باملدينة.

ومن املتوقع لهذا املشروع الذي تبلغ مساحته 400 الف متر مربع ومقام 
على مباني مساحتها 96 الف متر مربع أن يتسع إلى 2000 محل جتاري، 

كما سيصبح أكبر أسواق اخلضار املركزية في اململكة العربية السعودية 
بعد االنتهاء منه. 

مشروع أستراخان
يعد مشروع أستراخان أولى استثمارات بروة في روسيا في عام 2008 وهو 

مشروع مشترك مع شركة بوإنفست إحدى الشركات الروسية الرائدة في 
مجال التجزئة.

يشغل املشروع موقعا في غرينفيلد، عاصمة إقليم استراخان ذي األهمية 
املتزايدة، ويقع في دلتا نهر الفوجلا، سيقدم منتزه تسوق متكامل يحتوي 

على منطقة كبيرة لالستئجار تبلغ مساحتها 60 الف متر مربع. 

صندوق بروة جازبرومبنك لالستثمار في العقارات الروسية

أنشئ صندوق بروة جازبرومبنك عام 2010 مركًزا على االستثمار في سوق 
العقارات الروسية. وميثل الصندوق مشروًعا مشترًكا بني بروة، وتي إف 

أي، وجازبرومبنك. 

ويسعى الصندوق من خالل استراتيجية استثمارية موجهة ومنهج منظم إلى 
حتقيق أعلى عائدات عن طريق االستثمار في الفرص العقارية بروسيا مع 

التركيز على منطقة موسكو.
 

نورث رو لندن
استطاعت بروة في مطلع عام 2011 االستحواذ على مبنى تاريخي واقع 
بشارع 25 نورث رو في منطقة ماي فير كونسرفاشن املرموقة بالطرف 
الغربي ملدينة لندن ويعود تاريخه إلى خمسينيات القرن املاضي. يسير 

شارع نورث رو موازًيا لشارع أوكسفورد وهو أحد مراكز املوضة والتجارة 
املعروفة عاملًيا بلندن. ومن املتوقع أن يتحول املبنى الذي تبلغ مساحته 

2222 متر مربع تقريًبا إلى مساحات مكتبية ذات مستوى رفيع ما أن تنتهي 
أعمال التجديد والتطوير. 

صممت العقارات التي حتيط بشارع نورث رو لتخدم أغراض متعددة مثل 
أغراض البيع بالتجزئة، واألغراض التجارية والسكنية، واملكاتب.

خليج الرناكا بقبرص
من املتوقع أن تطور األرض التي تبلغ مساحتها 54،670 متر مربع وتقع 

في خليج الرنكا بجنوب قبرص إلى منتجع فندقي خمس جنوم يستهدف 
السائحني من أوروبا والشرق األوسط.

يقع مشروع الرناكا شرق ثالثة منتجعات من فئة أربع جنوم، ومنتجع ال 
يعمل ويقع مباشرة في االجتاه الغربي.
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بنك بروة
بدأ بنك بروة عمله في عام 2009 باعتباره شركة تابعة ملجموعة بروة. 

يشتمل املصرف على موارد في مجال عمليات البيع بالتجزئة، والشركات 
والقطاع اخلاص واخلزانة والعمليات املصرفية االستثمارية حيث تتمثل 

رسالة البنك في تطوير التجربة املصرفية في قطر من خالل »إنشاء 
مجموعة مصرفية إسالمية عاملية«.

واستطاع بنك بروة منذ بدء عمله تنفيذ عدد من عمليات االستحواذ 
امللحوظة من بينها االستحواذ على شركتي املستثمر األول واألولى للتمويل 

وهما شركتان استثماريتان مساهمتان يقع مقرهما في دولة قطر، األمر 
الذي يعتبر جزءاً أساسًيا من استراتيجية البنك التي تتمثل في تقدمي 

املعايير االستثنائية للخدمات املصرفية. 

كما استطاع البنك االستحواذ على الشركة األولى للتمويل )شركة مساهمة 
قطرية( والشركة األولى لإلجارة )شركة مساهمة قطرية( بحد أدنى 

75% وحد أقصى رأس املال املساهم. ولقد أدت هذه العمليات إلى تعزيز 
اخلدمات التي يقدمها بنك بروة، وزيادة قدراته في مجاالت خدمة متويل 
العمالء، وخدمات التجزئة، والقطاعات التجارية، وإدارة األصول، وتوفير 

النظم املصرفية اخلاصة للعمالء.

الخدمـــات الماليـــــة

كافنديش كابيتال
أنشئت كافنديش كابيتال في عام 2007 باعتبارها مجموعة من صناديق 

امللكية اخلاصة املتنوعة التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ويقع مقرها في 
لندن. ومتثل بروة في الوقت احلالي أكبر املساهمني بها.

تهدف كافينتش كابيتال إلى تعزيز تواجدها بلندن لدعم بروة العقارية في 
تنويع محفظتها مع التركيز على العقارات التي تدر دخالً وما يرتبط بها من 
خدمات إلى جانب صناديق امللكية اخلاصة، وانشطة سوق رأس املال. كما 
تقدم كافندش كابيتال الدعم احمللي على نحو فعال الستثمارات بروة في 

أوروبا، وللمستثمرين من الشرق األوسط الذين يسعون لتنفيذ االستثمارات 
في اململكة املتحدة وأسواق أوروبا.

االمتياز
شركة اإلمتياز لالستثمار هي شركة تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية 

أنشئت في عام 2005 بالكويت وتولي اهتمامها إلى اخلدمات املالية، 
والعقارات، وصناعة البناء والتشييد. وتشتمل األنشطة الرئيسية للشركة 

على االستثمارات، واخلدمات االستشارية، وإدارة األصول.

متتلك بروة حالًيا 25% من شركة اإلمتياز لالستثمار التي متتلك العديد من 
االستثمارات في دول مجلس التعاون اخلليجي. وتقدم الشركة اخلدمات 
االستشارية، وخدمات إعادة هيكلة الشركات، وإدارة األصول، والسمسرة 

والوساطة املالية. 

قطر إلدارة المشاريع
قطر إلدارة املشاريع هي إحدى الشركات الرئيسية إلدارة املشروعات في 
املنطقة. أنشئت في عام 2008، وتعتبر الشركة القطرية األولى في هذا 

املجال. وتقدم الشركة اخلدمات ذات املستوى العاملي في مجال العقارات 
وإدارة مشروعات البنية األساسية مع التركيز على ضمان حتقيق كفاءة تلك 

املشروعات. وحتتل الشركة مكانة مميزة في مجال خدمات البنية التحتية 
املدنية والتجارة واخلدمات الترفيهية والعقارات واملشروعات السكنية في 

إطار السوق العاملية املتنامية. 

وتتركز خبرة قطر إلدارة املشاريع في مجموعة كاملة من اخلدمات 
التخصصية من بينها إدارة املشروعات، والتصميمات، واإلنشاءات. وتدير 
الشركة حالًيا عدًدا من املشروعات الضخمة في قطر واألسواق الدولية.

تنوين
أسست تنوين في عام 2007 وتسارع منوها فأصبحت إحدى الشركات 
الرائدة في مجال استشارات إدارة التطوير في قطر. تشمل اخلدمات 

التي تقدمها تنوين على جميع جوانب العقارات وصناعة اإلنشاءات 
من خالل إدارة عملية التطوير إدارة شاملة، مروًرا بالبحث في مجال 

السوق، واالستحواذ على األراضي، ومتويل املشروعات، وتقدمي املشورة 
القانونية العقارية، والتصميم، واحلصول على موافقات التخطيط، 

واإلنشاء، والتسويق، واملبيعات، وإدارة األصول، وتقدمي االستشارات بشأن 
استراتيجية التخارج.

ولقد تسارع منو الشركة على نحو هائل منذ بدء عملها وأصبحت تقدم 
خدماتها حالًيا إلى مجموعة هائلة من مشروعات التنمية والتطوير تتنوع 

ما بني التخطيط العمراني الشامل للمجتمعات السكنية إلى التخطيط 
العمراني الشامل للمدن متكاملة املرافق.

وصيف
تعتبر وصيف إحدى الشركات التابعة لبروة العقارية والتي تقدم خدمات 

كاملة إلدارة األصول املتكاملة والعقارات واملرافق في قطر.

برزت وصيف باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات إدارة 
املمتلكات واملرافق والقادرة على تقدمي اخلدمات ذات اجلودة الفائقة 

في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقارات حيث تهدف رسالتها إلى 
التوسع في تقدمي خدمات اإلدارة محلًيا ودولًيا. وتشتمل تلك اخلدمات 
التي تقدمها على إدارة األصول والعقارات واملرافق لعدد من مشروعات 

بروة البارزة. 

تاس قطر
تاس قطر هو مشروع مشترك بني مجموعة بروة العقارية )التي متتلك %51 

منه( وتاس األمريكية للطاقة )متتلك %49(. 

وتقدم تاس قطر دراسات اجلدوى وتصميم مشروعات تبريد املناطق ونظم 
تبريد مداخل التوربينات، واحللول املتكاملة حملطات تبريد األحياء واملناطق 

وتبريد مداخل التوربينات بالهواء وتشغيلها وصيانتها وتصنيع حزم مناذج 
التبريد وتوريدها وحلول الطاقة املتجددة )مثل التدفئة من النفايات وحرارة 

الشمس( ومراكز بيانات الوحدات ومعدات دعم التشغيل.

تعتبر تاس قطر رائدة في مجال تبريد املناطق حيث جنحت في إمتام بناء 
محطات تبريد املناطق بسعة 75200 طن تبريد وطاقة إنتاجية 37600 

طن تبريد.

العقارية 
الشركة القطرية لالستثمارات العقارية - »العقارية« هي شركة مساهمة 
قطرية تقوم بأنشطة متنوعة في القطاع العقاري في دولة قطر. أنشئت 
الشركة في عام 1995، وتركز عملها في االستثمار و التطوير العقاري، 
مع التركيز على تطوير املشاريع السكنية في: دخان، مسيعيد، واخلور. 
أثبتت »العقارية« جناحا باهرا خالل الـ »17« عاما املاضية، وباتت من 

الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. ومتتلك مجموعة بروة 
العقارية فيها نسبة %100.

االســــتثمار وإدارة المحافــظ الماليـــــة
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حققت بروة على مدار السنوات جناًحا كبيراً ويرجع ذلك األمر إلى تفاني 
موظفيها وعملهم اجلاد حيث ميثل هؤالء جزًء ال يتجزأ من جناح املجموعة 

وأدائها على املدى الطويل. 

مع استمرار بروة في توسيع عملياتها وتنويعها من مجرد كونها شركة 
للعقارات إلى تكتل لالستثمارات الدولية والعقارات، يظل املوظفون جوهر 

رؤية الشركة ومحورها. ولقد جنحت بروة في تكوين فريق قيادي ومترابط 
وذلك من خالل التعاون الوثيق داخلًيا والتعاون خارجًيا مع الشركاء 

والعمالء واملساهمني. 

تلتزم بروة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى متكني املواطنني 
القطريني لتعزيز تنمية قطر وازدهارها ورخائها على املدى الطويل. وتقر 

بروة بضرورة مواصلة االستثمار في تطوير املهارات واخلبرات املتخصصة 
وتنميتها في داخل املجموعة وخارجها باعتبار ذلك جزًء من خطط بروة 

للتوسع على املستويني اإلقليمي والدولي والتزامها بتطوير املواهب الوطنية. 

 يقتضي بناء شركة رائدة ناجحة وأمة مزدهرة تنعم بالرخاء دعم فريق 
استثنائي متفان يلتزم بتحقيق اجلودة والتوافق في عمله. لذلك تركز بروة 
على توفير الوظائف الوطنية ذات اجلودة من خالل األداء الذي يقوم على 

التعليم والتطوير املستمر. كما حققت بروة جناًحا في تزويد العاملني 
باملهارات واألدوات الضرورية الالزمة لتحقيق النجاح في السوق التنافسية 
وذلك بتشجيع التطوير الوظيفي الذي يستند إلى اتخاذ القرارات السليمة 

وتطبيق مبدأ املساءلة. 

موظفـــونا

ولقد دخلت بروة حتى الوقت احلالي في شراكات مع الكليات الرائدة في 
مجال إدارة األعمال بهدف تزويد العاملني بالتدريب ذو املستوى العاملي 
الذي سيمكنهم من تطوير مهاراتهم الالزمة لتعزيز مسيرتهم املهنية في 

مجاالت االستثمار، والعقارات، واملشروعات، وإدارة األصول. 

كما أن اإلدارة املختصة بتنمية املجموعة واملوارد البشرية ببروة بصدد 
تصميم إطار تطوير املواهب وبرنامج تطوير مهارات األفراد. وفي حال 

بدء تنفيذه، سيزود هذا البرنامج املوظفني في بروة مبزيد من فرص 
التعليم والتطوير لتعزيز التطوير املهني ومساعدتهم على حتقيق قدراتهم 

وطاقاتهم كاملة.

 وال تزال عمليات تطوير املهارات الوطنية وضمان مشاركتها في جميع 
مناحي العمليات التجارية تشكل أولوية رئيسية ملجموعة بروة حيث أصبح 
في الوقت احلالي عدد املواطنني القطريني الذين يعملون ببروة يزيد عن 

50% من إجمالي عدد العاملني بها. 

متثل بروة عنصًرا فاعاًل رئيسًيا في بروز قطر باعتبارها مركًزا 
املدى  املستقبل على  استثماريا حيوًيا ذو نظرة تقدمية تستشرف 

الطويل، وتؤدي املجموعة أيًضا دوًرا أساسًيا في خدمة املجتمع احمللي 
املستويات. جميع  على 

في الوقت الذي تدفع فيه بروة العمل قدًما من خالل خطط التنمية 
الطموحة، تواصل أيًضا احلث على احترام البيئة وذلك بانتهاج معايير 
البناء املوفرة للطاقة، وتنمية املواهب واملهارات القومية، وخلق فرص 

عمل ملواطنيها واملغتربني من ذوي القدرات العالية، والتركيز على الرعاية 
الصحية، والتعليم، ومساعدة الدولة على تنويع اقتصادها من خالل خلق 

فرص استثمارية جديدة. 

تكمن قوة بروة وإرثها في تصميمها على خلق إحساس قوي مستدام 
باملجتمع من خالل استثماراتها وما متتلكه من مجموعة هائلة من 

املشروعات التي تتنوع ما بني مراكز األعمال والتجارة ذات املستوى العاملي 
واملجمعات السكنية ذات األسعار املناسبة وأكبر املجمعات السكنية للعمالة 

الوافدة في دول مجلس التعاون اخلليجي. 

ال تعمل بروة من منطلق االضطالع مبسؤولية تشييد املباني فحسب وإمنا 
من مسؤولية إقامة مجتمعات كاملة، حتى أن أكثرية املشروعات التي 

تنفذها بروة تنتهج فلسفة حتقيق اإلندماج بني افراد املجتمع.

يقدم االهتمام بالبيئة وضمان التنمية املستدامة إرًثا لألجيال املستقبلية، 
األمر الذي ميثل جزًء ال يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030 وهي الرؤية 

التي تدعمها بروة بقوة.

مع جناح مشروعات بروة الطموحة ومضيها قدًما، تواصل املجموعة إظهار 
احترامها للبيئة األمر الذي يدل عليه مراحل تخطيط املشروعات وصوال 
إلى عمليات التصميم والتنفيذ. وتؤدي بروة دوًرا رائًدا في اتباع أساليب 

التشييد والبناء املستدامة ومعايير البناء املوفرة للطاقة التي تعتبر جزًء ال 
يتجزأ من كل مشروع تنفذه املجموعة.

تعمل حالًيا قطر للبترول على نحو وثيق مع املنظمة اخلليجية للبحث 
والتطوير، ليتمكن املشروع من حتقيق تصنيف عاٍل في النظام القطري 

لتقييم االستدامة البيئية.

ال يزال املشروع في مراحله األولى بعد أن استكملت مرحلة التصديق على 
التصميمات لألبراج املكتبية باالستعانة بأداة األمناط التجارية، والتقييم 

املبدئي وتقييم املراحل املستخدمة في نظام تقييم االستدامة البيئية 
القطري. ولقد منحت قطر للبترول »خطاب اعتماد توافق تصميمات بناء 

األبراج املكتبية التابعة لها مع نظام تقييم االستدامة البيئية القطرية« 
مما يؤكد احلصول على 0.90 كنتيجة نهائية مجمعة في مرحلة التقييم 

املبدئي والتي تتماثل مع مستوى اعتماد جنمتني حسب نظام تصنيف تقييم 
االستدامة البيئية القطري. وال تزال عملية تقييم الفندق مستمرة وتعتمد 

على أمناط الفنادق املعتمدة في نظام التقييم القطري املستدام.

كما حصل مشروع مدينة بروة على شهادة أربعة جنوم لتصميم مدارس 
املدينة وفقاً للنظام القطري للتقييم املستدام. وتتمثل رؤية بروة التي تتعلق 

مبدارس املشروع في خلق أسلوب جديد من اخلبرة الدراسية والعلمية 
في إطار بيئي متميز وفريد. ويعتبر تصميم مدارس مدينة بروة فريد من 

نوعه متاًما مقارنة باملباني األخرى حيث يركز التصميم على استدامة األثر 
البيئي وتطبيق معايير تصميم املباني اخلضراء. 

كما أنه لضمان عمل بروة في إطار أسس بيئية سليمة، أدخلت املجموعة 
معايير التشغيل مثل الريادة في نظام تصنيف الطاقة والتصميمات البيئية 

في اإلجراءات واملواصفات التي تتبعها.

االلتــــزام بالبيــــئةمجتمــــعنا
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تقرير عن البيانات المالية الموحدة

لقد قمنا مبراجعة البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة بروة العقارية ش.م.ق )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة »املجموعة«( والتي تشتمل 
على بيان املركز املالي املوحد كما في 31 ديسمبر 2011 وبيانات الدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك 

التاريخ، وعلى إيضاحات تشكل ملخصا للسياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية وعن أنظمة الرقابة 

الداخلية التي يحدد أعضاء مجلس اإلدارة أنها ضرورية لغرض إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من معلومات جوهرية خاطئة سواء 
كانت ناجتة عن اختالس أو خطأ.

مسؤولية مدققي احلسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي عن هذه البيانات املالية املوحدة استنادا إلى تدقيقنا لها. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ملعايير التدقيق الدولية. تتطلب هذه املعايير 

أن نلتزم بأخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية من أية معلومات 
جوهرية خاطئة.

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات بهدف احلصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة. تعتمد اإلجراءات 
املختارة على تقديراتنا مبا في ذلك تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات املالية املوحدة سواء كانت ناجتة عن اختالس أو خطأ. عند 

إجراء تقييمات املخاطر هذه نأخذ في االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد املجموعة للبيانات املالية املوحدة وعرضها بشكل عادل من أجل 
تصميم إجراءات التدقيق املناسبة في ظل األوضاع القائمة، وليس لغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية ضوابط الرقابة الداخلية للمجموعة. يتضمن التدقيق 
أيضا تقييم مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي مت وضعها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة إضافة إلى تقييم 

العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة.

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقدمي أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي
في رأينا أن البيانات املالية املوحدة تظهر بشكل عادل ومن كافة اجلوانب اجلوهرية املركز املالي املوحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 وأدائها املالي 

املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على كافة املعلومات والتفسيرات والتي نعتبرها ضرورية لغرض التدقيق. وإن املجموعة متسك بسجالت محاسبية منتظمة وإن البيانات املالية 

املوحدة تتفق مع تلك السجالت. لقد قمنا مبراجعة تقرير مجلس اإلدارة املرفق ونؤكد على أن املعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت املجموعة. 
لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لعام 2002 أو لبنود النظام األساسي خالل السنة والتي ميكن أن يكون 

لها أثر جوهري على أعمال املجموعة أو على مركزها املالي املوحد كما في 31 ديسمبر 2011.

غوبال باالسوبرامانيام  4 مارس 2012         
كي بي إم جي  الدوحة          

سجل مراقبي احلسابات رقم )251(  دولة قطر          

تقــــرير مدقــــقي الحســـــابات المســــتقلين 
إلى السادة مساهمي شركة بروة العقارية ش.م.ق.

القوائـــــم الماليـــــة 
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بيـــان المركـــز المـــالي المـــوحد
كما في 31 ديسمبر 2011

20112010إيضاح
املوجودات 

52،626،38512،983،145النقد واألرصدة البنكية
4،1373،959موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

638،270،27331،694،512عقارات بغرض املتاجرة
-755،150موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

81،058،9692،777،773ذمم مدينة و مدفوعات مقدمة
93،041،5932،736،140موجودات مالية متاحة للبيع
103،056،4341،806،641ذمم مدينة من إيجار متويلي

112،861،0366،048،411دفعات مقدمة ملشروعات واستثمارات 
12230،771186،334/أمستحقات من اطراف ذات عالقة

1310،662،94612،584،160استثمارات عقارية
143،182،2911،951،115شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

15126،411413،809الشهرة
16554،160796،188العقارات واألالت واملعدات
-1776،083موجودات ضريبية مؤجلة

65,806,63973،982،187إجمالي املوجودات 

املطلوبات و حقوق امللكية 
املطلوبات

-762،939مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
185،080،0448،822،818ذمم دائنة و مستحقات 

19452،134674،820التزامات مبوجب أدوات مالية مشتقة
202،486،4373،272،667التزامات شراء أراضي

1216،822،84423،907،254/بمستحقات إلى أطراف ذات عالقة
2128،371،13424،178،951إلتزامات مبوجب عقود متويل إسالمي

24،984-17إلتزامات ضريبية مؤجلة
53,275,53260،881،494إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية )الصفحات 5 و6(
223،891،2463،891،246رأس املال

23481،107355،870إحتياطي قانوني
244،639،2314،639،231احتياطي عام

27،722-احتياطي مخاطر
)45،154()49،533(25احتياطيات أخرى

)4،991()4،119(26أسهم خزينة
3،097،7402،367،309أرباح مدورة

12،055،67211،231،233إجمالى حقوق امللكية املنسوبة ملالكي الشركة األم
475،4351،869،460مساهمات ال تتمتع بالسيطرة

12,531,10713،100،693إجمالي حقوق امللكية
65,806,63973،982،187إجمالى املطلوبات و حقوق امللكية

20112010إيضاح
اإليـرادات و األرباح

131،097،969376،123أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية - بالصافي
)168،080(14327،279حصة من نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

27555،875159،494أرباح بيع عقارات
-28404،073أرباح استبعاد شركات تابعة/ زوال السيطرة

29821،573215،100إيراد خدمات استشارية وخدمات أخرى 
702،773442،662إيراد إيجارات

127،895334،290إيراد من أنشطة بنكية
914،900-21دخل غير مشروط ناجت عن إعفاء من التزامات

3،063،115-مكاسب من مساهمات محتفظ بها مسبقا في شركات تابعة مقتناة
2،266،527-مكاسب من شراء عن طريق مساومات

30385،525906،595إيرادات أخرى
4,422,9628،510،726

املصروفات واخلسائر
352،550284،917مصروفات تشغيلية

31792،1641،286،831مصروفات عمومية وإدارية
32766،6723،801،842خسائر انخفاض في القيمة – بالصافي

1699،12791،863إهالك
26،50679،715مصروفات من أنشطة بنكية

-183،046مخصصات
2،220،0655،545،168

331،016،7091،561،552صافى تكاليف التمويل
1,186,1881،404،006الربح قبل الضريبة

1789،5377،086ضريبة الدخل
1,275,7251،411،092الربح من العمليات املستمرة

 -710،076ربح من شركة تابعة محتفظ بها للبيع
1,285,8011،411،092صافى ربح السنة

املنسوب إلى:
1،252،3681،405،629مساهمي الشركة األم

33،4335،463مساهمات ال تتمتع بالسيطرة
1,285,8011،411،092

343.224.04العائد االساسي واملخفف للسهم الواحد
الدخل الشامل األخر

)124،106()29،920(25صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع
2511،163101،524خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع واحملولة إلى الربح أو اخلسارة

)25،728()2،382(25اجلزء الفعال من التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 
2537،44374،362صافي التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية واحملولة إلى الربح أو اخلسارة

)11،334(2526،438فروق ترجمة العمالت األجنبية لعمليات التشغيل األجنبية
42,74214،718الدخل الشامل اآلخر للسنة بعد الضريبة

1,328,5431،425،810إجمالي الدخل الشامل للسنة
املنسوب إلى:

1،292،6551،400،538مساهمي الشركة األم
35،88825،272مساهمات ال تتمتع بالسيطرة

1,328,5431،425،810

متت املوافقة على البيانات املالية املوحدة والتوقيع عليها بتاريخ 4 مارس 2012 نيابة عن مجلس اإلدارة من قبل:

هتمي علي الهتمي
رئيس مجلس اإلدارة

عبد اهلل عبد العزيز السبيعي
 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

ألف ريال قطري ألف ريال قطري

اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 43 تشكل جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 43 تشكل جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيــــان الدخـــل الشــــامل المـــوحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
سمبر 2011

سنة المنتهية في 31 دي
لل

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
سمبر 2011

سنة المنتهية في 31 دي
لل

ف ريال قطري
أل

حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي الشركة األم
2010

س املال
رأ

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي 
مخاطر

احتياطيات 
أخرى

أسهم 
خزينة

األرباح املدورة
اإلجمالى

مساهمات 
ال تتمتع 
بالسيطرة

إجمالى 
حقوق امللكية

ض 
صيد في 31 ديسمبر 2009 كما عر

الر
سابقا

2،625،000
215،307

1،041،697
-

)40،063(
)872(

1،391،885
5،232،954

635،360
5،868،314

تعديالت الفترة السابقة 
-

-
-

2،768
-

-
)58،921(

)56،153(
)49،043(

)105،196(
صيد في 31 ديسمبر 2009 كما مت 

الر
تعديله

2،625،000
215،307

1،041،697
2،768

)40،063(
)872(

1،332،964
5،176،801

586،317
5،763،118

صافي ربح السنة
-

-
-

-
-

-
1،405،629

1،405،629
5،463

1،411،092
خلسارة الشاملة األخرى )ربح( للسنة 

ا
ضاح 25(

)اي
-

-
-

-
)5،091(

-
-

)5،091(
19،809

14،718
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-
-

-
-

)5،091(
-

1،405،629
1،400،538

25،272
1،425،810

ضي 
صندوق االجتماعي والريا

محول إلى ال
-

-
-

-
-

-
)35،277(

)35،277(
-

)35،277(
محول إلى االحتياطي القانوني

-
140،563

-
-

-
-

)140،563(
-

-
-

محول إلى احتياطي املخاطر
-

-
-

24،954
-

-
)24،954(

-
-

-
معامالت مع مساهمي الشركة األم 

معترف بها مباشرة في حقوق امللكية
صدر

ضافي م
س مال إ

رأ
1،266،246

-
3،597،534

-
-

-
-

4،863،780
-

4،863،780
توزيعات أرباح معلنة لسنة 2009 

-
-

-
-

-
-

)525،000(
)525،000(

-
)525،000(

س اإلدارة لعام 2009 
ضاء مجل

مكافأت أع
-

-
-

-
-

-
)1،500(

)1،500(
-

)1،500(
جتة عن استحواذات حديثة 

أسهم خزينة نا
لشركات تابعة

-
-

-
-

-
)4،119(

-
)4،119(

-
)4،119(

التغير في نسب امللكية في شركات تابعة
مساهمات عينية مقدمة من قبل 

مساهمات ال تتمتع بالسيطرة 
-

-
-

-
-

-
270،116

270،116
248،822

518،938
بيع إلى مساهمات ال تتمتع بالسيطرة دون 

تغيير في نسبة السيطرة
-

-
-

-
-

-
116،437

116،437
33،563

150،000
االستحواذ على مساهمات ال تتمتع 

بالسيطرة دون تغيير في نسبة السيطرة 
-

-
-

-
-

-
)30،543(

)30،543(
)5،320(

)35،863(
مساهمات ال تتمتع بالسيطرة من خالل 

جتميع أعمال 
-

-
-

-
-

-
-

-
980،806

980،806
صيد في 31 ديسمبر 2010

الر
3،891،246

355،870
4،639،231

27،722
)45،154(

)4،991(
2،367،309

11،231،233
1،869،460

13،100،693

حقوق امللكية املنسوبة ملساهمي الشركة األم

2011
س املال

رأ
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

مخاطر
احتياطيات 

أخرى
أسهم 
خزينة

األرباح 
املدورة

اإلجمالى
مساهمات 
ال تتمتع 
بالسيطرة

إجمالى 
حقوق امللكية

صيد في 31 ديسمبر 2010 
الر

3،891،246
355،870

4،639،231
27،722

)45،154(
)4،991(

2،367،309
11،231،233

1،869،460
13،100،693

صافي ربح السنة
-

-
-

-
-

-
1،252،368

1،252،368
33،433

1،285،801
ضاح 25(

الدخل الشامل األخر للسنة )إي
-

-
-

-
40،287

-
-

40،287
2،455

42،742
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-
-

-
-

40،287
-

1،252،368
1،292،655

35،888
1،328،543

ضي 
صندوق االجتماعي والريا

محول إلى ال
-

-
-

-
-

-
)32،145(

)32،145(
-

)32،145(
محول إلى االحتياطي القانوني

-
125،237

-
-

-
-

)125،237(
-

-
-

محول إلى احتياطي املخاطر
-

- 
-

-
-

-
-

-
-

-
معامالت مع مساهمي الشركة األم 

معترف بها مباشرة في حقوق امللكية
 توزيعات أرباح معلنة لسنة 2010

ضاح 35(
)إي

-
-

-
-

-
-

)389،125(
)389،125(

-
)389،125(

س اإلدارة لعام 2010 
ضاء مجل

مكافأت أع
-

-
-

-
-

-
)9،000(

)9،000(
-

)9،000(
جتة عن شركات تابعة 

أسهم خزينة نا
مقتناة حديثا 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

التغيير في نسب املساهمة في الشركات 
التابعة ومعامالت أخرى من مساهمات ال 

تتمتع بالسيطرة
تغيير نتيجة زوال السيطرة

-
-

-
)27،722(

)12،855(
872

27،722
)11،983(

)1،347،830(
)1،359،813(

مساهمات من قبل مساهمات ال تتمتع 
بالسيطرة

-
-

-
-

-
-

10،626
10،626

10،626
21،252

محول من إلغاء مساهمات ال تتمتع 
بالسيطرة في شركة تابعة

-
-

-
-

)31،811(
-

)28،049(
)59،860(

)92،709(
)152،569(

التغير في مقابل الشراء املستحق إلى 
مساهمات ال تتمتع بالسيطرة

-
-

-
-

-
-

23،271
23،271

-
23،271

صيد كما فى 31 ديسمبر 2011 
الر

3,891,246
481,107

4,639,231
-

)49,533(
)4,119(

3,097,740
12,055,672

475,435
12,531,107

ضاحات املرفقة من 1 إلى 43 تشكل جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
اإلي

ضاحات املرفقة من 1 إلى 43 تشكل جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
اإلي

ف ريال قطري
أل
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بيــــان التدفقــــات النـــقدية المـــوحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

إيضـــاحات حـــول البيــــانات المالــــية الموحـــــدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

20112010إيضاحات
األنشطة التشغيلية

1،285،8011،411،092صافي ربح السنة
تعديالت على:

)914،900(-دخل ناجت عن اإلعفاء غير املشروط من التسهيالت
)376،123()1،097،969(13أرباح من إعادة تقييم االستثمارات العقارية - بالصافي

207)178()أرباح(/ خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
6،721)64،806(30)ربح(/ خسارة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

1699،12791،863إهالك
)7،086()89،537(17صافي املنفعة من الضريبة املؤجلة

168،080)327،279(14حصة من نتائج الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
32766،6723،801،842خسائر انخفاض في القيمة بالصافي 

)159،494()555،875(27أرباح بيع عقارات
-)404،073(28أرباح استبعاد شركات تابعة/ زوال السيطرة

)2،266،527(-مكاسب من شراء عن طريق مساومات
)3،063،115(-مكاسب من مساهمات محتفظ بها مسبقا في شركات تابعة مقتناة

)856،412()59،901(30مكاسب من رد مخصص
1،786)43،789(30)ربح(/ خسارة استبعاد عقارات وآالت ومعدات

)2،162،066()491,807(خسارة التشغيل قبل التغيرات فى رأس املال العامل
التغيرات فى رأس املال العامل:

48،895)432،266(التغير في الذمم املدينة واملدفوعات مقدما
-217،728التغير في الذمم املدينة لإليجار التمويلي 

2،054،505)228،646(التغير فى الذمم الدائنة واملستحقات
)58،666()934,991(صافي النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
-)14،700(مدفوعات لإلستحواذ على شركة تابعة

)299،233(-مدفوعات عن جتميع األعمال بعد خصم النقدية املستحوذ عليها
-1،904،768متحصالت من بيع شركات تابعة

)5،977،527()4،397،656(مدفوعات القتناء/ تطوير عقارات بغرض املتاجرة واستثمارات عقارية
)2،064،496(-مدفوعات بغرض شراء استثمارات وعقارات

)619،070(-مدفوعات سلف قابلة لالسترداد
)285،438()5،000(مدفوعات لتأسيس وزيادة رأسمال شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

)1،782،470()2،627،720(مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع
)181،297()58،915(16مدفوعات لشراء عقارات وآالت ومعدات

176،335-متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
-145،713متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

-1،799،880متحصالت من بيع استثمارات عقارية
1436،20824،403توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

-440،252التغير في سلف مدفوعة لشراء استثمارات وعقارات
-14129،760استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

)1،644،315()2،986،571(أموال مقدمة ألطراف ذات عالقة ألنشطة استثمارية
)12،653،108()5,633,981(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
215،027،00016،286،036متحصالت من التزامات وفقا لعقود متويل إسالمية

19،474،000)4،245،499()مدفوعات(/ متحصالت من متويل مقدم من قبل طرف مسيطر رئيسي
)11،372،464()727،000(21مدفوعات عن التزامات متويل إسالمي قائمة

)204،847()764،657(مدفوعات عن التزامات لشراء أراضي
)525،000()389،125(توزيعات أرباح مدفوعة 

)1،500()9،000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة
)103،140(159،173األرصدة البنكية املقيدة 

23،553،085)949,108(صافي النقد )املستخدم في(/ الناجت من األنشطة التمويلية
10،841،311)7،518،080(صافى التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

110،700)163،382(صافى فروق ترجمة عمالت أجنبية
12،822،5091،870،498النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

-)2،516،125(النقد ومافي حكمه من زوال السيطرة على شركة تابعة
2,624,92212،822،509النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة )إيضاح 5(

الكيان الصادر عنه التقرير    ،1

مت تأسيس شركة بروة العقارية ش.م.ق. )»الشركة« أو »الشركة األم«( تنفيذا ألحكام املادة 68 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لعام 2002 كشركة 
مساهمة قطرية وفقا للسجل التجارى رقم 31901 بتاريخ 27 ديسمبر 2005. مدة الشركة 100 سنة منذ تاريخ التأشير فى السجل التجاري. أسهم الشركة 

مدرجة في بورصة قطر. يوجد املقر الرئيسي للشركة في الدوحة، قطر.

تتضمن األنشطة الرئيسية للشركة األم االستثمارات العقارية بكافة أنواعها متضمنة إقتناء و جتهيز و تقسيم و تطوير وإعادة بيع األراضي و إنشاء املشروعات 
التجارية و الصناعية و الزراعية على األراضي واستئجار تلك األراضى. كما تتضمن أيضا بيع و شراء أو استئجار املبانى أو املشروعات كما تقوم الشركة أيضا 

بإدارة وتشغيل االستثمارات العقارية داخل وخارج دولة قطر. تزاول الشركة األم وشركاتها التابعة )»املجموعة«( أعمال محلية ودولية من تطوير مشروعات 
عقارية واستثمارية وملكية وإدارة الفنادق واألعمال املصرفية والتمويل واستشارات املشاريع والدعاية وخدمات الوساطة وأعمال أخرى.

الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة التي حتتوي على أكثر من 5% من إجمالي موجودات املجموعة خالل السنة احلالية والسابقة ومتضمنة في هذه البيانات 
املالية املوحدة مت توضيحها أدناه، وباإلضافة إلى ذلك يوجد عدد أخر من الشركات التابعة والتي مت تضمينها في القوائم املالية املوحدة إال أن كل منها يحتوي 

على أقل من 5% من إجمالي موجودات املجموعة:

نسبة املساهمةبلد التأسيساسم الشركة التابعة
100%قطرشركة بروة الدولية ش.ش.و

100%قطرالشركة القطرية لالستثمار العقاري ش.م.ق.م )العقارية(
100%قطرشركة بروة اخلور ذ.م.م

65%قطرشركة بروة الدوحة العقارية ذ.م.م
100%قطرشركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م

100%مصرشركة بروة مصر العقارية ش.م.م
95%قطرشركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م

100%قطرشركة بروة احلي املالي ذ.م.م
100%قطرشركة بروة لتبريد املناطق ش.ش.و

100%قطرشركة بروة السد ش.ش.و
50%قطرشركة نزل قطر احملدودة ذ.م.م

100%لوكسمبرغشركة بروة لوكسمبرغ ذ.م.م
92%اململكة املتحدةشركة كافيندش كابيتال

96.5%البحرينشركة جايدانس لالستثمار الفندقي ش.م.ب.م
100%قطرشركة وصيف ش.ش.و

100%قطرشركة قرية بروة ش.ش.و
100%قطرشركة مساكن السيلية ومسيمير ش.ش.و

100%قطرشركة جدران ش.ش.و 

اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 43 تشكل جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

ألف ريال قطري ألف ريال قطري
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أساس اإلعداد   ،2

فقرة االلتزام )أ( 
مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن املجلس الدولي للمعايير احملاسبية.

أساس القياس )ب( 
مت إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي والتي مت قياسها بالقيمة العادلة:

االستثمارات العقارية  •
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.  •

املوجودات املالية املتاحة للبيع  •
األدوات املالية املشتقة   •

متت مناقشة الطرق املستخدمة لقياس القيم العادلة بشكل موسع في اإليضاح 39.

العملة الوظيفية وعملة العرض )ج( 
مت عرض هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو العملية الوظيفية للشركة. مت تقريب كافة املعلومات املالية املعروضة بالريال القطري إلى أقرب 

ألف ريال قطري إال إذا متت اإلشارة إلى غير ذلك.

استخدام التقديرات واألحكام )د( 
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة مبا يتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 

احملاسبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات املتعلقة بها بشكل مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات احملاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات 
وأية فترات مستقبلية متأثرة.

وعلى وجه اخلصوص فإن املعلومات اخلاصة بالنواحي الهامة للتقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات احملاسبية التي لها األثر األكبر على املبالغ 
املعترف بها في البيانات املالية املوحدة قد مت إدراجها في اإليضاح 40.

التغيرات في السياسات احملاسبية )هـ( 
املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة التي يسري مفعولها اعتبارا من 1 يناير 2011

إن املعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي يسري مفعولها في 1 يناير 2011 هي ذات صلة باملجموعة:

معيار احملاسبة الدولي 24 )املنقح(, »إفصاحات عن األطراف ذات العالقة«
مت إصدار هذا املعيار في نوفمبر 2009. يوضح هذا املعيار املنقح ويبسط تعريف الطرف ذي العالقة ويلغي االشتراط اخلاص بقيام الشركات ذات العالقة 

باحلكومة باإلفصاح عن تفاصيل جميع املعامالت مع احلكومة والشركات األخرى ذات الصلة باحلكومة. 

التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية )2010(
احتوت التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة في 2010 على عدد من التعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية التي يرى مجلس 

معايير احملاسبة الدولية أنها غير عاجلة ولكنها ضرورية. تشتمل التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية على تعديالت ينتج عنها تغييرات محاسبية 
ألغراض العرض واالعتراف والقياس إضافة إلى تعديالت اصطالحية وحتريرية متعلقة بالعديد من املعايير الدولية للتقارير املالية. ال يوجد أي تغييرات 

جوهرية في السياسات احملاسبية املالية للمجموعة كنتيجة لهذه التغيرات.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 )تعديل( – جتميع األعمال
التعديالت هي:

توضيح أن املقابل احملتمل الذي ينشأ من جتميع األعمال احملاسب عنه سابقا بناء على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 )2004( الذي يبقى قائما في   -
تاريخ تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 )2008( تستمر احملاسبة عنه وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 )2004(.

احلد من خيارات السياسة احملاسبية لقياس املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة عند االعتراف املبدئي بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة املساهمة التي   -
ال تتمتع بالسيطرة في صافي املوجودات احملددة لشركة مقتناة إلى األدوات التي تزيد مساهمة امللكية احلالية والتي متكن مالك املساهمة من احلصول 

على حصة من صافي املوجودات في حال التصفية، و

توسيع االستدالل احلالي حول إسناد القياس املستند إلى السوق ملدفوعات منافع مستندة إلى حصة املقتني الصادرة في مبادلة منافع الشركة املقتناة بني   -
مقابل محول وتعويض تكلفة ما بعد التجميع عندما يكون املقتني ملزما باستبدال املنافع احلالية للشركة املقتناة لتشمل منافع الشركة املقتناة غير املنتهية 

املستبدلة طوعا.

معيار احملاسبة الدولي رقم 27 )تعديل( – البيانات املالية املوحدة واملنفصلة
يوضح التعديل أن التعديالت املتسلسلة على معيار احملاسبة الدولي رقم 21 أثر التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ومعيار احملاسبة الدولي 28 

االستثمارات في شركات شقيقة ومعيار احملاسبة الدولي رقم 31 املساهمات في املشاريع املشتركة الناجتة عن معيار احملاسبة الدولي رقم 27 )2008( يجب 
أن تطبق بأثر رجعي، باستثناء التعديالت الناجتة عن إعادة الترقيم.

التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 1 عرض البيانات املالية
توضح التعديالت أنه يجب أيضا عرض تفصيل التعديالت في كل مكون من حقوق امللكية الناشئ عن التعامالت املعترف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر، 

لكن قد يتم عرضها إما في بيان التغيرات في حقوق امللكية أو في اإليضاحات.

املعيار الدولي للمعايير املالية رقم 7 )تعديل( – »األدوات املالية: اإلفصاحات«
تضيف التعديالت بيانا صريحا بأن اإلفصاحات النوعية يجب أن تكون في سياق اإلفصاحات الكمية لتمكني املستخدم من تقييم تعرض الشركة للمخاطر 

الناشئة عن األدوات املالية بشكل أفضل. إضافة إلى أن املجلس الدولي للمعايير احملاسبية عدل وأزال اشتراطات اإلفصاح احلالية.

السياسات المحاسبية الهامة   ،3

 إن السياسات احملاسبية املوضحة أدناه مت تطبيقها باتساق على كافة الفترات املعروضة في هذه البيانات املالية املوحدة باستثناء ما هو موضح
في اإليضاح 2 )هـ( والذي يعالج التغيرات في السياسات احملاسبية. متت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتماشى مع عرض السنة احلالية.

أساس التوحيد  1/3
الشركات التابعة أ(  

الشركات التابعة هي كيانات تتم السيطرة عليها من قبل املجموعة. البيانات املالية للشركات التابعة مدرجة في البيانات املالية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة 
عليها حتى تاريخ انتهائها. 

مت تغيير السياسات احملاسبية للشركات التابعة متي كان ذلك ضرورياً ومبا يجعلها تتالئم مع السياسات احملاسبية املتبعة من قبل املجموعة. كما مت حتميل 
اخلسائر املتكبدة عن املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة في الشركات التابعة على املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة حتى لو كان ذلك يؤدي إلى عجز في 

رصيد املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة.
 

الكيانات ألغراض خاصة ب( 
قامت املجموعة بتأسيس عدد من الكيانات ألغراض خاصة بهدف املتاجرة واالستثمار. ال يوجد لدي املجموعة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في هذه 

الكيانات. يتم توحيد البيانات املالية للكيانات ذات الغرض اخلاص ضمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة إذا خلصت املجموعة إلى أنها تسيطر على تلك 
الكيانات، وذلك استنادا إلى تقييم جلوهر العالقة بني املجموعة والكيانات واملخاطر والعوائد اخلاصة بتلك الكيانات. مت تأسيس الكيانات ألغراض خاصة 

التي تسيطر عليها املجموعة مبوجب بنود تفرض قيودا صارمة على صالحيات اتخاذ القرار من جانب إدارة الكيانات لغرض خاص مبا ينتج عنه تلقي 
املجموعة لغالبية املنافع املصاحبة للعمليات التشغيلية للكيانات لغرض خاص وصافي موجوداتها وأن تكون معرضة ملخاطر مصاحبة ألنشطة الكيانات لغرض 

خاص واالحتفاظ بغالبية املخاطر الباقية أو امللكية املتعلقة بالكيانات لغرض خاص أو موجوداتها.

فقدان السيطرة ج( 
عند فقدان السيطرة فإن املجموعة تقوم بنزع االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية مساهمات ال تتمتع بالسيطرة وأيضاً أية عناصر أخرى 

في حقوق امللكية واملتعلقة بالشركة التابعة.
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يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ينشأ من فقدان السيطرة في الربح أو اخلسارة. في حال كانت املجموعة حتتفظ بأية مساهمات في الشركة التابعة السابقة 
فإنها تقوم بتحديد قيمتها بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان تلك السيطرة. وفي أعقاب ذلك فإنه يتم احملاسبة عنها كشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 

أو كموجودات مالية متاحة للبيع استنادا إلى مستوى التأثير على اإلستثمار واحملتفظ به.

االستثمارات في شركات شقيقة والشركات التي يتم السيطرة عليها بشكل مشترك )الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية( د(  
الشركات الشقيقة هي الشركات التي متارس املجموعة تأثيرا جوهريا عليها، وليس سيطرة، على سياساتها املالية والتشغيلية. يفترض وجود التأثير اجلوهري 

عندما تستحوذ املجموعة على ما يتراوح بني 20 إلى 50 باملائة من حقوق التصويت في الشركة األخرى. الشركات التي يتم السيطرة عليها بشكل مشترك 
هي تلك الكيانات التي تشترك املجموعة في السيطرة عليها واملنشأة مبوجب اتفاق تعاقدي كما تتطلب املوافقة باإلجماع على ما يخصها من قرارات مالية 

وتشغيلية إستراتيجية.

تتم احملاسبة عن االستثمارات في شركات شقيقة والشركات التي يتم السيطرة بشكل مشترك عليها )الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية( وفقاً 
لطريقة حقوق امللكية ويتم اإلعتراف بها مبدئيا بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف املعاملة. تتضمن البيانات املالية املوحدة حصة املجموعة في الربح أو اخلسارة 

وأي دخل شامل آخر، بعد عمل التسويات الالزمة بغرض التوافق مع السياسات احملاسبية للمجموعة، من تاريخ حتقق التأثير اجلوهري أو بداية السيطرة 
املشتركة وحتى انتفائهما.

 
يتم تخفيض القيمة الدفترية، متضمنة أي استثمارات طويلة األجل، حلصة املجموعة في هذه الكيانات إلى الصفر عندما تتجاوز حصة املجموعة في اخلسارة 

حصتها في هذه الكيانات وفقاً لطريقة حقوق امللكية، ويتوقف اإلعتراف مبزيد من اخلسائر إال بالقدر الذي يعادل ما قد يكون موجودا من التزامات على 
املجموعة أو ما قد تكون املجموعة قامت بسداده نيابة عن الشركة املستثمر فيها. 

 
اقتناء مساهمات ال تتمتع بالسيطرة هـ( 

تتم احملاسبة عن اقتناء املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة كمعامالت مع مالكني بصفتهم مالكني ولذلك ال يتم االعتراف بشهرة. التعديالت على املساهمات 
التي ال تتمتع بالسيطرة الناشئة من معامالت ال تتضمن زوال السيطرة تستند إلى مبلغ متناسب من صافي موجودات الشركة التابعة.

 
العمليات املستبعدة عند توحيد البيانات املالية و(  

يتم استبعاد األرصدة واملعامالت بني شركات املجموعة وأية إيرادات ومصروفات غير محققة تنشأ عن التعامالت بني شركات املجموعة عند إعداد البيانات 
املالية املوحدة. يتم استبعاد املكاسب غير احملققة الناجتة من التعامالت مع الشركة املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية في مقابل االستثمار وإلى حد 

مساهمة املجموعة في الشركة املستثمر فيها. يتم استبعاد اخلسائر غير احملققة بنفس طريقة استبعاد اإليرادات غير احملققة ولكن فقط إلى احلد الذي ال 
يوجد فيه دليل على وجود خسائر انخفاض في القيمة. 

العمالت األجنبية   2/3
املعامالت بالعمالت األجنبية )أ( 

يجري حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات املجموعة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت. يعاد حتويل جميع 
املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة 
العملة األجنبية عن البنود املالية هو الفرق بني التكلفة املطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة معدال بسعر الربح الفعلي واملدفوعات خالل السنة والتكلفة 

املطفأة بالعمالت األجنبية مترجمة بسعر الصرف في نهاية السنة. 

يُعاد حتويل جميع املوجودات واملطلوبات غير النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية والتي مت قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة 
في التاريخ الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة. البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية تتم ترجمتها باستخدام 

سعر الصرف في تاريخ املعاملة. يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناجتة عن إعادة الترجمة في الربح أو اخلسارة، فيما عدا تلك الفروق الناجمة عن 
ترجمة استثمارات متاحة للبيع والتي يتم اإلعتراف بها في بيان الدخل الشامل املوحد اآلخر.

 
العمليات األجنبية  )ب( 

يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، متضمنة الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناشئة عند اإلستحواذ يتم حتويلها إلى الريال القطري بأسعار 
الصرف في تاريخ التقرير. يتم ترجمة إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية باستبعاد العمليات األجنبية في االقتصاديات ذات التضخم املفرط، إلى الريال 

القطري مبتوسط أسعار الصرف خالل فترة التقرير.

يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية في بيان الدخل الشامل املوحد اآلخر كما يتم عرضها في احتياطي ترجمة عمالت أجنبية )احتياطي ترجمة عمالت( 
في حقوق امللكية. برغم ذلك فإنه في حال كانت معاملة خاصة بشركة تابعة غير مملوكة بالكامل فإن حصة متناسبة لفروق الترجمة يتم إثباتها كمساهمة 
ال تتمتع بالسيطرة. عندما تستبعد عمليات أجنبية بحيث ينتفي التأثير اجلوهري أو السيطرة املشتركة فإنه يعاد تصنيف املبلغ املتراكم الحتياطي الترجمة 

املرتبط بتلك العملية األجنبية للربح أو اخلسارة كجزء من مكاسب أو خسائر االستبعاد. وحينما تستبعد املجموعة جزءا فقط من حصتها في الشركة التابعة 
التي تتضمن عمليات أجنبية بينما حتتفظ بالسيطرة فإن اجلزء املتعلق باملبلغ املتراكم تعاد نسبته إلى املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة. أما عندما تستبعد 

املجموعة فقط جزءا من استثماراتها في شركة شقيقة أو مشروع يتم السيطرة عليه بشكل مشترك يتضمن عمليات أجنبية بينما حتتفظ بالتأثير اجلوهري أو 
السيطرة املشتركة فإن اجلزء املتعلق باملبلغ املتراكم يعاد تصنيفه للربح أو اخلسارة.

عندما ال تكون تسوية بند غير نقدي مستحق من أو مستحق إلى عملية أجنبية غير مخططة وال مرجحة في املنظور القريب فإن مكاسب أو خسائر صرف 
العملة األجنبية الناجمة عن بند غير نقدي تعد جزءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية ويتم إثباتها في بيان الدخل الشامل املوحد اآلخر، ويتم عرضها 

ضمن احتياطي ترجمة عمالت في حقوق امللكية.
 

االعتراف باإليرادات  3/3
بيع العقارات

تقاس إيرادات بيع العقارات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو الذي سيتم استالمه. يتم إثبات اإليراد عندما يتم حتويل املخاطر والعوائد الهامة املتعلقة 
بامللكية إلى املشتري ويكون من احملتمل حتصيل املقابل وقياس التكاليف املصاحبة له بصورة موثوق بها وال يوجد هناك مشاركة مستمرة في العقار املتنازل 

عنه و يكون من املمكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوق بها.
 

يختلف نقل املخاطر والعوائد استنادا إلى البنود الفردية لعقد بيع العقار، إال أنه وفي ظل غياب احملددات التعاقدية األخرى، يفترض بأن املخاطر والعوائد قد 
انتقلت إلى املشتري مبجرد حتويل حيازة العقار املباع.

عندما يطلب من املجموعة تعاقديا أداء املزيد من العمل على العقار الذي مت تسليمه سلفا إلى املشتري تقوم املجموعة باإلعتراف مبخصص ومصروف للقيمة 
احلالية للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزامات اخلاصة باألعمال اإلضافية مبوجب تلك العقود.

إيرادات اإليجار 
يتم االعتراف بإيرادات اإليجارات في الربح أواخلسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. يتم اإلعتراف بحوافز اإليجار املمنوحة كجزء ال يتجزأ 

من إيراد اإليجار على مدى فترة اإليجار.

إيرادات توزيعات األرباح
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء احلق في استالم تلك التوزيعات.

إيرادات اإلدارة 
يتم اإلعتراف بإيرادات اإلدارة استنادا إلى بنود وشروط اتفاقيات اإلدارة ذات الصلة التي يتم إبرامها مع أطراف خارج املجموعة.

إيرادات اخلدمات االستشارية
يتم اإلعتراف بإيراد اخلدمات االستشارية عند التحقق من أن ثمة منافع اقتصادية سوف تتدفق على املجموعة بشرط أن يكون اإليراد قابال للقياس 
بصورة موثوق بها. يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم مطروحاً منها اخلصومات و التنزيالت. لذا ينبغي الوفاء باملعايير احملددة لالعتراف 

بااليراد قبل تسجيلها.

4/3  عقارات بغرض املتاجرة
العقارات بغرض املتاجرة هي ممتلكات عقارية )متضمنة قطع األراضي غير املطورة( يتم تطويرها وميكن إعدادها للبيع بسهولة وتكون املمتلكات قيد التطوير 

في مرحلة البناء. يتم االحتفاظ بها للبيع في إطار األعمال االعتيادية، وتسجل بالتكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، صافي القيمة القابلة 
للتحقق هي السعر املقدر للبيع في إطار النشاط االعتيادي لألعمال مخصوما منه التكاليف املقدرة إلكمال العمل والتكاليف املقدرة الضرورية للبيع، يتم 

حتديد تكلفة العقارات بغرض املتاجرة على أساس حتديد خاص لتكاليفها الفردية.
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االستثمارات العقارية   5/3
االستثمارات العقارية هي العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما جلني إيراد إيجار أو لزيادة رأسمالية أو لكال الغرضني وهي تقاس مبدئيا بالتكلفة، متضمنة 

تكاليف املعاملة. في أعقاب اإلعتراف املبدئي يتم إدراج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. تستند القيم العادلة على القيم السوقية وهي املبلغ املقدر 
الذي ميكن في مقابله مبادلة العقار في تاريخ التقييم بني بائع ومشتري راغبني في إطار معاملة جتارية حرة بعد التسويق الصحيح الذي يقوم فيه األطراف 

بالتصرف املطلع واحلكيم وبدون إجبار. يعكس التقييم، متى كان ذلك مناسبا، نوعية املستأجرين الذين يشغلون أو يكونون مسئولني عن الوفاء بارتباطات 
اإليجار أو من احملتمل أن يشغلوا العقار بعد إخالءه واملنظور العام بالسوق عن أهليتهم لالئتمان، وتخصيص مسئوليات الصيانة والتأمني بني املؤجر واملستأجر 

والعمر االقتصادي الباقي للعقار ويتم اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة في القيمة العادلة في بيان الربح أو اخلسارة.

تتم احملاسبة عن العقارات قيد التطوير والتي سوف تستغل مستقبال كاستثمار عقاري بالقيمة العادلة. يتم تخصيص االستثمارات قيد التطوير على أنها 
استثمارات عقارية فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة لالنتفاع بالعقار عن طريق استخدامه في أنشطة تأجيرية مبجرد اكتمال تطويره، أو لو كان 

هناك استخدام مستقبلي غير محدد للعقار وبالتالي فإنه يتم االحتفاظ بالعقار بغرض الزيادة الرأسمالية طويلة األجل.

التحويل فيما بني فئات العقارات
يجب أن تتم التحويالت من أو إلى االستثمارات العقارية فقط إذا كان التغيير في االستخدام مرتبطا مبا يلي:

بدء إشغال املالك للعقار: يتم التحويل من االستثمارات العقارية إلى عقارات يشغلها املالك.  )1(

بدء التطوير بنية البيع: يتم التحويل من استثمارات عقارية إلى عقارات بغرض املتاجرة.  )2(

نهاية اإلشغال من قبل املالك: يتم التحويل من عقارات يشغلها املالك إلى استثمارات عقارية.  )3(

بدء التأجير التشغيلي لطرف أخر: يتم التحويل من عقارات بغرض املتاجرة إلى استثمارات عقارية.  )4(

عندما يتغير استخدام العقار من عقار يشغله املالك إلى استثمار عقاري، يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويتم تصنيفه على أنه استثمار عقاري. يتم إثبات 
املكاسب الناجمة عن إعادة القياس مباشرة في حقوق امللكية كفائض إعادة تقييم. أي خسائر ناجمة عن إعادة القياس يتم إثباتها في الربح أواخلسارة.

بالنسبة للتحويل من استثمارات عقارية بالقيمة العادلة إلى عقارات يشغلها املالك أو إلى عقارات بغرض املتاجرة فإنه تتم معاجلتة محاسبياً وفقاً ملعايير 
احملاسبة الدولية أرقام 2 أو 16 وتكون بالقيمة العادلة لها كما في تاريخ تغير االستخدام.

أما بالنسبة للتحويل من العقارات بغرض املتاجرة إلى عقارات استثمارية فسيكون بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بأي فرق ما بني القيمة العادلة للعقار في 
تاريخ التحويل وقيمته الدفترية السابقة في الربح أواخلسارة.

العقارات واآلالت واملعدات  6/3
تدرج العقارات واآلالت واملعدات بالتكلفة مخصوما منها اإلهالك املتراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة.

تتضمن التكلفة املصروفات املنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ على املوجود. كما تتضمن تكلفة املوجودات املطورة داخليا تكلفة املواد والعمالة املباشرة 
وأية تكاليف أخرى تنسب بصفة مباشرة إلى جتهيز املوجود للغرض املطلوب منه وتكاليف تفكيك وإزالة املوجودات وإرجاع املوقع إلى احلالة التي كان عليها. 

البرمجيات املشتراة التي تكون جزءا مكمال لوظيفة املعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية.

يتم احتساب اإلهالك في الربح أو اخلسارة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل بند من بنود العقارات واآلالت واملعدات. يتم 
إهالك املوجودات املؤجرة على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقل، ما لم يكن من املؤكد بصورة معقولة بأن املجموعة ستحصل على ملكيتها 

في نهاية مدة اإليجار. ال تستهلك األرض، إن وجدت.

األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات القابلة لإلهالك على النحو التالي:

سنة   20 املباني    
سنوات  7-3 أثاث وتركيبات   
سنوات   5 سيارات    
سنوات  5-3 أجهزة كمبيوتر وبرمجيات  
سنوات  3 معدات مكتبية   
سنوات   3 حتسينات على مباني مستأجرة  

تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير.

تُراجع القيم الدفترية للعقارات واآلالت واملعدات لتحديد مدى االنخفاض في قيمتها عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف إلى احتمال عدم استرداد 
القيمة الدفترية. في حالة وجود مثل هذا املؤشر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة القابلة لالسترداد يتم تخفيض املوجودات إلى قيمها القابلة 

لالسترداد.
تتم رسملة املصروفات املتكبدة إلحالل أحد بنود العقارات واآلالت واملعدات التي تتم احملاسبة عنها بصفة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية للبند املستبدل. 

تتم رسملة املصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية لبنود العقارات واآلالت واملعدات ذات الصلة. يتم اإلعتراف بجميع 
املصروفات األخرى في بيان الدخل الشامل املوحد كمصروف عند تكبدها. يتم إلغاء اإلعتراف عن بند العقارات واآلالت واملعدات عند االستبعاد أو في حالة 
عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد، يتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناشئة عن نزع االعتراف باملوجود في الربح أو اخلسارة في 

السنة التي يتم فيها نزع االعتراف عن املوجود.

األدوات املالية   7/3
املوجودات املالية غير املشتقة   )1

تعترف املجموعة مبدئيا باملوجودات املالية )متضمنة املوجودات احملددة بالقيمة العادلة عبر الربح أو اخلسارة( في تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح 
فيه املجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة املالية.

 
كما تقوم املجموعة بإلغاء اإلعتراف باملوجود املالي عندما تنتهي احلقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل املالي أو عندما تقوم بتحويل حقوق استالم 

التدفقات النقدية التعاقدية على األصل املالي في معاملة جوهرية تنتقل من خاللها جميع املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية املوجود املالي. يتم اإلعتراف بأية 
منفعة في موجودات مالية مكتسبة أو منشأة بواسطة املجموعة كموجود أو مطلوب منفصل.

 
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صافي املبلغ في بيان املركز املالي فقط عندما يتوفر للمجموعة احلق القانوني في مقاصة تلك املبالغ 

بحيث تعتزم إما تسويتها على أساس الصافي أو حتقيق املوجودات واإلعتراف باملطلوبات في نفس الوقت.

تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات غير املالية وغير املشتقة في الفئات التالية: املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة والذمم املدينة 
والذمم املدينة األخرى واملوجودات املالية املتاحة للبيع.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يتم تصنيف املوجود املالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا كان يتم اإلحتفاظ به بغرض املتاجرة أو تخصيصه بهذه الصفة عند اإلعتراف 

املبدئي. يتم تخصيص املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا قامت املجموعة بإدارة هذه االستثمارات واتخاذ قرارات الشراء والبيع 
استناد إلى قيمتها العادلة وفقا إلستراتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار لدى املجموعة. يتم اإلعتراف بالتكاليف التي تنسب إلى املعاملة في الربح أو اخلسارة 

عند تكبدها. تقاس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بالتغيرات عليها في الربح أو اخلسارة.

الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى
الذمم التجارية واملدينة األخرى هي موجودات مالية غير مدرجة بسوق األوراق املالية وهي ذات مدفوعات ثابتة أو ميكن حتديدها. يتم اإلعتراف بهذه 

املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف املنسوبة مباشرة للمعاملة. في أعقاب اإلعتراف املبدئي يتم قياس الذمم التجارية واملدينة األخرى 
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال، ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة.

39شـــركة بـــروة العقـــاريـة ش.م.ق.38 التقــــرير الســــنوي 2011



النقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفق النقدي املوحد، يشتمل النقد وما في حكمه على أرصدة نقدية وودائع حتت الطلب ذات فترات استحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل 

واألرصدة غير املقيدة واحملتفظ بها لدى البنوك وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق أقل من ثالثة أشهر وتخضع ملخاطر غير هامة من 
التغيير في قيمها العادلة وتستخدم من قبل املجموعة إلدارة ارتباطاتها قصيرة األجل مخصوماً منها أرصدة السحب على املكشوف واألرصدة النقدية املقيدة. 

يتم تسجيل النقد وما في حكمه بالتكلفة املطفأة في بيان املركز املالي املوحد.

املوجودات املالية املتاحة للبيع 
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة يتم تخصيصها على أنها متاحة للبيع أو ال يتم تصنيفها في أي من فئات املوجودات املالية 

أعاله. في أعقاب اإلعتراف املبدئي تقاس تلك املوجودات بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بأية تغييرات عليها، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة وفروق 
صرف العمالت األجنبية على أدوات الديون املتاحة للبيع، في بيان الدخل الشامل اآلخر وعرضها ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق امللكية. عندما يتم 

إلغاء اإلعتراف عن استثمار فإنه يعاد تصنيف األرباح أو اخلسائر املتراكمة في حقوق امللكية إلى الربح أو اخلسارة.

إن األوراق املالية وسندات الدين غير املدرجة يتم إثباتها بالتكلفة حيث أنه من غير املمكن احلصول على القيمة العادلة لتلك املوجودات إال أنها تخضع إلختبار 
التدني في القيمة.

املوجودات املالية املتاحة للبيع تتكون من أوراق مالية وسندات الدين

املطلوبات املالية غير املشتقة   )2
تقوم املجموعة باإلعتراف املبدئي باملطلوبات املالية في التاريخ الذي تنشأ فيه. وهو التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة طرفا في الشروط التعاقدية 

املالية. لألداة 

تلغي املجموعة اإلعتراف باملطلوب املالي عند االنتهاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتفائها.

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صافي املبلغ في بيان املركز املالي املوحد فقط عندما يكون لدى املجموعة احلق القانوني في مقاصة تلك 
املبالغ ورغبتها إما في تسويتها على أساس الصافي أو عن طريق حتقيق املوجودات وتسوية املطلوبات في نفس الوقت.

تقوم املجموعة بتصنيف املطلوبات املالية غير املشتقة ضمن فئة املطلوبات املالية األخرى. يتم اإلعتراف بهذه املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا 
إليها أية تكاليف تنسب بصورة مباشرة للمعامالت وبعد ذلك يتم قياس هذه املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة تكلفة التمويل الفعالة. تشتمل 

املطلوبات املالية األخرى على االلتزامات مبوجب عقود متويل إسالمية ومستحقات ألطراف ذات عالقة وأرصدة سحب على املكشوف من البنوك وذمم جتارية 
دائنة وذمم دائنة أخرى.

قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة متى كان ذلك متاحا بقياس القيمة العادلة لألداة املالية باستخدام أسعار السوق في التداول في حالة كانت تلك األداة مدرجة ضمن سوق 

نشطة. تعتبر السوق نشطة إذا كانت األسعار املدرجة متاحة بسهولة وبشكل منتظم ومتثل تعامالت فعلية ومنتظمة حتدث في السوق وفق معاملة جتارية حرة. 
أما إذا كانت السوق غير نشطة، فتقوم املجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم. تتضمن تقنيات التقييم استخدام املعامالت التجارية احلرة 

األخيرة بني أطراف مطلعة وراغبة )إن وجدت( معدلة بإستخدام حتليل التدفق النقدي املخصوم ومناذج التقييم األخرى القائمة على طرق اقتصادية مقبولة 
لتسعير األدوات املالية.

قياس التكلفة املطفأة
التكلفة املطفأة ملوجود أو مطلوب مالي هي املبلغ الذي يقاس به املطلوب أو املوجود املالي عند االعتراف املبدئي ناقص مبالغ السداد األصلية مضاف إليه 

أو مطروح منه اإلطفاء املتراكم باستخدام معدل الربح الفعال ألي فرق بني املبلغ املبدئي املعترف به ومبلغ االستحقاق مخصوما منه أي انخفاض في القيمة. 
يتضمن حساب معدل الربح الفعال كافة الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة والتي تشكل جزء مكمال من معدل الربح الفعال وتكلفة املعاملة وكافة األقساط 

واخلصومات األخرى.

رأس املال    )3
أسهم عادية 

مت تصنيف األسهم العادية كجزء من حقوق امللكية. يتم اإلعتراف بالتكاليف اإلضافية املنسوبة بصورة مباشرة إلى إصدار األسهم العادية كخصم من حقوق 
امللكية بالصافي من أية آثار ضريبية.

إعادة شراء واستبعاد و إعادة إصدار رأس املال )أسهم خزينة(
عندما تتم إعادة شراء رأس املال املعترف به كحقوق ملكية فإنه يتم اإلعتراف باملقابل املدفوع عن إعادة الشراء والذي يتضمن التكاليف املباشرة املنسوبة إليه 

بالصافي من أية آثار ضريبية كخصم من حقوق امللكية. تصنف األسهم املعاد شراؤها كأسهم خزينة ويتم عرضها ضمن حقوق امللكية. عند بيع أو أعادة إصدار 
أسهم اخلزينة في وقت الحق فإنه يتم اإلعتراف باملبلغ املستلم كزيادة حلقوق امللكية، ويتم عرض الفائض أو العجز الناجم عن املعاملة في عالوة اإلصدار.

4(   األدوات املالية املشتقة متضمنة احملاسبة عن التحوط 
يتم اإلعتراف باألدوات املالية املشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم اإلعتراف بالتكاليف املنسوبة بصورة مباشرة للمعامالت في الربح أو اخلسارة عند تكبدها. تقاس 

املشتقات املالية في وقت الحق لالعتراف املبدئي بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بالتغيرات التي تطرأ عليها كما هو مبني أدناه لتلك األدوات املشتقة املخصصة 
لتحوطات التدفقات النقدية بينما يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألدوات املشتقة الغير مخصصة لتحوطات التدفق النقدي بالربح أواخلسارة.

حتوط التدفق النقدي 
يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط املشتقة املخصصة كتحوط تدفق نقدي مباشرة في حقوق امللكية إلى احلد الذي يكون فيه التحوط 

فعاال. في حالة التحوط غير الفعال، يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لألداة املشتقة مباشرة في الربح أو اخلسارة.

في احلالة التي ال تفي فيها أداة التحوط مبعايير محاسبة التحوط أو عند انتهائها أو بيعها أو إنهائها أو ممارستها يتم التوقف عن استخدام محاسبة التحوط 
مستقبال. يظل الربح أو اخلسارة املتراكمة املعترف بها سابقاً في حقوق امللكية إلى حني حدوث املعاملة املتوقعة. عندما يكون البند املتحوط منه موجودا 

غير مالي، إن وجد، فإن املبلغ املعترف به سابقا في حقوق امللكية يتم حتويله إلى القيمة الدفترية للموجود عند اإلعتراف به. في احلاالت األخرى فإن املبلغ 
املعترف به في حقوق امللكية يتم حتويله إلى الربح أو اخلسارة خالل نفس الفترة التي يؤثر فيها بند التحوط على الربح أو اخلسارة.

انخفاض القيمة  8/3
املوجودات املالية

يتم إجراء تقييم للموجودات املالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر موضوعي على انخفاض قيمتها. يعتبر املوجود املالي منخفض 
القيمة في حالة وجود دليل يشير إلى أن ألحد أو أكثر من األحداث ذا تأثير سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة للموجود. يتم اإلعتراف 

بجميع خسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو اخلسارة. يتم حتويل أية خسارة تراكمية فيما يتعلق باملوجود املالي املتاح للبيع واملثبتة سابقاً في حقوق 
امللكية إلى الربح أو اخلسارة.

بالنسبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة فإن خسارة االنخفاض في القيمة هي الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة مخصوما منها أية خسارة ناجتة عن  )أ( 
انخفاض في القيمة معترف بها سابقاً في الربح أو اخلسارة.

انخفاض قيمة املوجودات املثبتة بالتكلفة هي الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة مبعدالت السوق احلالية  )ب(  
لعائد موجود مالي مماثل؛

بالنسبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفأة فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني قيمتها الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة  )ج(  
مخصومة مبعدل تكاليف التمويل الفعلي األصلي؛

يتم اختبار املوجودات املالية الهامة للوقوف على انخفاض قيمتها بصورة فردية. )د(  

يتم تقييم املوجودات املالية الباقية بصورة جماعية في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر ائتمانية متماثلة؛ )هـ(  

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان من املمكن أن يعزى الرد بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. بالنسبة 
للموجودات املالية التي تقاس بالتكلفة املطفأة واملوجودات املالية املتاحة للبيع املتمثلة في أدوات دين يتم اإلعتراف بالرد مباشرة في الربح أو اخلسارة. 

بالنسبة للموجودات املالية املتاحة للبيع املتمثلة فى أسهم حقوق امللكية يتم إدراج الرد مباشرة فى حقوق امللكية. 

املوجودات غير املالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير املالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمتها. في حالة 
وجود مثل ذلك املؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك املوجود. القيمة القابلة لالسترداد للموجود أو للوحدة املنتجة للنقد هو قيمته قيد 

االستخدام أو قيمته العادلة مخصوما منها تكاليف البيع، أيهما أكثر. عند تقدير القيمة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لقيمتها 
احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات احلالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر احملددة املصاحبة للموجود. ألغراض 
اختبار االنخفاض في القيمة يتم جتميع املوجودات معاً في مجموعة موجودات صغيرة تنتج تدفقات نقدية من االستمرار في االستخدام وبشكل مستقل عن 

التدفقات النقدية الداخلة من املوجودات أو مجموعة املوجودات األخرى )»الوحدة املنتجة للنقد«(.
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املوجودات املستأجرة   12/3
املوجودات املستأجرة التي تتحمل املجموعة أثناء فترة استئجارها مخاطر وعوائد ملكية كبيرة يتم تصنيفها على أنها إيجارات متويلية. عند اإلعتراف املبدئي 
يقاس املوجود املستأجر مببلغ مساوي لقيمته العادلة والقيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار، أيهما أقل. في أعقاب اإلثبات املبدئي تتم احملاسبة 

عن املوجود وفقا للسياسة احملاسبية القابلة للتطبيق عليه.
 

اإليجارات التي يحتفظ فيها املؤجر بصورة كبيرة مبخاطر وعوائد امللكية للموجودات يتم تصنيفها على أنها إيجارات تشغيلية وال يتم اإلعتراف بها في بيان 
املركز املالي املوحد للمجموعة.

مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني    13/3
تقوم املجموعة بتكوين مخصص ملكافأة نهاية خدمة موظفيها األجانب وفقا لقانون العمل القطري. يستند االستحقاق لهذه املنافع على الراتب النهائي 

للموظف وطول مدة خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة اخلدمة. تستحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدى فترة التوظيف.

فيما يتعلق باملوظفني القطريني تقوم املجموعة باملساهمة في برنامج الهيئة العامة لصندوق املعاشات محسوبة كنسبة مئوية من رواتب املوظفني. تنحصر 
التزامات املجموعة في مقدار املساهمة التي يتم سدادها عند استحقاقها.

القيم العادلة   14/3
القيمة العادلة هي املبلغ املقدر الذي ميكن في مقابله مبادلة موجودات على نحو معقول في تاريخ التقييم بني مشتري راغب وبائع راغب في معاملة تتم وفقاً 

ملبدأ احلياد في التسعير يقوم فيها املشتري والبائع بالتصرف بصورة مطلعة وحكيمة وبدون إجبار.

ضريبة الدخل   15/3
يتكون مصروف ضريبة الدخل من ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم إثبات مصروف ضريبة الدخل في الربح أو اخلسارة فيما عدا احلاالت التي يتعلق فيها 

مصروف الضريبة ببنود يتم إثباتها بشكل مباشر في حقوق امللكية، إن وجدت، عندها يتم إثبات الضريبة في حقوق امللكية.

الضريبة احلالية هي الضريبة املتوقعة املستحقة الدفع محسوبة على أساس اإليراد الضريبي للسنة باستخدام معدالت الضريبة املطبقة أو التي تطبق على 
نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة املستحقة عن سنوات سابقة.

يتم االعتراف بالضريبة املؤجلة باستخدام طريقة امليزانية العمومية للفروق املؤقتة بني القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املثبتة ألغراض التقارير املالية 
وبني قيمها الدفترية املستخدمة ألغراض ضريبية.

ال يتم اإلعتراف بالضريبة املؤجلة بالنسبة للفروق املؤقتة التالية: اإلثبات املبدئي للموجودات أو املطلوبات في املعاملة التي ال تعتبر مبثابة جتميع لألعمال 
والتي ال تؤثر على األرباح احملاسبية أو الضريبية والفروق املتعلقة باستثمارات في شركات تابعة وشركات تتم السيطرة املشتركة عليها، إن وجدت، إلى احلد 
الذي يكون من احملتمل معه أن ال يتم ردها في املستقبل املنظور. باإلضافة إلى ذلك ال يتم إثبات الضريبة املؤجلة بالنسبة للفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة 

التي تنشأ عن اإلثبات املبدئي للشهرة.

تقاس الضريبة املؤجلة باملعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروق املؤقتة عندما يتم ردها، استنادا إلى القوانني املطبقة أو املعمول بها على نحو 
واسع في تاريخ التقرير. تتم مقاصة موجودات والتزامات الضريبة املؤجلة إن كان هناك حق قابل للتطبيق قانونا ملقاصة مطلوبات وموجودات الضريبة احلالية 

وهي تتعلق بضرائب دخل مفروضة من جانب نفس السلطة الضريبية على نفس الكيان اخلاضع للضريبة أو على كيانات ضريبية مختلفة، ولكنها ترغب في 
سداد مطلوبات وموجودات الضريبة املؤجلة على أساس الصافي أو أنه يتم حتقيق موجوداتها والتزاماتها الضريبية في نفس الوقت. 

الشهرة   16/3
تنشأ الشهرة من اقتناء شركات تابعة. تُقاس الشهرة بالتكلفة مطروحا منها اخلسائر املتراكمة النخفاض القيمة. بالنسبة للشركات الشقيقة، يتم تضمني 

القيمة الدفترية للشهرة في القيمة الدفترية لالستثمار، وال يتم توزيع خسارة االنخفاض في قيمة االستثمار على أي موجود، متضمنا الشهرة، والتي تشكل 
جزءا من القيمة الدفترية للشركات احملاسب عنها بطريقة حقوق امللكية.

 
العائد على السهم   17/3

تقوم املجموعة بعرض بيانات العائدات األساسية واملخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح املنسوب حلاملي األسهم 
العادية بالشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم حتديد العائد املخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو اخلسارة املنسوب إلى 

حاملي األسهم العادية للمجموعة ومتوسط العدد املرجح لألسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية املخففة احملتملة التي تتضمن سندات قابلة 
للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفني، إن وجدت.

 يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو وحدته املنتجة للنقد عن املبلغ القابل لالسترداد املقدر.
يتم اإلعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو اخلسارة.

يتم تخصيص خسائر االنخفاض في القيمة املعترف بها فيما يتعلق بالوحدات املنتجة للنقد أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ومن 
ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( بالتناسب. يتم تقدير خسائر االنخفاض في القيمة املثبتة في فترات سابقة 
في تاريخ كل تقرير ملعرفة ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على أن اخلسارة قد انخفضت أو انتفت. يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغيير 
في التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى احلد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود 

عن القيمة الدفترية التي من املمكن حتديدها بالصافي من أي إهالك أو إطفاء إن لم يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة سابقاً. 

تكاليف التمويل  9/3
تكاليف التمويل هي معدالت األرباح والتكاليف األخرى التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. املوجود املؤهل لرسملة تكلفة التمويل هو املوجود 

الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة ليصبح جاهزا لالستخدام أو البيع، تقوم املجموعة برسملة تكاليف التمويل التي تنسب بصفة مباشرة الستحواذ 
وتشييد أو إنتاج موجود مؤهل كجزء من تكلفة ذلك املوجود، تعترف املجموعة بتكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.

تبدأ املجموعة في رسملة تكاليف التمويل كجزء من تكلفة املوجود املؤهل في تاريخ البدء. تاريخ بدء الرسملة هو التاريخ الذي تفي املجموعة ألول مرة بجميع 
الشروط التالية:

تكبد املصروفات عن املوجود،  )1(

تكبد تكاليف متويل،  )2(

تقوم مبزاولة األنشطة الضرورية إلعداد املوجود للغرض املقصود من استخدامه.  )3(

إلى احلد الذي تقترض فيه املجموعة أمواال خصيصا للحصول على موجود مؤهل حتدد املجموعة مبلغ تكاليف التمويل املؤهلة للرسملة على أنها تكاليف 
التمويل الفعلية املتكبدة عن ذلك التمويل خالل الفترة ناقصا أي إيراد عن االستثمار املؤقت لتلك التمويالت، إن وجد.

تتم رسملة تكاليف التمويل املطبقة على متويالت املجموعة القائمة خالل الفترة، بخالف تكاليف التمويل املذكورة أعاله والتي تتم بصورة محددة لغرض 
احلصول على موجود مؤهل، بتطبيق معدل الرسملة على مصروفات ذلك املوجود. 

يجب أن ال تتجاوز تكاليف التمويل التي ترسملها املجموعة خالل الفترة مبلغ تكاليف التمويل التي تكبدتها خالل تلك الفترة. تقوم املجموعة بوقف رسملة 
تكاليف التمويل خالل الفترات املمتدة التي تقوم فيها بتأجيل التطوير النشط للموجود املؤهل وتتوقف رسملة تكاليف التمويل عندما تكتمل األنشطة الضرورية 

إلعداد املوجود األصلي لالستخدام املرغوب فيه أو البيع.
 

التزامات مبوجب عقود التمويل اإلسالمي   10/3
مبدئياً يتم اإلعتراف بااللتزامات مبوجب عقود التمويل اإلسالمي بالقيمة العادلة للمقابل املستلم مخصوما منه أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة إلى املعاملة. 

في أعقاب اإلعتراف املبدئي تقاس تلك املطلوبات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل التكلفة الفعال. 

يتم إثبات املكاسب أو اخلسائر في الربح أو اخلسارة عندما يتم إلغاء االعتراف بااللتزامات وأيضا أثناء عملية اإلطفاء. يتم اإلعتراف بتكاليف التمويل 
والتكاليف األخرى ذات الصلة كمصروف عند تكبدها.

املخصصات   11/3
يتم اإلعتراف باملخصص إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو حكمى، نتيجة حلدث سابق، ميكن تقديره بصورة موثوق بها ومن احملتمل أن يتطلب ذلك تدفق 
املنافع االقتصادية اخلارجة لتقوم بتسديد اإللتزام. يتم حتديد املخصصات بخصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبعدالت خصم ما قبل الضريبة التي 

تعكس التقديرات احلالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر احملددة املصاحبة لاللتزام.
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التقارير القطاعية    18/3
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات املجموعة الذي يرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منها املجموعة إيرادات وتتكبد تكاليف مبا فيها إيرادات ومصروفات 

ذات عالقة باملعامالت مع أي من مكونات املجموعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري من قبل اإلدارة العليا للمجموعة )الرئيس 
التنفيذي التخاذ القرار( التخاذ قرارات عن املوارد املخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر عنها املعلومات املالية املنفصلة.

املنح احلكومية   19/3
يتم اإلعتراف باملنحة احلكومية غير املشروطة املتعلقة باإليرادات في الربح أو اخلسارة بالقيمة العادلة عندما تصبح املنحة مستحقة التحصيل.

يتم اإلعتراف باملنح احلكومية األخرى مبدئيا كإيراد مؤجل عندما تكون هناك تأكيدات معقولة على أنه سيتم استالمها وأن املجموعة ستلتزم بالشروط 
املصاحبة للمنحة. بالنسبة للمنح التي تعوض املجموعة عن مصروفات مت تكبدها فإنه يتم اإلعتراف بها على نحو منتظم خالل نفس الفترات التي يتم فيها 

إثبات املصروفات. املنح التي تعوض املجموعة عن تكلفة موجود قابل لإلهالك يتم اإلعتراف بها في الربح أو اخلسارة بصورة منتظمة على مدى العمر 
اإلنتاجي للموجود، بينما يتم خصم املنح التي تعوض املجموعة عن املوجودات قيد التطوير مباشرة من القيمة الدفترية للموجود ذي الصلة. يتم اإلعتراف 

باملنح احلكومية املتعلقة باملوجودات غير النقدية بشكل مبدئي بقيمة رمزية.

املوجودات احملتفظ بها للبيع   20/3
تصنف املوجودات )أو مجموعات االستبعاد( كمحتفظ بها للبيع في حال كانت قيمتهم الدفترية سيتم استردادها بشكل أساسي من خالل معاملة بيع وليس من 

خالل االستخدام املستمر. قد تكون هذه املوجودات مكون لشركة أو مجموعة استبعاد أو موجودات فردية غير متداولة. 

يتم تقييم املوجودات )أو مجموعات االستبعاد( املصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع أيهما أقل. صنفت 
املجموعة كافة موجودات ومطلوبات شركتها التابعة )شركة مرافق قطر ذ.م.م( وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في قطر كمحتفظ بها للبيع. مت 

إدراج تفاصيل املوجودات واملطلوبات احملتفظ بها للبيع في اإليضاح 7 ضمن هذه البيانات املالية املوحدة.

املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة الصادرة ولم يسري مفعولها بعد   21/3
لقد صدرت املعايير والتفسيرات التالية والتي ليس من املتوقع أن تكون ذات صلة باملجموعة في الفترات املستقبلية بتاريخ فاعلية ابتداءاً من 1 يناير 2012.

معيار احملاسبة الدولي 1 )تعديل( – عرض بند في الدخل الشامل اآلخر 
تشترط التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )1( أن يقوم الكيان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التي ميكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة في 
املستقبل في حال حتقق شروط معينة بشكل منفصل عن تلك التي ال ميكن أبدا إعادة تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة. التعديل ساري املفعول للفترات املالية 

السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2012 مع إمكانية التطبيق املبكر له.

معيار احملاسبة الدولي 28 – االستثمار في شركة زميلة واملشاريع ذات السيطرة املشتركة
يستبدل معيار احملاسبة الدولي رقم 28 )2011( معيار احملاسبة الدولي رقم 28 )2008( وقد مت تعديل املعيار رقم 28 )2011( ليشمل:

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 5 املطبق على استثمار أو جزء من استثمار في شركة زميلة أو مشروع ذو سيطرة مشتركة يحقق الشروط التي متكن من   •
تصنيفه كموجودات متاحة للبيع.

أن ال يقوم الكيان بإعادة تقييم احلصة احملتفظ بها وذلك عند فقدانه للتأثير اجلوهري عليها أو السيطرة املشتركة حتى وإن أصبح االستثمار في شركة   •
زميلة استثمارا في مشروع ذو سيطرة مشتركة أو العكس.

املعيار ساري املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يناير 2013 ويطبق بأثر رجعي. يسمح بالتطبيق املبكر بشرط أن يتم تطبيق معايير مجموعة 
التوحيد الكاملة في نفس الوقت.

املعيار الدولي للتقارير املالية 7 )تعديل( – اإلفصاحات: حتويل املوجودات املالية
يقدم التعديل اشتراطات إفصاح جديدة حول اإلفصاح عن حتويل املوجودات املالية مبا في ذلك اإلفصاحات عن املوجودات املالية التي لم يتم استبعادها 

بالكامل واملوجودات املالية التي مت استبعادها بالكامل لكن يستمر الكيان في االرتباط بها. التعديل ساري املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 
2011، لكن ال يشترط بالكيانات تقدمي إفصاحات عن أية فترة مت عرضها وتبدأ قبل تاريخ التطبيق األولي للتعديل. ويسمح بالتطبيق املبكر.

املعيار الدولي للتقارير املالية 9: األدوات املالية
املعيار الصادر في نوفمبر 2009

معيار التقارير املالية الدولية رقم 9 )2009( »األدوات املالية« هو أول معيار يتم إصداره كجزء من مشروع شامل الستبدال معيار احملاسبة الدولية رقم 39 
»األدوات املالية: االعتراف والقياس«. يحتفظ معيار التقارير املالية الدولية رقم 9 ويبسط منوذج القياس املزدوج وهو ينشئ فئتني أساسيتني لقياس املوجودات 
املالية: التكلفة املطفأة والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على منط األعمال لدى الشركة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجود املالي. يستمر 

تطبيق إرشادات معيار احملاسبة الدولية رقم 39 بخصوص انخفاض القيمة ومحاسبة التغطية. ال يعالج املعيار الصادر في 2009 املطلوبات املالية.

املعيار الصادر في أكتوبر 2010
يضيف هذا املعيار اشتراطات تتعلق بتصنيف وقياس املطلوبات املالية واستبعاد املوجودات واملطلوبات املالية إلى النسخة الصادرة في نوفمبر 2009. كما 
يتضمن املعيار أيضا الفقرات الواردة في معيار احملاسبة الدولي رقم 39 التي تتعامل مع كيفية قياس القيمة العادلة واحملاسبة عن املشتقات املضمنة في 
العقد والتي حتتوي على مضيف ال يعتبر أصال ماليا إضافة إلى اشتراطات التفسير رقم 9 من جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية »إعادة تقييم 

املشتقات املضمنة«.
تدرس الشركة توابع املعيار وأثره عليها ووقت تطبيقه.

في الوقت الذي يعتبر فيه أن تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم 9 إلزاميا بدءا من 1 يناير 2013 إال أنه يسمح بتطبيقه مبكرا. ال حتتاج الفترات 
السابقة إلى إعادة تعديل في حالة تطبيق الشركة للمعيار لفترات التقارير التي تبدأ قبل 1 يناير 2012. قرر مجلس معايير احملاسبة الدولية في اجتماعه في 

نوفمبر 2011 أن يؤجل تاريخ التطبيق اإللزامي مؤقتا إلى 1 يناير 2015.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10: البيانات املالية املوحدة ومعيار احملاسبة الدولي رقم 27: البيانات املالية املنفصلة )2011(
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 منهجا جديدا لتحديد أي من الشركات املستثمر فيها يجب أن يتم تضمينها ضمن البيانات املالية املوحدة ويقدم 

منوذجا واحدا ليتم تطبيقه في حتليل السيطرة على كافة الشركات املستثمر فيها. يسيطر املستثمر على الشركة املستثمر فيها عندما يكون معرضاً للخطر أو 
لديه حقوق عن عوائد مختلفة نتيجة ارتباطه مع الشركة املستثمر فيها، ويكون لديه القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سلطته على تلك الشركة 

وأن يكون هناك رابط بني السلطة والعوائد. يعاد تقييم السيطرة كلما تغيرت الوقائع والظروف.

يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 محل معيار احملاسبة الدولي رقم 27 )2008( أو تفسير جلنة التفاسير القائمة رقم 12: الشركات املنشأة لغرض 
خاص. يسري مفعول املعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013. يسمح بالتطبيق املبكر بشرط أن يتم تطبيق مجموعة معايير التوحيد كاملة 
في نفس الوقت. يطبق املعيار بأثر رجعي عندما يكون هناك تغير في السيطرة طبقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم 27/ تفسير جلنة التفاسير القائمة رقم 12 

واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10. يحل معيار احملاسبة الدولي رقم 27 )2011( محل معيار احملاسبة الدولي رقم 27 )2008(. يقوم معيار احملاسبة 
الدولي رقم 27 باحلفاظ على اشتراطات احملاسبة واإلفصاحات احلالية للبيانات املالية املنفصلة مع بعض التوضيحات اإلضافية البسيطة.

املعيار الدولي للتقارير املالية 11 – الترتيبات ذات السيطرة املشتركة
يركز هذا املعيار على حقوق والتزامات الترتيبات ذات السيطرة املشتركة عوضا عن الشكل القانوني )كما هو احلال اآلن(. يضع املعيار متييزا بني الترتيبات 
ذات السيطرة املشتركة على عمليات ذات سيطرة مشتركة ومشاريع ذات سيطرة مشتركة ويشترط على الدوام تطبيق طريقة حقوق امللكية للكيانات التي تتم 
السيطرة املشتركة عليها والتي يطلق عليها اآلن مشاريع ذات سيطرة مشتركة، حيث مت جتريدها من حرية االختيار ما بني استخدام طريقة حقوق امللكية أو 

التوحيد التناسبي.

يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 11 محل معيار احملاسبة الدولي رقم 31 و تفسير جلنة التفاسير القائمة رقم 13: الكيانات التي تتم السيطرة املشتركة 
عليها - املساهمات غير املالية من قبل أصحاب املشروع. إن املجموعة بصدد حتديد التأثير املتوقع لتطبيق املعيار رقم 11 على بياناتها املالية. يسري مفعول 

املعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013. يسمح بالتطبيق املبكر بشرط أن يتم تطبيق مجموعة معايير التوحيد كاملة في نفس الوقت.
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املعيار الدولي للتقارير املالية 12 – اإلفصاح عن املساهمات في كيانات أخرى
يحتوي هذا املعيار على اشتراطات اإلفصاح بالنسبة للشركات التي لديها مساهمات في شركات تابعة وترتيبات ذات سيطرة مشتركة )مثل العمليات ذات 

السيطرة املشتركة واملشاريع ذات السيطرة املشتركة( وشركات زميلة و/ أو كيانات منظمة غير موحدة، بهدف تقدمي معلومات لتمكني املستخدمني من تقييم 
طبيعة واملخاطر املصاحبة ملساهمة املجموعة في كيانات أخرى وآثار تلك املساهمات على املركز املالي للكيان وأدائه املالي وتدفقاته النقدية. 

لم تقم املجموعة بعد بتقييم األثر الكلي للمعيار الدولي للتقارير املالية 12. يسري مفعول املعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013. يسمح 
بالتطبيق املبكر بشرط أن يتم تطبيق مجموعة معايير التوحيد كاملة في نفس الوقت. تشجع الكيانات لتقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب املعيار الدولي للتقارير 

املالية 12 قبل تاريخ نفاذه لكن هذا التطبيق املبكر ال يلزم الكيان بتطبيق املعيار 12 بكامله أو معايير التوحيد األخرى اجلديدة.

املعيار الدولي للتقارير املالية 13 – قياس القيمة العادلة
يحل هذا املعيار محل التوجيه اخلاص بقياس القيمة العادلة الذي حتتوي عليه املعايير الدولية للتقارير املالية وحتى يكون هناك مصدر واحد لتوجيه قياس 

القيمة العادلة. يعرف هذا املعيار القيمة العادلة ويضع إطار عمل لقياس القيمة العادلة ويورد اشتراطات اإلفصاح لقياسات القيمة العادلة. يوضح املعيار 
كيفية قياس القيمة العادلة عند طلب ذلك أو السماح به مبوجب معايير أخرى من املعايير الدولية للتقارير املالية. ال يدخل هذا املعيار اشتراطات جديدة 

لقياس األصول أو االلتزامات بالقيمة العادلة كما أنه ال يزيل االستثناءات التي ميكن إجراؤها لقياسات القيمة العادلة املوجودة حاليا في بعض املعايير.

يسري مفعول املعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 مع السماح بالتطبيق املبكر.

التطبيق املبكر للمعايير
لم تطبق املجموعة أية معايير معدلة أو تفسيرات بشكل مبكر لسنة 2011.

إدارة المخاطر   ،٤

تتعرض املجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات املالية:

مخاطر االئتمان  •
مخاطر السيولة  •
مخاطر السوق  •

يعرض هذا اإليضاح املعلومات عن مدى تعرض املجموعة لكل خطر من املخاطر املذكورة أعاله وغايات وسياسات وأساليب املجموعة في قياس وإدارة اخلطر 
وإدارة املجموعة لرأس املال. مت إدراج إفصاحات كمية إضافية في هذه البيانات املالية املوحدة.

 
إطار عمل إدارة املخاطر

مت وضع سياسات إلدارة مخاطر املجموعة بغرض حتديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة ولوضع حدود وضوابط مخاطر مناسبة ولرصد املخاطر 
وااللتزام باحلدود املوضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر على نحو منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق واملنتجات واخلدمات التي يتم 

تقدميها. تهدف املجموعة من خالل التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى وضع بيئة رقابة منتظمة وبناءة يفهم فيها جميع املوظفني أدوارهم والتزاماتهم.

يقع على جلنة التدقيق باملجموعة املسئولية عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر باملجموعة وعن مراجعة كفاية إطار عمل إدارة املخاطر فيما 
يتعلق باملخاطر التي تواجهها املجموعة. يساعد التدقيق الداخلي جلنة التدقيق مبجلس اإلدارة في دورها اإلشرافي. يقوم التدقيق الداخلي بكل من عمليات 

املراجعة املنتظمة وألغراض خاصة لضوابط وإجراءات إدارة املخاطر، والتي يتم تقدمي تقرير عن نتائجها إلى جلنة التدقيق باملجموعة.

تتبع الشركات التابعة للمجموعة سياسات إدارة املخاطر باملجموعة. 

مخاطر االئتمان   )1(
مخاطر االئتمان هي مخاطر اخلسارة املالية التي تقع على املجموعة نتيجة لعجز عميل أو طرف مقابل في األداة املالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتنشأ 
هذه املخاطر بصفة أساسية من املدفوعات التي تدفعها املجموعة مقدما لالستحواذ على استثمار ومدفوعات مقدما للمقاولني ومستحقات من أطراف ذات 

عالقة وأنشطة متويل لتغطية أوراق مالية استثمارية لدى املجموعة والذمم املدينة من عمالء.

ألغراض تقارير إدارة املخاطر تدرس املجموعة وتوحد جميع عناصر التعرض ملخاطر االئتمان )مثل مخاطر تقصير امللتزم الفردي والبلد والقطاع(.

املدفوعات املقدمة والذمم املدينة واألطراف ذات العالقة
يتأثر تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان بصفة أساسية باخلصائص الفردية لكل مقاول/ عميل. التركيبة السكانية لقاعدة مشاريع/ عمالء املجموعة، متضمنة 

مخاطر اإلخالل في املجال والبلد، التي يعمل من خاللها العمالء لها تأثير أقل على مخاطر االئتمان. تنسب مبالغ كبيرة من سلف/ عمليات التحصيل لدى 
املجموعة إلى مقاولني/ عمالء موجودين في قطر.

سياسة املجموعة هي أن يتم إثبات املدفوعات املقدمة والذمم املدينة واألطراف ذات العالقة مببلغ الدفعة املقدمة / الفاتورة األصلية بعد خصم مخصص 
املبالغ التي ال ميكن حتصيلها. يتم إجراء تقدير للديون املشكوك في حتصيلها عندما يصبح من غير احملتمل حتصيل املبلغ بالكامل. يتم إعدام الديون الرديئة 

عندما ينعدم احتمال استردادها، إن وجدت.

الضمانات
سياسة املجموعة هي تقدمي ضمانات مالية فقط إلى الشركات التابعة اململوكة بالكامل، مت اإلفصاح عن الضمانات القائمة للمجموعة باإليضاح رقم 36.

أرصدة لدى البنوك
إن مخاطر االئتمان علي األرصدة لدى البنوك محدودة كونها مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية ذات تصنيف ائتماني جيد من وكاالت التصنيف االئتمانية الدولية.

 استثمارات في أوراق ملالية 
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان الذي تتعرض له اإلستثمارات في األوراق املالية في تاريخ التقرير يساوي القيمة الدفترية لألوراق املالية كما هو 

موضح في اإليضاح 9 من هذه البيانات املالية املوحدة.

موجودات مالية أخري 
احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان الذي تتعرض له بعض املوجودات املالية األخرى في تاريخ التقرير )والتى تتضمن مستحقات من أطراف ذات عالقة 

وودائع ضمان وخالفه( يساوي املبالغ املدرجة ضمن بيان املركز املالي املوحد.

الشطب
تقوم املجموعة بشطب رصيد الذمم املدينة واألرصدة من أنشطة التمويل وأية مخصصات ذات صلة بانخفاض القيمة عندما حتدد اإلدارة أن تلك األرصدة 

غير قابله للتحصيل. يتم التوصل إلى هذا التحديد بعد استنفاد جميع السبل املتاحة لتحصيل تلك املبالغ.

مخاطر السيولة   )2(
مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه املجموعة صعوبة في الوفاء بااللتزامات املصاحبة ملطلوباتها املالية التي متت تسويتها بدفع نقدي أو موجود مالي آخر. 
منهج املجموعة في إدارة السيولة هو التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه تتوفر وعلى الدوام سيولة كافية للوفاء باملطلوبات عند حلول موعد استحقاقها في ظل كل من 

الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة املجموعة. 

تقوم املجموعة باستخدام التكاليف التي تستند إلى املشروع لوضع تكاليف لعقاراتها وخدماتها مما يساعد على رصد متطلبات التدفق النقدي واالستخدام 
األمثل لعائدات النقد لديها في االستثمار. تقوم املجموعة بصورة منطية بالتأكد من أن لديها نقداً كافياً عند الطلب للوفاء مبصاريف التشغيل املتوقعة، 

متضمنة خدمة املطلوبات املالية ولكن مع استبعاد التأثير احملتمل للظروف القاسية جداً التي ال ميكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.

مخاطر السوق  )3(
مخاطر السوق هي املخاطر املتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم التي تؤثر على 

إيرادات املجموعة أو قيمة ما حتتفظ به من أدوات مالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في مخاطر السوق بشكل مقبول واحلصول على 
أفضل العائدات من هذه املخاطر.
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مخاطر العمالت )أ( 
تتعرض املجموعة ملخاطر العمالت على تعامالتها مع األطراف ذات العالقة والقروض بعمالت بخالف العملة الوظيفية املعنية وهي بشكل أساسى اليورو 

واجلنيه املصرى والفرنك السويسرى والدوالر األمريكي واجلنيه اإلسترليني.

تدخل إدارة املجموعة في أدوات مالية لضمان مركزها ضد أية تقلبات في مختلف العمالت األجنبية وذلك باستخدام عملة األساس وهي الدوالر األمريكي 
املربوط بالريال القطري.

تضمن الصفقات اآلجلة التي تدخل فيها املجموعة، فيما يتعلق باملوجودات واملطلوبات املالية األخرى بعمالت أجنبية، بأن صافي تعرضها للمخاطر في مستوى 
مقبول عن طريق شراء أو بيع عمالت أجنبية بأسعار الصرف احلالية عندما يكون ذلك ضروريا ملقابلة حاالت اختالل التوازن قصيرة األجل.

مخاطر تكلفة )ربح( التمويل )ب( 
تتبع املجموعة سياسة التأكد من مراجعة معدالت الربح من عقود التمويل اإلسالمي وحاالت التعرض ملخاطر تكلفة التمويل بصورة ربع سنوية وأن معدالت 

تكلفة التمويل ال تخضع لتقلبات حالية.

مخاطر سعر السهم )ج( 
مخاطر سعر السهم هي مخاطر انخفاض سعر السهم نتيجة للتغيرات السلبية في مؤشرات األسعار لالستثمارات في شركات أخرى أو القيمة العادلة فى 

حالة األسهم غير املدرجة. تنشأ مخاطر سعر السهم من محفظة استثمارات املجموعة. تدخل املجموعة في أنشطة استثمارية هامة في أسهم شركات خاصة 
وهي غالبا ما تكون شركات غير مدرجة. تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل التنوع اجلغرافي في االستثمارات وتركيز األنشطة ووجود متثيل للشركة فى 

مجلس إدارة الشركات املستثمر فيها، ما أمكن ذلك. تتم إدارة االستثمارات باحلدود القصوى خلطر التركيز ويتم اعتمادها من مجلس إدارة املجموعة.

إدارة رأس املال
سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوي للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنني والسوق والعمل على التطور املستقبلي لألعمال. يقوم 

مجلس اإلدارة مبتابعة العائد على رأس املال والذي تعرفه املجموعة على أنه صافي إيراد التشغيل مقسوما على إجمالي حقوق امللكية بعد استبعاد املساهمات 
التي ال تتمتع بالسيطرة. كما يقوم مجلس اإلدارة أيضا مبتابعة مستوى التوزيعات للمساهمني العاديني.

إن هدف املجموعة من إدارة رأس املال هو:

احملافظة على مقدرة املجموعة على العمل على أساس مبدأ االستمرار بالصورة التي متكنها من تقدمي أفضل العائدات للمساهمني وأيضا املنافع   •
لألطراف املعنية األخرى،

تقدمي العائدات املناسبة للمساهمني عن طريق التسعير املناسب للمنتجات واخلدمات املتماشية مع مستوى املخاطر.  •

النقد واألرصدة البنكية   ،٥
20112010

26923،521النقد 
316،067999،343حسابات جارية

470،1793،213،878حسابات عند الطلب
1،838،4076،654،029ودائع ثابتة 
1،46334،111ودائع حدية 

126،525-حساب احتياطي لدى مصرف قطر املركزي
1،931،738-ودائع وكالة لدى البنوك اإلسالمية

2,626,38512،983،145إجمالي النقد واألرصدة البنكية
)160،636()1،463(يخصم: أرصدة بنكية مقيدة

2,624,92212،822،509النقد وما في حكمه

عقارات بغرض المتاجرة   ،6
20112010

 104،732 584،949عقارات متاحة للبيع
37،685،32431،589،780عقارات قيد التطوير

38,270,27331،694،512

متثل العقارات قيد التطوير التكاليف املرسملة فيما يتعلق مبشاريع التطوير العقاري احمللية والدولية. احلركة في العقارات قيد التطوير خالل السنة هي كما يلي:

20112010
31،589،78014،580،281في 1 يناير

4،578،40521،218،051صافي اإلضافات خالل السنة
21،252467،232مساهمات عينية 

554،446523،009تكاليف التمويل املرسملة )إيضاح أ(
)278،677(-عقارات مباعة خالل السنة

)475،110()1،467،521(محولة إلى ذمم اإليجار التمويلي املدينة )إيضاح 10(
-2،007،134محولة من استثمارات عقارية )ايضاح 13(
)1،703،233()290،904(محولة إلى استثمارات عقارية )إيضاح 13(

-)480،217(محولة إلى عقارات متاحة للبيع 
)57،865()120،587(محولة من / )إلى( عقارات وآالت ومعدات )إيضاح 16(

)2،386،149(1،236،333صافي رد / )خسارة( االنخفاض فى القيمة )ايضاح ب( )ايضاح ج( )إيضاح 32(
)297،759(57،203تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

37,685,32431،589،780في 31 ديسمبر 

مت خالل سنة 2011 حتويل ملكية قطع أراضي إلى املجموعة من قبل احلكومة القطرية. مت اعتبار التحويل كمنحة حكومية ومت االعتراف به بقيمة رمزية تبلغ 
1 ريال قطري لكل قطعة أرض. وقد كانت تلك األراضى مؤجرة سابقا للمجموعة ملدة 99 سنة ونتيجة لتحويل امللكية مت إنهاء عقود اإليجار.

إيضاح )أ(
حتتسب تكلفة التمويل املرسملة استنادا إلى املصروفات الفعلية املؤهلة واملتعلقة باملشروعات قيد التطوير، تتم رسملة تكلفة التمويل باستخدام طريقة املتوسط 

املرجح للتمويل باملجموعة مبعدل %3.6 )2010: %6(.

إيضاح )ب(
قامت املجموعة بعمل اختبار انخفاض القيمة لفحص تكلفة العقارات قيد التطوير فى نهاية السنة، والذى اظهر أن القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع 
كقيمة مستردة هى أقل من القيمة الدفترية لبعض مشاريع املجموعة فى ذلك التاريخ. إن الوحدات املولدة للنقد املستخدمة فى اختبار التدني مت حتديدها 
لكل مشروع. قام مقيمو املشاريع احملليني واخلارجيني املعتمدين بتزويد املعطيات السوقية والتجارية اخلاصة بعملية الفحص وإعطاء النصح على التوجهات 

السوقية فى تلك املناطق مثل معرفة أسعار السوق التى ميكن الوصول إليها. 

إيضاح )ج(
في نهاية السنة املالية 2011، لوحظ أنه قد حدث زيادة في القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع كقيمة مستردة ألحد املشروعات قيد التطوير. ونتيجة 

لذلك فقد مت رد خسارة اإلنخفاض في القيمة التي مت إثباتها في السنوات السابقة واملتعلقة بنفس املشروع مببلغ 1،876،446 ألف ريال قطري خالل السنة 
احلالية، وباإلضافة إلى ذلك فقد كان هناك إنخفاض في قيمة بعض املشروعات األخرى مما ترتب عليه إثبات ذلك اإلنخفاض وبقيمة 640،113 ألف ريال 

قطري وبناًء على ذلك فقد مت إظهار رد اإلنخفاض في القيمة بالصافي.

ألف ريال قطري ألف ريال قطري
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موجودات ومطلوبات شركة تابعة مصنفة كمحتفظ بها للبيع   ،  7

اقتنت املجموعة في 30 يونيو 2011 السيطرة على شركة مرافق قطر ذ.م.م )»مرافق«( من خالل زيادة حصتها في الشركة إلى 74% من 25%. إال أنه والحقا 
خالل تلك السنة قررت املجموعة استبعاد االستثمار في مرافق. مت حتديد مشتري محتمل واملفاوضات أصبحت مبرحلة متقدمة. وبالتالي مت تصنيف 

موجودات ومطلوبات مرافق كمحتفظ بها للبيع وتقاس بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع، أيهما أقل. تفاصيل تلك املوجودات واملطلوبات 
هي كما يلي:

القيمة الدفترية 
املوجودات

16،832النقد وما في حكمه
555الذمم املدينة واملدفوعات مقدماً

23،771املستحقات من أطراف ذات عالقة
13،992الشهرة )إيضاح 15(
55,150إجمالي املوجودات

املطلوبات
62،939الذمم الدائنة واملستحقات

62,939إجمالي املطلوبات

صافي نتائج الشركة التابعة احملتفظ بها للبيع هو كالتالي:
من 30 يونيو 2011 إلى

31 ديسمبر 2011
72،277إيرادات من خدمات
)57،667(مصروفات تشغيلية

)4،534(مصروفات عمومية وإدارية
10,076ربح من شركة تابعة محتفظ بها للبيع

ذمم مدينة ومدفوعات مقدمًا   ،  8

املجموعمتداولةغير متداولة2011
564،376564،376-ذمم مدينة جتارية 

280،968280،968-مصروفات مدفوعة مقدماً
136،782136،782-ذمم مدينة أخرى

40،05240،052-أرباح بنكية عن ودائع اسالمية وتوزيعات أرباح مستحقة
18،382-18،382تأمينات مستردة
16،21516،215-إيرادات مستحقة

10،28710،287-ذمم موظفني مدينة
---مستحقات من عمالء مبوجب متويل اسالمي
---ذمم مدينة مبوجب حسابات معلقة التسليم 

---ضرائب اخلصم عند املنبع وضرائب القيمة املضافة
)8،093()8،093(-مخصص الديون املشكوك في حتصيلها

18,3821,040,5871,058,969

املجموعمتداولةغير متداولة2010
129،268257،450386،718ذمم مدينة جتارية 

174،719174،719-مصروفات مدفوعة مقدما 
49،23449،234-ذمم مدينة أخرى

80،94080،940-أرباح بنكية عن ودائع اسالمية وتوزيعات أرباح مستحقة
18،424-18،424تأمينات مستردة
---إيرادات مستحقة

26،18626،186-ذمم موظفني
727،5691،266،2131،993،782مستحقات من عمالء مبوجب متويل اسالمي
32،52032،520-ذمم مدينة مبوجب حسابات معلقة التسليم 

17،37917،379-ضرائب اخلصم عند املنبع وضرائب القيمة املضافة
)2،129()2،129(-مخصص الديون املشكوك في حتصيلها

875،2611،902،5122،777،773

موجودات مالية متاحة للبيع   ،٩

20112010تفاصيل االستثمارات املتاحة للبيع هى كما يلي:
استثمارات في أسهم أوراق مالية

105،013224،915مدرجة 
357،609983،057غير مدرجة 

استثمارات في سندات الدين
278،168-مدرجة 

2،578،9711،250،000غير مدرجة
3,041,5932،736،140

اإلستثمارات في أسهم األوراق املالية تظهر بالصافي بعد خصم اإلنخفاض في القيمة عن السنة مببلغ 101،609 ألف ريال قطري )2010: 101،524 ألف 
ريال قطري( )إيضاح 32(.

ذمم مدينة من إيجار تمويلي   ،10
 

مت توضيح االستحقاقات التعاقدية للذمم املدينة من اإليجار التمويلي كما يلي:
20112010

619،468354،622أقل من سنة واحدة
2،414،3801،376،071ما بني سنة وخمس سنوات

1،815،9121،011،026أكثر من خمس سنوات
4,849,7602،741،719إجمالي الذمم املدينة من اإليجار التمويلي

)935،078()1،793،326(إيراد غير مجني من إيراد متويلي
3,056,4341،806،641صافي ذمم اإليجار التمويلي املدينة

ألف ريال قطري ألف ريال قطري
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مت توضيح احلركة في الذمم املدينة من اإليجار التمويلي خالل السنة كما يلي:
20112010

1،806،6411،463،540الرصيد في 1 يناير
1،467،521475،110محولة من عقارات بغرض املتاجرة )إيضاح 6(

)146،943()436،818(أقساط مستحقة ومحصلة خالل السنة
)127،695()121،480(أقساط مستحقة وغير محصلة ومحولة إلى ذمم مدينة جتارية 

340،570142،629إيراد إيجار متويلي )إيضاح 33(
3,056,4341،806،641في 31 ديسمبر

ما ورد أعاله يتعلق بشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة وهي الشركة القطرية لالستثمار العقاري ش.م.ق.م )العقارية(.

يتم خصم احلد األدنى لإليجارات املستلمة باملعدالت الضمنية كما أشير إليها في اتفاقية اإليجار، ويتم إثبات العائد من اإليجار التمويلي على أساس النمط 
الذي يعكس معدل دوري ثابت للعائد على صافي استثمار املجموعة في اإليجار التمويلي.

ذمم اإليجار التمويلي املدينة غير مضمونة، يتضمن مدينو عقود اإليجار التمويلي مبلغ 1،505 مليون ريال قطري مرهونة كضمان مقابل صكوك املشاركة 
بقيمة 270 مليون دوالر أمريكي )2010: 270 مليون دوالر أمريكي(.

إن ما نسبته 81% )2010: 94%( تقريبا من رصيد ذمم عقود اإليجار التمويلي املدينة كما في 31 ديسمبر 2011 هو مستحق من عميل واحد.

دفعات مقدمة لمشروعات واستثمارات   ،11
20112010

795،7561،641،919مبالغ مدفوعة مقدما ملقاولي الباطن واملوردين
34،952129،408مبالغ مدفوعة مقدما لشراء استثمارات 

2،510،8992،193،474مبالغ مدفوعة مقدما لشراء عقارات 
1،836،4591،836،459مبالغ مدفوعة مقدما لتبادل أراضي )إيضاح أ(

727،722-مبالغ مدفوعة مقدما قابلة لالسترداد
5,178,0666،528،982

)480،571()2،317،030(ناقصا: مخصص انخفاض قيمة املبالغ املدفوعة مقدما )إيضاح أ(
2,861,0366،048،411

إيضاح )أ(
خالل سنة 2008 استملكت احلكومة القطرية قطعة أرض كائنة في منطقة اخلور مملوكة للمجموعة وأطراف أخرى ذات عالقة. التزمت احلكومة 
املبالغ املدفوعة مقدما أعاله بغرض  بتوفير قطعة أرض أخرى كائنة في منطقة سلوى للمجموعة كمبادلة لألرض املستملكة. قامت املجموعة بدفع 
قيام املجموعة بامتالك األرض التي سيتم استالمها من احلكومة بالكامل. ومنذ ذلك التاريخ فإن إدارة املجموعة تعمل مع السلطات احلكومية من 
أجل حتديد قطعة األرض التي سيتم حتويلها إلى املجموعة. غير أن كافة املساعي خالل هذه الفترة لم تسفر عن أي اجتاه محدد حول متى وأين 

سيتم استالم األرض، لذلك قررت إدارة املجموعة وعلى أساس احترازي أن تضع مخصصا كامال لهذه الدفعات املقدمة التي تبلغ 1،836 مليون ريال 
قطري كمخصصات لديون مشكوك في حتصيلها )ايضاح 32(. على أن تعمل إدارة املجموعة بإستمرار مع احلكومة من أجل احلصول على تسوية 

للمجموعة. ومرضية  عادلة 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ،12

تؤول السيطرة على املجموعة في نهاية املطاف إلى شركة الديار القطرية لالستثمارات العقارية )»الديار القطرية«( بحصة ملكية تبلغ 45% للمجموعة.

مستحقات من أطراف ذات عالقة )أ( 

إجماليمتداولةغير متداولة2011
88،01927،826115،845شركات شقيقة

2،359-2،359مساهمة ال تتمتع بالسيطرة
---كبار موظفي اإلدارة

56،29223،98780،279كيانات تابعة 
32،28832،288-أطراف ذات عالقة أخرى

146,67084,101230,771

إجماليمتداولةغير متداولة2010
9،07617،69326،769شركات شقيقة

97،445-97،445مساهمة ال تتمتع بالسيطرة
46،596-46،596كبار موظفي اإلدارة

11،36011،360-كيانات تابعة 
4،164-4،164أطراف ذات عالقة أخرى

157،28129،053186،334

مستحقات إلى أطراف ذات عالقة )ب( 

إجماليمتداولةغير متداولة2011
15،701،606-15،701،606شركة الديار القطرية )إيضاح أ(

794،82236،557831،379شركات شقيقة
264،1053،213267،318مساهمة ال تخضع للسيطرة

5،00617،53522،541أطراف ذات عالقة أخرى
16,765,53957,30516,822,844

إجماليمتداولةغير متداولة2010
14،487،1055،460،00019،947،105شركة الديار القطرية )إيضاح أ(

245،3113،559،0343،804،345شركات شقيقة
140،3798،845149،224مساهمة ال تخضع للسيطرة

6،5806،580-أطراف ذات عالقة أخرى
14،872،7959،034،45923،907،254

إيضاح أ:
حصلت املجموعة على متويالت إسالمية )مرابحات( مبعدالت أرباح ثابتة ومتغيرة للمساعدة على متويل إنشاء عدة مشاريع للمجموعة. التمويل اإلسالمي غير 

مضمون. سيتم سداد التسهيالت على دفعات تبدأ من 1 يوليو 2013.

مكافآت كبار موظفي اإلدارة )ج( 
 20112010

9،0001،500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )للشركة األم(
30،35867،002إجمالي املنافع املمنوحة لكبار املوظفني )املجموعة(

 39،35868،502

ألف ريال قطري ألف ريال قطري
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معامالت مع أطراف ذات عالقة مت حتميلها على الربح أو اخلسارة  )د( 

 20112010
- 43،789ربح بيع موجودات لشركات شقيقة

129،797 101،683ايراد استشارات
4،635 16،880إيراد تأجير من الباطن

400،013 61،638تكاليف متويل

استثمارات عقارية   ،13

20112010
12،584،1605،799،670في 1 يناير

1،354،6556،801،520إضافات خالل السنة – بالصافي
290،9041،703،233محولة من عقارات بغرض املتاجرة )إيضاح 6(
-)2،007،134(محولة إلى عقارات بغرض املتاجرة )إيضاح 6(

18،04686،336تكاليف متويل مرسملة )إيضاح ب(
)2،005،746()2،629،815(استثمارات عقارية مباعة خالل السنة
)124،000(-منحة حكومية مقابل تكلفة املشروعات

1،097،969376،123صافي أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية )ايضاح أ(
)52،976()45،839(تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

10,662,94612،584،160

مت خالل سنة 2011 حتويل ملكية قطع أراضي معينة إلى املجموعة من قبل احلكومة القطرية. مت اعتبار التحويل كمنحة حكومية ومت االعتراف به بقيمة 
رمزية تبلغ 1 ريال قطري لكل قطعة أرض. وقد كانت تلك األراضي مؤجرة سابقا للمجموعة ملدة 99 سنة ونتيجة لتحويل امللكية مت إنهاء عقود اإليجار.

إيضاح )أ(
احتسبت القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية على أساس القيمة العادلة للعقارات كما ورد في التقييم الذي قامت به جهة تقييم مستقلة ومعتمدة للعقارات 
االستثمارية احمللية والدولية، عند حتديد القيمة العادلة مت األخذ بعني االعتبار املوقع واملساحة والنمو االقتصادي للمناطق التي مت تقييمها مقارنة مبناطق 

أخرى وكذلك أسعار السوق القطرية واألجنبية ملعامالت تناولت عقارات مماثلة بنفس املواقع.

يقوم متخصصون في التقييم خارجيون ومستقلون ذوي مؤهالت مهنية معروفة مناسبة وخبرة حديثة مبكان وفئة العقار قيد التقييم بتقييم محفظة استثمارات 
املجموعة في كل فترة تقرير. تستند القيم العادلة إلى قيم السوق وهي املبالغ املقدرة التي ميكن مبادلة العقار بها في تاريخ التقييم بني مشتري راغب وبائع 

راغب وفق معاملة جتارية حرة بعد التسويق املناسب حيث يتصرف كل طرف باطالع وحكمة ودون إكراه.

في غياب األسعار احلالية في السوق النشطة فإن التقييم يتم إعداده مع األخذ باالعتبار إجمالي التدفقات النقدية املقدرة املتوقع استالمها من تأجير العقار. 
يتم عندها خصم العائد الذي يعكس املخاطر احملددة املضمنة في صافي التدفقات النقدية على التدفقات النقدية السنوية للوصول إلى تقييم العقار.

يعكس التقييم – متى كان ذلك مناسبا – نوع املستأجرين الذين يشغلون العقار فعليا أو املسؤولني عن الوفاء بالتزامات اإليجار أو يحتمل إشغالهم للعقار بعد 
تأجير السكن الشاغر، واالفتراض العام في السوق جلدارتهم االئتمانية وتوزيع مسؤوليات الصيانة والتأمني بني املجموعة واملستأجر واألعمار االقتصادية 

الباقية للعقار. عندما تتعلق آراء اإليجار أو جتديده مقابل زيادات متوقعة، فإنه يفترض أن كافة اإلخطارات – واإلخطارات املقابلة متى أمكن ذلك – مت 
إيصالها بشكل صحيح وضمن الوقت احملدد.

إيضاح )ب(
حتتسب تكلفة التمويل املرسملة استنادا إلى املصروفات الفعلية املؤهلة املتعلقة باإلستثمارات العقارية قيد التطوير. تتم رسملة تكلفة التمويل باستخدام 

طريقة املتوسط املرجح للتمويل باملجموعة مبعدل %3.6 )2010: %6(.

إيضاح )ج(
يوجد ضمن اإلستثمارات العقارية ما قيمته 576 مليون ريال قطري مرهونة لصالح عقد متويل إسالمي. وطبقاً لعقد التمويل فإنه اليحق جلهة التمويل 

الرجوع على املجموعة.

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية   ،1٤

تتمثل األرصدة القائمة للشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية في ما يلي: )أ( 

20112010نسبة املساهمةاسم الشركة املستثمر فيها وبلد التأسيس
-38979،200%بنك بروة ش.م.ق.م – قطر )إيضاح أ(

3926،161165،955%شركة نزل القابضة ش.م.ب.م – البحرين
26200،935200،935%بانسيلتيكا هولدجن ليميتد - اململكة املتحدة )إيضاح ب(

1،464-25%شركة مرافق قطر ذ.م.م – قطر )إيضاح 7(
25350،385325،721%شركة االمتياز لالستثمار – الكويت 
2222،69962،806%شركة إمداد لتأجير املعدات ـ قطر

2041،20240،269%شركة الضمان االسالمية للتأمني ـ قطر 
44217،861272،050%شركة سميت لالستثمار ذ.م.م – قطر

501،275،919933،702%شركة أساس العقارية ذ.م.م – قطر )ايضاح 42(
135،469-33%شركة فريج العقارية ش.م.ق.م - قطر

361-35%شركة بيوكرافت ذ.م.م - قطر
5014،07913،318%شركة ريجنسي ريزيدينشال اململكة املتحدة احملدودة – اململكة املتحدة

-2241،284%مجموعة بن الدن )كيو دي – سي بي سي( - قطر
-2220،024%مجموعة بن الدن )كيو دي – إس بي جي( قطر

-40110،054%شركة تنوين ذ.م.م - قطر )إيضاح 28(
-20455%شركة بيت املشورة لالستشارت املالية ـ قطر

-505،000%شركة لوسيل اجلولف للتطوير - قطر
-5077،968%شركة أوتومان غايرميينكول – تركيا

3،383،2262،152،050
)200،935()200،935(ناقصا ـ مخصص التدني في القيمة )إيضاح ب(

3,182,2911،951،115

إيضاح )أ(
في 5 أبريل 2011، فقدت املجموعة السيطرة على بنك بروة ش.م.ق.م )»البنك«( بسبب تعيني مجلس اإلدارة اجلديد للبنك. لذلك تغيرت حالة ملكية البنك 

من شركة تابعة إلى شركة شقيقة، متارس املجموعة اآلن نفوذا هاما على السياسات املالية والتشغيلية للبنك وكما في 31 ديسمبر 2011. مت وفقا لذلك 
توحيد األداء املالي للبنك مع املجموعة إلى تاريخ زوال سيطرة املجموعة ومن ثم متت احملاسبة على االستثمار في البنك باستخدام طريقة حقوق امللكية. لم 

تسجل املجموعة أي ربح أو خسارة جراء تغير حالة البنك من شركة تابعة إلى شقيقة حيث أن القيمة العادلة التناسبية للبنك مت حتديدها مساوية للقيمة 
الدفترية لالستثمار في البنك.

نتيجة لزوال السيطرة عن بنك بروة فقد فقدت املجموعة السيطرة أيضا على الشركات التالية وبالتالي لم يتم إدراجها ضمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة:

املستثمر األول ذ.م.م  -

شركة األولى لإلجارة ذ.م.م  -

شركة األولى للتمويل ش.م.ق.م  -

شركة بيت املشورة لالستشارات املالية.  -

ألف ريال قطري ألف ريال قطري
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إيضاح )ب(
قررت إدارة املجموعة خالل السنوات السابقة أن تقوم بخفض كامل قيمة رصيد االستثمار في الشركة الشقيقة بانسيلتيكا هولدجن ليميتد بناء على نتيجة 

اختبار انخفاض القيمة.

التغير في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية خالل السنة هى كما يلي:  )ب(  
20112010

1،951،1151،854،047الرصيد في 1 يناير
134،0801،376،986الزيادة في االستثمارات في شركات شقيقة

-64،500محول من دفعات مقدمة 
)375،769()49،937(الربح غير احملقق من أرباح البيع إلى / من الشركات الشقيقة مع املجموعة

)1،086،936(915،100محول من/ )إلى( شركات تابعة نتيجة زوال السيطرة
)24،403()36،208(توزيعات أرباح مت استالمها من جانب شركات شقيقة 

327،279217،655حصة من صافي نتائج التشغيل
-)129،760(استبعاد شركات شقيقة

)10،465(6،122تغيرات أخرى
3,128,2911،951،115

مت إعداد التقارير املالية للشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر. متت تسوية حصة 
من صافي النتيجة من شركات شقيقة كما مت عرضها في الربح أو اخلسارة كما يلي: 

20112010
327،279217،655احلصة من صافى نتائج التشغيل

)9،966(-مخصص جتاوز اخلسائر من شركات شقيقة للقيمة الدفترية
)375،769(-الربح )غير احملقق(/ احملقق من أرباح البيع من الشركات الشقيقة إلى املجموعة 

327,279)168،080(

البيانات املالية املوجزة للشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية هي كما يلي:

2011
اسم الشركة الشقيقة

إجمالي 
إجمالي اإليراداتإجمالي املطلوباتاملوجودات

احلصة من 
نتائج التشغيل

19،133،5146،252،011662،41362،394بنك بروة ش.م.ق.م
)127،931(478،109170،68310،342شركة نزل القابضة ش.م.ب.م

)1،103(---شركة مرافق قطر ذ.م.م
5،370،4171،615،418563،45287،688شركة االمتياز لالستثمار

)2،545(83،8417،3352،074شركة إمداد لتأجير املعدات
336،761128،80722،814934شركة الضمان للتأمني اإلسالمي

604،78630،06725،16321شركة سميت ذ.م.م
1،536،74235،76832،450339،269شركة أساس العقارية ذ.م.م

41،76313،60413،853770ريجنسي ريزيدينشال يو كيه ملتد
)1،716(193،5241،506183مجموعة بن الدن )كيو دي – سي بي سي(
)1،476(95،1512،01771مجموعة بن الدن )كيو دي – إس بي جي(

333،96071،809316،16519،306شركة تنوين ذ.م.م
)24(3،7561،1913،852شركة بيت املشورة لالستشارات املالية

---10،000شركة لوسيل جلف للتطوير 
)48،308(636،070515،1536،183شركة أوتومان غايرميينكول

327,279اإلجمالي

2010
احلصة من نتائج إجمالي اإليراداتإجمالي املطلوباتإجمالي املوجوداتاسم الشركة الشقيقة

التشغيل
608،351166،1382،3491،358شركة نزل القابضة ش.م.ب.م

5،009،7151،845،7621،597،296141،313شركة االمتياز لالستثمار
48،636---شركة بروة اخلور ذ.م.م*

)663(---شركة بروة البراحة ذ.م.م*
)4،345(73،53567،6791،367شركة مرافق قطر ذ.م.م

2،092،45589،74441،65529،702شركة أساس العقارية ذ.م.م & شركة الفريج العقارية ش.م.ق.م
)131(221،64718،44013،826الضمان للتأمني اإلسالمي

589،62314،95339،6012،048شركة سميت ذ.م.م
)263(---شركة بيوكرافت ذ.م.م

)9،966(355،982372،78333،303شركة أوتومان غايرميينكول
)207،689(اإلجمالي

* تغيرت حالة امللكية في هذه الكيانات من شركات شقيقة إلى شركات تابعة خالل سنة 2010 ولذلك مت توحيدها في البيانات املالية اعتبارا من ذلك التاريخ.
 

الشهرة   ،1٥

تفاصيل التغيرات في رصيد الشهرة خالل السنة كما يلي:
20112010

413،809123،388في 1 يناير
13،992407،176الشهرة الناجتة من استحواذ على شركات تابعة 

-)13،992(معاد تصنيفها إلى موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع )إيضاح 7(
)118،341(-انخفاض قيمة الشهرة )ايضاح 32(

-)125،097(معاد تصنيفها إلى استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 
-)162،301(مستبعدة بسبب بيع شركة تابعة

1،586-تسويات ترجمة عمالت 
126,411413،809

التقديرات املستخدمة لقياس القيم القابلة لالسترداد للوحدات املنتجة للنقد التي حتتوي على شهرة

تقوم املجموعة سنوياً باختبار الشهرة والتأكد مما إذا تعرضت ألي انخفاض فى القيمة وفقاً للسياسة احملاسبية املذكورة فى إيضاح 8/3. مت حتديد قيم 
الوحدات املنتجة للنقد القابلة لالسترداد بناًء على حسابات القيمة قيد االستخدام والتي تكون أعلى من القيمة العادلة. تتطلب هذه احلسابات استخدام 

التقديرات )إيضاح 40(. لم يتم حتديد أية خسارة انخفاض في القيمة خالل سنة 2011 )2010: 118،341 ألف ريال قطري(.
 

ألف ريال قطري ألف ريال قطري
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عقارات وآالت ومعدات
  ،16

ض
أر

مباني
أثاث 

وتركيبات
سيارات

أجهزة 
كمبيوتر 

وبرمجيات
معدات مكاتب

حتسينات 
على مباني 

مستأجرة
مشاريع قيد 

التنفيذ
املجموع 

2011
املجموع 

2010
التكلفة

في 1 يناير
165،306

78،732
98،995

19،439
96،705

114،191
393،346

740،650
1،707،364

1،372،575
جتميع 

مقتناة من خالل 
أعمال 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
100،751

ضافات
إ

-
21،897

4،711
533

12،760
2،653

8،099
8،262

58،915
194،731

محول من / )إلى( عقارات 
ضاح 6((

ض املتاجرة )إي
بغر

28،497
92،189

-
1

-
)100(

-
-

120،587
57،865

محول خالل السنة
)30،187(

)14،327(
)37،900(

)13،420(
)39،688(

)1،783(
)101،296(

)37،692(
)276،293(

-
استبعادات

)46،902(
)50،847(

)1،819(
)1،334(

)108(
)4،940(

)184(
)1،384(

)107،518(
)2،960(

ف
صني

إعادة ت
)11،481(

55
91،379

1
4،885

)86،645(
2،084

)278(
-

-
تعديالت ترجمة عمالت 

)1،081(
)1،116(

)107(
)2(

)68(
)42(

)744(
)94(

)3،254(
)15،598(

في 31 ديسمبر
104،152

126،583
155،259

5،218
74،486

23،334
301،305

709،464
1،499،801

1،707،364
مجمع االهالك

في 1 يناير 
-

8،563
48،914

10،665
46،127

21،199
65،159

710،549
911،176

80،979
جتميع 

مقتناة من خالل 
أعمال

-
-

-
-

-
-

-
-

-
24،792

اإلهالك للسنة
-

2،269
22،322

1،481
20،001

5،811
38،052

9،191
99،127

91،863
ض في القيمة 

خسائر انخفا
ضاح 32(

)إي
8،334

3،330
8،740

53
622

-
37،224

670
58،973

715،257
محول خالل السنة

-
)3،104(

)19،319(
)7،910(

)28،135(
)1،156(

)43،630(
)16،261(

)119،515(
-

استبعادات
-

)1،012(
)722(

)971(
)52(

)2،028(
)128(

)681(
)5،594(

)1،369(
ف

صني
إعادة ت

-
1

11،527
-

-
)11،398(

)130(
-

-
-

تعديالت ترجمة عمالت
-

1،388
)101(

)2(
)25(

)111(
472

)147(
1،474

)346(
في 31 ديسمبر

8،334
11،435

71،361
3،316

38،538
12،317

97،019
703،321

945،641
911،176

صافي القيمة الدفترية 
31 ديسمبر 2011

95,818
115,148

83,898
1,902

35,948
11,017

204,286
6,143

554,160
-

31 ديسمبر 2010
165،306

70،169
50،081

8،774
50،578

92،992
328،187

30،101
-

796،188

ف ريال قطري
أل

ضريبة الدخل   ،17

ميثل مصروف الضريبة احلالية والضريبة املؤجلة املبالغ املعترف بها من جانب الشركات التابعة. يتم االعتراف بالضريبة املؤجلة على الفروق بني القيم 
الدفترية للموجودات واملطلوبات في البيانات املالية املوحدة والقواعد الضريبية املقابلة املستخدمة في حساب الربح اخلاضع للضريبة.

يتم االعتراف مبطلوبات الضريبة املؤجلة جلميع الفروق الضريبية املؤقتة ويتم االعتراف مبوجودات الضريبة املؤجلة عموما جلميع الفروق املؤقتة القابلة 
للخصم إلى احلد الذي تتوافر معه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة ميكن في مقابلها استغالل هذه الفروق الضريبية املؤقتة القابلة للخصم.

تتعلق موجودات الضريبة املؤجلة التي تبلغ 76،083 ألف ريال قطري في هذه البيانات املالية املوحدة بشركة تابعة مملوكة بالكامل وهي بروة لوكسمبرغ 
)2010: التزامات الضريبة املؤجلة بلغت 24،984 ألف ريال قطري(.

ضرائب الدخل املثبتة في الربح أو اخلسارة:

20112010
مصروفات الضريبة احلالية

)8،077()12،165(السنة احلالية
منافع ضريبية مؤجلة

101،70215،163نشوء ورد الفروق املؤقتة
89,5377،086صافي إيراد الضريبة للسنة

ذمم دائنة ومستحقات   ،18

مت توزيع الذمم الدائنة واملستحقات فيما بني حصص متداولة وغير متداولة على النحو التالي:

املجموعمتداولةغير متداولة 2011

1،852،6821،852،682-دفعات مقدمة من عمالء وإيرادات غير مكتسبة )ايضاح أ(
1،378،0131،378،013-مقاولني من الباطن وموردين

676،100-676،100إيرادات مؤجلة من حتويل عقارات
224،634196،643421،277تأمينات محتجزة مستحقة الدفع

257،208257،208-مخصصات
198،831198،831-مصروفات مستحقة

122،441122،441-تكاليف متويل مستحقة الدفع
26،790-26،790منافع نهاية خدمة موظفني

146،702146،702-ذمم دائنة أخرى
---حسابات مصرفية جارية لعمالء البنك

---ودائع من مؤسسات مالية
---حسابات استثمار غير مقيدة لعقود أعمال مصرفية اسالمية

 927,5244,152,5205,080,044
إيضاح أ:

تتضمن مبلغ 1،745 مليون ريال قطري مستلم كدفعة مقدمة لشركة تابعة للمجموعة لتطوير وبيع مشروع.

ألف ريال قطري
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املجموعمتداولةغير متداولة2010
70،82170،821-دفعات مقدمة من عمالء وإيرادات غير مكتسبة 

1،749،9981،749،998-مقاولني من الباطن وموردين
676،100-676،100إيرادات مؤجلة من حتويل عقارات
490،068-490،068تأمينات محتجزة مستحقة الدفع

38،08138،081-مخصصات
337،645337،645-مصروفات مستحقة

128،501583،959712،460تكاليف متويل مستحقة الدفع
52،154-52،154منافع نهاية خدمة موظفني

145،306145،306-ذمم دائنة أخرى
120،890120،890-حسابات مصرفية جارية لعمالء البنك

188،2161،532،5531،720،769ودائع من مؤسسات مالية
2،708،5262،708،526-حسابات استثمار غير مقيدة لعقود أعمال مصرفية اسالمية

 1،535،0397،287،7798،822،818

التزامات متعلقة باألدوات المالية المشتقة وتحوطاتها   ،1٩
 

األدوات املشتقة املخصصة لتحوطات التدفق النقدي أ(  
دخلت إحدى الشركات التابعة للمجموعة في اتفاقيات تبادل معدالت الربح اإلسالمي مع عدة مؤسسات مالية للحد من تعرضها لتقلبات معدل الربح على 
صكوك املشاركة خاصتها البالغة 270 مليون دوالر أمريكي وصكوك املضاربة البالغة 300 مليون دوال أمريكي. التفاقيات التمويل واتفاقيات تبادل معدالت 

الربح املتعلقة بها الشروط الهامة ذاتها.

يتم حساب القيمة العادلة التفاقيات تبادل معدالت الربح املخصصة للتحوط من التدفق النقدي بالرجوع إلى تقييم السوق التفاقيات التبادل وتختبر فاعلية حتوط 
التدفقات النقدية في نهاية فترة كل تقرير. القيم العادلة لتلك االتفاقيات بلغت 17،565 ألف ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2011 )2010: 52،626 ألف ريال قطري(.

األدوات املشتقة غير املخصصة للتحوطات  ب( 
دخلت الشركة األم في بعض اتفاقيات تبادل أسعار الربح مشتقة مع البنوك بإجمالي قيمة تقديرية بلغت 2.3 مليار دوالر أمريكي بغرض التحوط من مخاطر 
معدل الربح اخلاصة بها عن بعض االتفاقيات التمويلية. إال أنه ونتيجة للسداد املبكر التفاقيات التمويل فقد مت إنهاء عالقة التحوط ولذلك يتم حاليا تسجيل 

هذه املشتقات في الربح أو اخلسارة.

مت احتساب القيم العادلة لعقود تبادل معدالت الربح تلك التي تبلغ 434،569 ألف ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2011 )622،194:2010 ألف ريال قطري(، 
وبالرجوع إلى التقييم السوقي التفاقيات التبادل ومت حتميل الزيادة فى القيمة العادلة ملعدل الربح الناجت عن عقود تبادل معدالت الربح على الربح أو اخلسارة 
للسنة على أنها خسارة غير محققة من األدوات املشتقة. بينما تبلغ املبالغ احملققة اخلاصة بهذه األدوات املشتقة واحململة على الربح أو اخلسارة خالل السنة 

95،639 ألف ريال قطري )2010: 677،523 ألف ريال قطري(.
 

حتليل حساسية لألدوات املشتقة ج( 
ستؤدي الزيادة / )التخفيض( بـ 50 نقطة أساس من املنحنى اآلجل الذي تستخدمه املجموعة الحتساب القيمة العادلة لألدوات املشتقة كما في 31 ديسمبر 

2011 إلى زيادة / )تخفيض( حقوق امللكية املوحدة والربح أو اخلسارة املوحد باملبالغ املذكورة أدناه:

حقوق امللكية املوحدة/ الربح أو اخلسارة املوحد

20112010
زيادة بـ 50 نقطة 

أساس
تخفيض بـ 50 

نقطة أساس
زيادة بـ 50 نقطة 

أساس
تخفيض بـ 50 

نقطة أساس
)263،128(263،128)1،805(1،805مشتقات مخصصة للتحوطات من التدفق النقدي

)258،263(258،263)44،669(44،669مشتقات غير مخصصة للتحوطات
)521،391(521،391)46,474(46,474حساسية التدفقات النقدية )بالصافي(

ألف ريال قطري

التزامات شراء أراضي   ،20
20112010

2،458،4752،870،119أرض القاهرة اجلديدة )إيضاح أ(
402،548-أرض اخلور 

-27،962أخرى
2,486,4373،272،667

مت فصل الرصيد بني متداول وغير متداول في تاريخ إعداد القوائم املالية كما يلي:
20112010

379،221795،722جزء متداول
2،107،2162،476،945جزء غير متداول

2,486,4373،272،667

إيضاح أ: 
الرصيد متعلق بشراء قطعة أرض في القاهرة اجلديدة من وزارة اإلسكان والتطوير العمراني املصرية. الرصيد مستحق لسداد على أقساط على عدة سنوات 

مستقبلية. مت اإلفصاح عن األقساط التي تستحق على االثني عشر شهرا القادمني كجزء متداول أعاله. 

التزامات بموجب عقود تمويل إسالمي   ،21

التغيرات في االلتزامات مبوجب عقود التمويل اإلسالمي خالل السنة كما يلي: )أ( 
20112010

24،178،95120،050،837 كما فى 1 يناير
3،738،368-من خالل جتميع األعمال 

5،027،00016،286،036تسهيالت إضافية مت احلصول عليها خالل السنة
)4،300،000(-إعفاء بواسطة احلكومة )إيضاح أ(

)11،531،958()727،000(سداد التسهيالت خالل السنة
)64،332()107،817(تسويات ترجمة عمالت 

28،371،13424،178،951 كما فى 31 ديسمبر

 
ايضاح أ:

خالل السنة 2010، قامت وزارة اإلقتصاد واملالية باملوافقة على طلب املجموعة بإعفائها من بعض اإللتزامات واخلاصة ببعض التسهيالت اإلئتمانية اإلسالمية 
والتي حصلت عليها من بنوك قطرية وما ترتب عليها من تكاليف متويل.

بلغ إجمالي املبالغ التى حتملتها احلكومة بالنيابة عن املجموعة مبلغ 4،300 مليون ريال قطري متضمنة تسهيالت خالل السنة 2010 مببلغ 914،900 ألف ريال قطري.

ألف ريال قطري
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مالمح االستحقاق التعاقدي لاللتزامات مبوجب عقود متويل إسالمي والتي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة هي كما يلي:  )ب( 

 سنة 2011
 من 2 إلى 5 

سنوات
 أكثر من 5 

إجماليسنوات
943،480-943،480-تسهيالت بدون ضمان باليورو

862،906--862،906تسهيالت مضمونة اليورو )ايضاح 13(
514،876--514،876تسهيالت بدون ضمان بالدرهم اإلماراتي
25،067،072-879،00024،188،072تسهيالت بدون ضمان بالدوالر األمريكي

982،800-122،800860،000تسهيالت مضمونة بالدوالر األمريكي )ايضاح 10(
 2,379,58225,991,552-28,371,134

           
إجمالي أكثر من 5 سنوات من 2 إلى 5 سنوات سنة 2010

896،816--896،816سهيالت مضمونة اليورو )ايضاح 13(
2،000،00017،162،533-15،162،533تسهيالت بدون بضمان بالريال القطري

510،520--510،520تسهيالت بدون ضمان بالدرهم اإلماراتي
632،7533،882،16492،1374،607،054تسهيالت بدون ضمان بالدوالر األمريكي

982،800-982،800-تسهيالت مضمونة بالدوالر األمريكي )ايضاح 10(
19،228--19،228تسهيالت بدون ضمان بالدينار اإلسالمي

 17،221،8504،864،9642،091،13724،178،951

رأس المال   ،22
20112010

املصرح به 
389،133،6533,891,3363،891،336 سهم عادي بقيمة 10 رياالت قطرية للسهم الواحد )2010: 389،133،653 سهم(

املصدر واملدفوع بالكامل
389،124،6373,891,2463،891،246 سهم عادي بقيمة 10 رياالت قطرية للسهم الواحد )2010: 389،124،637 سهم(

كافة األسهم لها حقوق متساوية باستثناء سهم أفضلية واحد واحملتفظ به بواسطة شركة الديار القطرية والذي يحمل حقوق أفضلية على السياسات املالية 
والتشغيلية للمجموعة.

 
احتياطي قانوني   ،23

وفقاً ملتطلبات قانون الشركات التجارية القطرية رقم 5 لسنة 2002 والنظام األساسي للشركة األم يجب حتويل نسبة 10% كحد أدنى من صافي األرباح كل 
سنة إلى حساب االحتياطي القانوني إلى حني بلوغ االحتياطي 50% من قيمة رأس املال املدفوع للشركة. هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع فيما عدا 

في احلاالت التي نص عليها القانون املذكور أعاله والنظام األساسي للشركة األم.

احتياطي عام   ،2٤

وفقاً للنظام األساسي للشركة األم مت إضافة عالوة إصدار أسهم رأس املال إلى االحتياطي العام. باإلضافة إلى ذلك، ميكن حتويل باقي األرباح السنوية، بعد 
التحويل إلى االحتياطي القانوني )إيضاح 23( إلى االحتياطي العام استنادا إلى موافقة اجتماع اجلمعية العمومية.

ألف ريال قطري

2٥،  احتياطيات أخرى

ط 
حتو

احتياطي 
التدفقات النقدية

إحتياطي القيمة 
العادلة ملوجودات 

مالية متاحه للبيع
احتياطي ترجمة 

العمالت
االجمالي 2011

صيد في 1 يناير
الر

14،298
11،912

)71،364(
)45،154(

الدخل الشامل االخر للسنة
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

-
)29،920(

-
)29،920(

خلسارة
حملولة إلى الربح أو ا

ض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع وا
خسارة انخفا

-
11،163

-
11،163

جلزء الفعال من التغير في القيمة العادلة للتحوطات التدفقات النقدية.
ا

)2،382(
-

-
)2،382(

خلسارة 
حملولة الى الربح أو ا

صافى التغير فى القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية وا
37،443

-
-

37،443
فروق ترجمة العمالت األجنبية لعمليات التشغيل االجنبية

-
-

26،438
26،438

خلسارة( / الدخل الشامل االخر للسنة 
اجمالي )ا

35,061
)18,757(

26,438
42,742

صة الشركة األم في االحتياطيات نتيجة إلغاء املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة 
صافي التغير في ح

-
-

)31،811(
)31،811(

صيب مساهمات ال تتمتع بالسيطرة من االحتياطيات نتيجة الغاء مساهماتهم
حملول من ن

صافي ا
-

-
31،811

31،811
صافي التغير نتيجة زوال السيطرة على الشركة التابعة

-
)12،855(

-
)12،855(

الربح الشامل االخر املنسوب إلى املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة
-

-
)34،266(

)34،266(
خلسارة( / الدخل الشامل االخر املنسوب إلى الشركة االم

)ا
35،061

)31،612(
)7،828(

)4،379(
31 ديسمبر

49,359
)19,700(

)79,192(
)49,533(

حتوط 
احتياطي 

التدفقات النقدية

احتياطي القيمة 
العادلة ملوجودات 
مالية متاحه للبيع

احتياطي ترجمة 
العمالت

االجمالي 2010
صيد في 1 يناير

الر
)34،336(

34،494
)40،221(

)40،063(
الدخل الشامل االخر للسنة

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع
-

)124،106(
-

)124،106(
خلسارة

حملولة إلى الربح أو ا
ض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع وا

خسارة انخفا
-

101،524
-

101،524
جلزء الفعال من التغير في القيمة العادلة للتحوطات التدفقات النقدية.

ا
)25،728(

-
-

)25،728(
خلسارة 

حملولة الى الربح أو ا
صافى التغير فى القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية وا

74،362
-

-
74،362

فروق ترجمة العمالت األجنبية لعمليات التشغيل االجنبية
-

-
)11،334(

)11،334(
خلسارة( / الدخل الشامل االخر للسنة 

اجمالي )ا
48،634

)22،582(
)11،334(

14،718
الربح الشامل االخر املنسوب إلى املساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة

-
-

)19،809(
)19،809(

خلسارة( / الدخل الشامل االخر املنسوب إلى الشركة االم
)ا

48،634
)22،582(

)31،143(
)5،091(

31 ديسمبر
14،298

11،912
)71،364(

)45،154(

ف ريال قطري
أل
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أسهم الخزينة    ،26

أسهم اخلزينة متثل قيمة األسهم اململوكة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة في أسهم الشركة األم في نهاية سنة التقرير.

أرباح بيع عقارات   ،27

باعت املجموعة خالل السنة بعض قطع من األراضي وقد نتج عن ذلك حتقق ربح من عملية البيع.

أرباح استبعاد شركات تابعة/ زوال السيطرة   ،28

 قامت املجموعة خالل السنة باستبعاد / زوال السيطرة عن بعض شركاتها التابعة. وقد نتج عن ذلك صافي ربح بقيمة 404 مليون ريال قطري.
وهذه الشركات هي:

بارك هوس ليمتيد  •
شركة تنوين ذ.م.م   •

شركة كافينديش كومبلينس ليمتد  •
شركة كافينديش ليرنينج ليمتد،  •

شركة بروة ملواد البناء احملدودة ش.و.و  •
شركة معهد بروة – الديار القطرية لألبحاث ذ.م.م  •

 
إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى    ،2٩

 20112010
821،573209،899إيرادات خدمات استشارية وخدمات أخرى

5،201-إيرادات اإلعالنات
 821,573215،100

اإليرادات من اخلدمات االستشارية متثل إيرادات استشارية للمشاريع مت االعتراف بها بواسطة شركات تابعة عن اخلدمات التي مت تقدميها ألطراف خارجية.

إيرادات أخرى   ،30
20112010

-137،942ربح من املوجودات املالية املصنفة كاستثمارات متاحة للبيع
)6،721(64،806ربح/ )خسارة( من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 

14،2601،456توزيعات أرباح 
)1،786(43،789ربح استبعاد عقارات واالت ومعدات

-48،714إيراد تشغيلي آخر
)207(178أرباح / )خسائر(غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أواخلسارة

59،901856،412مكاسب من رد مخصصات
15،93557،441إيرادات أخرى 

385,525906،595

ألف ريال قطريألف ريال قطري

مصروفات عمومية وإدارية   ،31
20112010

378،196511،403تكاليف املوظفني
138،370341،979مصروفات مهنية
88،591157،154مصروف اإليجار

20،96565،918مصروفات دعاية وإعالن
6،18112،765مصروفات سفر

7،3672،873مصروفات صيانة واصالح
15،35747،303مصروفات حكومية
31،85332،246مصروفات مرافق

72،23057،519مصروفات مساهمات اجتماعية
33،05457،671مصروفات أخرى

792,1641،286،831

خسائر انخفاض في القيمة - بالصافي   ،32
2011 2010

خسائر انخفاض في القيمة على/ )رد( إلى:
1،836،459480،571انخفاض قيمة الدفعات املقدمة للمشاريع واالستثمارات )إيضاح 11(

2،386،149)1،236،333(انخفاض قيمة عقارات بغرض املتاجرة )إيضاح 6( 
101،609101،524انخفاض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع )ايضاح 9(

58،973715،257انخفاض قيمة عقارات و واالت ومعدات )إيضاح رقم 16( 
-5،964انخفاض قيمة الذمم املدينة واملدفوعات املقدمة )إيضاح 8(

118،341-انخفاض قيمة الشهرة )ايضاح 15(
766,6723،801،842

صافي تكاليف التمويل    ،33
 20112010

تكاليف التمويل
1،667،4432،013،697تكاليف إلتزامات متويل إسالمي

)630،148()572،492(يخصم: تكاليف التمويل املرسملة 
1،094،9511،383،549تكاليف متويل محملة على الربح أو اخلسارة

113،000717،951خسائر من أدوات مالية مشتقة
1،207،9512،101،500تكاليف التمويل للسنة

إيرادات التمويل
118،951502،002إيرادات من مرابحة وودائع إسالمية
340،570142،629إيرادات إيجار متويلي )إيضاح 10(

)104،683()268،279(صافى خسارة ترجمة العمالت األجنبية فى األنشطة التمويلية
191،242539،948إيرادات التمويل للسنة

1,016,7091،561،552 صافي تكاليف التمويل للسنة

65شـــركة بـــروة العقـــاريـة ش.م.ق.64 التقــــرير الســــنوي 2011



العائدات على السهم   ،3٤

يحتسب العائد األساسي على السهم بقسمة صافي ربح السنة املنسوب إلي مساهمي الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

20112010
1،252،3681،405،629صافي الربح املنسوب إلى مساهمي الشركة األم للسنة )ألف ريال قطري(

389،124347،820املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(
3.224.04العائد األساسي واملخفف للسهم )ريال قطري(

ليست هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت من السنة، لذا العائد املخفف على السهم مساوي للعائد األساسي على السهم.
 

توزيعات األرباح   ،3٥

اقترح مجلس ادارة الشركة خالل إجتماعه املنعقد بتاريخ 4 مارس 2012 توزيع 10% )2010: 10%( من رأس مال الشركة القائم كما في تاريخ التقرير. بالتالى 
فقد بلغت التوزيعات املقترحة 1 ريال قطري للسهم )2010: 1 ريال قطرى/ السهم( بإجمالي مبلغ 389 مليون ريال قطري )2010: 389 مليون ريال قطرى(. 

هذا وتعد تلك التوزيعات خاضعة للموافقة من قبل مساهمي املجموعة فى اجلمعية العامة.

االلتزامات الطارئة   ،36
20112010

53,758104،192ضمانات بنكية
406,346420،659اعتمادات مستندية

ال تتوقع املجموعة نشوء التزامات جوهرية عن الضمانات البنكية واالعتمادات املستندية املذكورة أعاله والتي صدرت في إطار النشاط االعتيادي.

االرتباطات التعاقدية   ،37
20112010

5,135,3459،402،122ارتباطات تعاقدية ملقاولني وموردين لعقارات قيد التطوير
-334,324ارتباطات لشراء عقارات

-2,948ارتباطات لشراء استثمارات
151,851759،209ارتباطات إيجار تشغيلي

21،693-تسهيالت غير مستغلة

األدوات المالية وإدارة المخاطر    ،38

مخاطر االئتمان  )أ( 
التعرض ملخاطر االئتمان 

إن القيم الدفترية للموجودات املالية متثل أقصى خطر لالئتمان، كان أقصى خطر لالئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:
 

القيمة الدفترية
20112010

2،626،11612،959،624األرصدة لدى البنوك
2،578،9711،528،168موجودات مالية متاحة للبيع في سندات الدين
-41،158موجودات مالية لشركة تابعة محتفظ بها للبيع

3،056،4341،806،641ذمم إيجار متويلي مدينة
775،8062،561،618ذمم مالية مدينة

230،771186،334مستحقات من أطراف ذات عالقة
9,309,25619،042،385

 
األرصدة لدى البنوك

يعد خطر االئتمان على أرصدة البنوك محدودا حيث أنها مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية لديها تصنيف ائتماني جيد معترف به من جانب وكاالت تصنيف 
ائتمان عاملية، واألرصدة واإليداعات محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة جيدة ووكاالت مالية أخرى.

موجودات مالية متاحة للبيع في سندات الدين
حتد املجموعة بصورة جوهرية من تعرضها ملخاطر االئتمان باالستثمار في سندات الدين، وهي إما مدرجة في أسواق مالية نشطة أو غير مدرجة وصادرة 

من وكاالت حكومية وهي ذات سمعة ومالءة مالية جيدة، لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة فيما يتعلق باملوجودات املالية املتاحة للبيع في سندات 
الدين إذ أنه لم يحدث انخفاض جوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة لهذه االستثمارات خالل السنة احلالية، بالنسبة لالستثمارات في سندات الدين 

والغير املدرجة فإن اإلدارة تعتمد على التقييم والتقارير املالية املقدمة من الشركات املستثمر فيها لتقييم مدى قابلية هذه االستثمارات لالسترداد.

هناك مراقبة مستمرة بواسطة إدارة املجموعة ألسعار أدوات الدين املدرجة في البورصات األجنبية، وفي حالة وجود انخفاض دائم في قيمة االستثمار فإنه 
يتم دراسة احلاجة إلى تكوين املخصصات الالزمة.

ذمم مالية مدينة
تتكون من املستحق من الذمم التجارية املدينة وأرباح البنوك وتوزيعات األرباح املدينة والذمم املدينة في حسابات معلقة التسليم. مخاطر االئتمان على هذه 

األرصدة يعد محدوداً نتيجة ملراقبة املجموعة للمالءة املالية لألطراف األخرى.

مستحقات من أطراف ذات عالقة
املستحقات من أطراف ذات عالقة تتكون بصفة رئيسية من أرصدة مستحقة من شركات شقيقة والتي تؤثر املجموعة بصورة جوهرية على قراراتها التشغيلية 

واملالية، لذلك فإن خطر االئتمان اخلاص بها ليس جوهريا على املجموعة.

ألف ريال قطريألف ريال قطري
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احلد األقصى خلطر االئتمان في تاريخ التقرير على مستوى املنطقة اجلغرافية هو كما يلي:

القيم الدفترية
دول مجلس التعاون محّلي

اخلليجي األخرى
إجمالي 2011شمال أفريقياالدول األوروبية

2،564،3281،57153،1637،0542،626،116أرصدة لدى البنوك 
2،578،971-2،578،971--موجودات مالية متاحة للبيع

41،158---41،158موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
661،51714،82499،187278775،806ذمم مالية مدينة

3،056،434---3،056،434ذمم إيجار متويلي مدينة
230،771--182،99547،776مستحقات من أطراف ذات عالقة

6,506,43264,1712,731,3217,3329,309,256

القيم الدفترية
دول مجلس التعاون محّلي

اخلليجي األخرى
إجمالي 2010شمال أفريقياالدول األوروبية

12،838،7973،696115،3941،73712،959،624أرصدة لدى البنوك 
1،528،168--1،333،825194،343موجودات مالية متاحة للبيع

-----موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
2،561،618-2،517،1943،55040،874ذمم مالية مدينة

1،806،641---1،806،641ذمم إيجار متويلي مدينة
186،334-33،21797،44555،672مستحقات من أطراف ذات عالقة

18,529,674299,034211,9401,73719,042,385

تقوم املجموعة مبراقبة تعرضها ملخاطر االئتمان بشكل مستمر وبناء على تقييم اإلدارة ومعدالت العجز التاريخية، ترى املجموعة أن مخصص االنخفاض في 
القيمة البالغ 8 مليون ريال قطري كاف مقابل الذمم املالية املدينة كما في 31 ديسمبر 2011 )إيضاح 8(. تتضمن الذمم املدينة بعض األرصدة التي جتاوزت 

تاريخ استحقاقها لكنها وحسب رأي اإلدارة ال يوجد انخفاض في قيمتها وذلك في تاريخ التقرير.

مخاطر السيولة )ب(  
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية متضمنة مدفوعات تكلفة التمويل وباستبعاد أثر اتفاقيات املقاصة، إن وجد:

القيم الدفترية2011
التدفقات النقدية 
2-5 سنوات1-2 سنةأقل من سنةالتعاقدية اخلارجة

أكثر من 5 
سنوات

مطلوبات مالية من شركة تابعة 
---62،939)62،939(62،939محتفظ بها للبيع
-224،634-2،042،630)2،267،264(2،267،264ذمم مالية دائنة

---452،134)452،134(452،134التزامات عن أدوات مالية مشتقة
-616،4541،068،2772،034،065)3،718،796(2،486،437التزامات شراء أراضي

1،483،3001،889،1607،752،20610،692،500)21،817،166(16،822،844مستحقات ألطراف ذات عالقة
-3،267،5821،822،00026،863،552)31،953،134(28،371،134التزامات مبوجب عقود متويل إسالمية

50,462,752)60,271,433(7,925,0394,779,43736,874,45710,692,500

القيم الدفترية2010
التدفقات النقدية 
2-5 سنوات1-2 سنةأقل من سنةالتعاقدية اخلارجة

أكثر من 5 
سنوات

مطلوبات مالية من شركة تابعة 
------محتفظ بها للبيع
7،228،647222،222517،97716،816)7،985،662(7،985،662ذمم مالية دائنة

---819،439)819،439(674،820التزامات عن أدوات مالية مشتقة
610،3901،128،2811،458،972554،655)3،752،298(3،272،667التزامات شراء أراضي

9،219،550160،0001،480،00018،234،704)29،094،254(23،907،254مستحقات ألطراف ذات عالقة
5،740،6572،719،779-17،221،850)25،682،286(24،178،951التزامات مبوجب عقود متويل إسالمية

60،019،354)67،333،939(35،099،8761،510،5039،197،60621،525،954

مخاطر السوق )ج( 
مخاطر السوق هي املخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم والتي تؤثر على ربح 

املجموعة أو قيمة مساهمتها في األدوات املالية، الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض ملخاطر السوق في حدود املعايير املقبولة 
ومضاعفة العائدات في نفس الوقت، املجموعة بصدد وضع معايير مقبولة استنادا إلى قيمة اخلطر والتي قد تكون مقبولة ويتم رصدها بصفة يومية.

مخاطر العمالت  )1(
إن أهم بنود املوجودات واملطلوبات املالية القائمة بالعمالت األجنبية هي باجلنيه املصري واجلنيه اإلسترليني واليورو. املوجودات واملطلوبات القائمة بالدوالر 

األمريكي ليست معرضة ملخاطر العمالت حيث أن الريال القطري مربوط بالدوالر األمريكي.
 

حتليل احلساسية
إن تعزيز/ إضعاف الريال القطري بنسبة 10 في املائة مقابل العمالت غير املربوطة بالدوالر األمريكي كما 31 ديسمبر سيؤدي إلى زيادة / )إنقاص( حقوق 

امللكية املوحدة و الربح أو اخلسارة املوحد باملبالغ املوضحة أدناه. يفترض هذا التحليل أن تبقى كل املتغيرات األخرى ثابتة، وخاصة معدالت تكلفة التمويل:

الربح أو اخلسارة املوحدحقوق امللكية2011
%10%10%10%10

تعزيزإضعافتعزيزإضعاف
163،055)163،055(169،890)169،890(يورو

5)5(30،685)30،685(جنيه إسترليني
12،033)12،033(288،956)288،956(جنيه مصري
----دينار كويتي

الربح أو اخلسارة املوحدحقوق امللكية2010
%10%10%10%10

تعزيزإضعافتعزيزإضعاف
103،919)103،919(160،654)160،654(يورو

)7،674(7،674)87،949(87،949جنيه إسترليني
--790،029)790،029(جنيه مصري
)75،479(75،479)129،201(129،201دينار كويتي

ألف ريال قطريألف ريال قطري
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مخاطر سعر السهم  )2(
حتليل احلساسية - مخاطر سعر السهم

اجلزء الكبير من استثمارات املجموعة في حقوق امللكية هي استثمارات غير مدرجة مقاسة بالتكلفة وخاضعة الختبار انخفاض القيمة. أما عن االستثمارات 
في حقوق امللكية املدرجة فهي إما مدرجة في بورصة قطر أو بورصة البحرين. 

مخاطر معدل الربح  )3( 
 الوصف العام

في تاريخ التقرير كان الوصف العام ملخاطر معدل الربح بالنسبة لألدوات املالية التي حتتسب عنها أرباح كما يلي:

القيم الدفترية

20112010
أدوات مبعدالت ثابتة

2،578،9711،528،168موجودات مالية
)34،836،193()15،226،437(مطلوبات مالية

)12,647,466()33،308،025(

 
حتليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات املعدالت الثابتة

ال حتاسب املجموعة عن أية موجودات مالية أو مطلوبات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة. لذلك فإن التغير في معدالت 
الربح في تاريخ التقرير لن يؤثر على الربح أو اخلسارة.

القيم الدفترية

20112010
أدوات مبعدالت متغيرة

1،993،782-موجودات مالية
)15،472،771()30،070،268(مطلوبات مالية

)30,070,268()13،478،989(

حتليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات املعدالت املتغيرة
سيؤدي التغيير بـ 50 نقطة أساس في معدالت الربح في تاريخ التقرير إلى زيادة / )إنقاص( حقوق امللكية والربح أواخلسارة املوحد باملبلغ املوضح أدناه، وقد 

افترض هذا التحليل بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة، خاصة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية:

حقوق امللكية/ الربح أو اخلسارة املوحد

20112010
زيادة 50 

نقطة أساس
انخفاض 50 
نقطة أساس

زيادة 50 نقطة 
أساس

انخفاض 50 
نقطة أساس

98،742)98،742(459,000)459,000(املطلوبات املالية ذات املعدالت املتغيرة

مخاطر التركيز 
تنشأ مخاطر التركيز عندما يرتبط عدة أطراف في نفس األنشطة االقتصادية أو في ذات املنطقة اجلغرافية أو لديهم نفس السمات االقتصادية و الذي ميكن 

أن يؤدي إلى أن وفاءهم بااللتزامات التعاقدية يتأثر بشكل مشابه بتغيرات األنشطة االقتصادية والسياسية أو أية ظروف أخرى. إن املجموعة تسعى إلدارة 
مخاطر التركيز من خالل إنشاء حدود لهذا التركز على املستوى اجلغرافي وعلي مستوي طبيعة النشاط.

القيم العادلة
القيم العادلة مقارنة بالقيم الدفترية

القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية والقيم الدفترية املتعلقة بهما كما مت إظهارها في بيان املركز املالي املوحد هي كالتالي:

القيمة الدفترية/ القيمة العادلة
20112010

2،626،38512،983،145نقد وأرصدة لدى البنوك
4،1373،959موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

3،041،5932،736،140موجودات مالية متاحة للبيع
-41،158موجودات مالية لشركة تابعة محتفظ بها للبيع

3،056،4341،806،641ذمم مدينة من إيجار متويلي
775،8062،561،618ذمم مالية مدينة 

230،771186،334مستحق من أطراف ذات عالقة
-)62،939(مطلوبات مالية من شركة تابعة محتفظ بها للبيع

)7،985،662()2،267،264(ذمم مالية دائنة 
)674،820()452،134(التزامات عن أدوات مالية مشتقة

)3،272،667()2،486،437(التزامات شراء أراضي
)23،907،254()16،822،844(مستحق ألطراف ذات عالقة

)24،178،951()28،371،134(التزامات مبوجب عقود متويل إسالمي
)40,686,468()39،741،517(

تحديد القيم العادلة   ،3٩

إن عددا من السياسات احملاسبية واالفصاحات اخلاصة باملجموعة تتطلب حتديد القيم العادلة لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغير املالية. مت حتديد 
القيم العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح وفقا للطرق التالية. مت اإلفصاح حيث كان ذلك ممكنا عن معلومات إضافية عن االفتراضات املستخدمة 

لتحديد القيم العادلة في اإليضاحات اخلاصة باملوجودات أو املطلوبات املتعلقة بها:

عقارات وآالت ومعدات )أ( 
القيم العادلة للعقارات واآلالت واملعدات الناجتة عن جتميع األعمال تتحدد وفقا للقيمة السوقية. القيمة السوقية للعقارات هي املبلغ املقدر الذي ميكن في 

مقابله مبادلة العقارات عند تاريخ التقييم ما بني املشتري وبائع راغبني في معاملة جتارية حرة وذلك بعد التسويق املالئم حيث يتصرف األطراف باطالع 
وحكمة وبدون إكراه. القيم العادلة لألراضي واملباني واملعدات والتركيبات تتحدد وفقا ألسعار السوق لنفس البنود.

االستثمارات في أسهم حقوق امللكية املدرجة )ب( 

القيم العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة واملوجودات املالية املتاحة للبيع يتم حتديدها وفقا ألسعار عرضها املدرجة عند 
تاريخ التقرير.

دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى )ج( 
القيم العادلة للدفعات املقدمة والذمم املدينة األخرى، بعد استبعاد األعمال قيد اإلنشاء، إن وجدت، يتم تقديرها على أنها القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

املستقبلية مخصومة باستخدام سعر السوق للربح في تاريخ التقرير.

املشتقات   )هـ( 
القيمة العادلة لعقود التبادل اآلجلة يتم حتديدها وفقا ألسعارها املدرجة في السوق، بينما عقود مبادلة أسعار الربح، لو كانت غير مدرجة، عندها يتم تقدير قيمتها 

العادلة بخصم الفرق بني السعر التعاقدي اآلجل والسعر اآلجل احلالي وذلك على مدار فترة االستحقاق املتبقية للعقد باستخدام معدل ربح خالي من املخاطر.

القيمة العادلة لعقود مبادلة أسعار الربح يتم حتديدها أيضا على أساس عروض الوسطاء. يتم اختبار هذه العروض للوقوف على مدى معقولية هذه العروض 
بخصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة استنادا إلى شروط وآجال استحقاق هذه العقود باستخدام أسعار الربح السوقية ألدوات مشابهة في تاريخ القياس.

ألف ريال قطريألف ريال قطري
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للشك في التقديرات   ،٤0

األحكام احملاسبية الهامة )أ( 
انخفاض قيمة الذمم املدينة واملدفوعات مقدما

يتم إجراء تقدير للقيم القابلة للتحصيل من الذمم التجارية املدينة واملدفوعات مقدما واملستحقات من أطراف ذات عالقة عند وجود شك في عدم حتصيل 
كامل القيمة، بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي.

املبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي لكنها تتجاوز موعد استحقاقها يتم تقديرها بصورة جتميعية ووضع مخصص مقابل لفترة جتاوز االستحقاق وفقا 
ملعدالت االسترداد التاريخية.

تصنيف االستثمارات في األوراق املالية
تقرر املجموعة عند اقتناء أوراق مالية ما إذا كان من الواجب تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة أو استثمارات متاحة للبيع. 
وبهذا اخلصوص ترجع املجموعة ملتطلبات معيار احملاسبة الدولي رقم 39 في تصنيف هذه االستثمارات. تصنف املجموعة االستثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو اخلسارة في حالة اقتنائها بصفة أساسية بغرض حتقيق أرباح قصيرة األجل وإنتاج النقد. جميع االستثمارات األخرى يتم تصنيفها كاستثمارات 
متاحة للبيع. تقوم املجموعة باحملاسبة عن االستثمارات في أسهم حقوق امللكية على أنها استثمارات في شركات زميلة فقط عندما يتوافر لها نفوذ هام على 

عمليات الشركات املستثمر فيها وإال فإنه و بغض النظر عن نسبة امللكية يتم تصنيف االستثمارات على أنها متاحة للبيع.

األعمار اإلنتاجية املقدرة للعقارات واآلالت واملعدات
تقوم إدارة املجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية املقدرة لبنود العقارات واآلالت واملعدات ألغراض احتساب اإلهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد األخذ في 

االعتبار االستخدام املقدر لألصل والبلى والتقادم الفني أو التجاري.

تقييم األدوات املالية
تقيس املجموعة القيمة العادلة باستخدام مستويات القيمة العادلة التالية والتي تعكس املدخالت املؤثرة واملستخدمة في القياسات:

املستوى األول: أسعار السوق املدرجة )غير معدلة( في سوق نشط ألدوات مالية مطابقة  •

املستوى الثاني: أساليب التقييم املعتمدة على املدخالت املعاينة سواء كانت بطريقة مباشرة )كاألسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(. إن   •
هذه الفئة تتضمن أدوات مقيمة باستخدام أسعار السوق املدرجة في أسواق نشطة ألدوات مالية مشابهه، أو أسعار سوق ألدوات مالية مطابقة أو مشابهه 

والتي تعتبر أقل من السوق النشط أو أساليب تقييم أخرى حيث أن جميع مدخالتها يتم احلصول عليها من معلومات السوق بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة.

املستوى الثالث: أساليب التقييم بإستخدام مدخالت غير قابلة للرصد. إن هذه الفئة تتضمن جميع األدوات التي تتضمن أساليب التقييم فيها مدخالت   •
غير مستندة إلى معلومات قابلة للرصد واملدخالت التي ال ميكن رصدها لها تأثير قوي على تقييم األدوات. إن هذه الفئة تتضمن أدوات مقيمة بناء على 

أسعار السوق ألدوات مشابهة بحيث يتطلب إجراء تعديالت هامة ال ميكن رصدها أو افتراضات مؤثرة لتعكس االختالفات بني األدوات.

إن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية والتي يتم تداولها في سوق نشط تعتمد على أسعار السوق املدرجة أو عروض أسعار التداول. حتدد املجموعة 
القيم العادلة جلميع األدوات املالية األخرى باستخدام أساليب التقييم.

أساليب التقييم تشمل صافي القيمة احلالية ومناذج التدفقات النقدية املخصومة، واملقارنة مع أدوات مشابهة لها أسعار سوقية ميكن رصدها، ومناذج خيارات 
بالك سكولز و بلومينيال للتسعيير و مناذج تقييم أخرى. إن االفتراضات واملدخالت التي تستخدم في أساليب التقييم تشمل معدالت ربح خالية من املخاطر 

والقياس وتوزيع االئتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير سعر اخلصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسهم وأسعار 
مؤشرات األسهم وتقلبات السعر املتوقعة وارتباطاته. والهدف من أساليب التقييم هو التوصل إلى حتديد القيمة العادلة و التي تعكس سعر األداة املالية في 

تاريخ التقرير، والتي من املمكن حتديدها عن طريق مشاركني في السوق وعلى أساس معاملة حرة.

تستخدم املجموعة مناذج تقييم معروفة على نطاق واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية الشائعة والبسيطة، مثل تبادل معدالت الربح ومعدالت صرف 
العمالت والتي تستخدم بيانات السوق و تتطلب أحكام و تقديرات إدارية بسيطة. إن األسعار التي ميكن رصدها ومناذج املدخالت تتوفر عادة في سندات 

الدين وأسهم حقوق امللكية املدرجة واملشتقات املتداولة بسعر الصرف واملشتقات املباشرة مثل تبادل معدالت الربح. إن توافر أسعار السوق التي تتم رصدها 
يقلل من تقديرات اإلدارة وأيضاً الشك املرتبط بتحديد القيم العادلة.

إن إمكانية احلصول على أسعار السوق التي ميكن رصدها واملدخالت التي ميكن رصدها يختلف باالعتماد على املنتجات واألسواق ويتم تغييرها بناء على 
أحداث معينة وشروط عامة في األسواق املالية.

إن اجلدول التالي يوضح حتليل األدوات املالية مقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير باستخدام مستوى ترتيب القيمة العادلة حيث مت تصنيف قياس 
قيمتها العادلة:

املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول 2011 
موجودات مالية بالقيمة العادلة:

105،013--105،013موجودات مالية متاحة للبيع
4،137--4،137موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

109,150--109,150
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة 

)452،134(-)452،134(-أدوات مالية مشتقة
-)452,134(-)452,134(

    
املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثانياملستوى األول 2010

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
503،083--503،083موجودات مالية متاحة للبيع

3،959--3،959موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
507،042--507،042

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة 
)674،820(-)674،820(-أدوات مالية مشتقة

-)674،820(-)674،820(

الشك في التقديرات )ب( 
انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع في حقوق امللكية

تعامل املجموعة االستثمارات املتاحة للبيع في حقوق امللكية كإستثمارات منخفضة في القيمة عندما يتوفر انخفاض جوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة 
ألقل من تكلفتها أو عندما يتوفر دليل موضوعي على انخفاض القيمة. حتديد ما هو جوهري أو طويل األجل يتطلب القيام بوضع تقديرات هامة. تعتبر 

املجموعة أن »جوهري« تعني انخفاض بنسبة 20% أو أكثر وأن »طويل األجل« يكون ملدة أكثر من 6 أشهر. باإلضافة إلى ذلك، تقوم املجموعة بتقييم عوامل 
أخرى متضمنة التقلبات العادية في سعر السهم املدرج والتدفقات النقدية املستقبلية وعوامل اخلصم اخلاصة بحقوق امللكية غير املدرجة، إن وجدت.

القيمة العادلة لألسهم واستثمارات سندات الدين غير املدرجة
إذا كان السوق ملوجود مالي غير نشط أو غير متوفر تقوم املجموعة بإنشاء قيمة عادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن استخدام معامالت جتارية حرة 

حديثة بالرجوع إلى األدوات األخرى املماثلة بشكل كبير وحتليل التدفق النقدي املخصوم ومناذج تسعير اخليارات املعدلة لتعكس الظروف اخلاصة مبصدر 
األداة. يتطلب هذا التقييم أن تضع املجموعة تقديرات حول التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ومعدالت اخلصم والقابلة للتغيير.

ألف ريال قطري
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انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
تقوم املجموعة بتقدير ما إذا كانت هناك أية مؤشرات النخفاض القيمة للموجودات غير املالية في تاريخ كل تقرير. الشهرة املضمنة في تكلفة اقتناء الشركات 

التابعة والشركات الزميلة واملوجودات غير امللموسة األخرى ذات األعمارغيراحملددة يتم اختبارها سنويا النخفاض القيمة وفي أوقات أخرى عندما تتوافر 
املؤشرات على انخفاض القيمة. يتم اختبار باقي املوجودات غير املالية النخفاض القيمة عند توفر مؤشرات تدل على عدم قابلية القيم الدفترية لالسترداد. 

عندما يتم احتساب القيمة قيد االستخدام ينبغي على اإلدارة تقدير التدفقات النقدية املتوقعة من األصل أو من الوحدة املنتجة للنقد واختيار معدل خصم 
مالئم وذلك الحتساب القيمة احلالية لهذه التدفقات النقدية.

إن التقديرات املستخدمة من قبل اإلدارة في إختبار انخفاض قيمة الشهرة الناجتة من جتميع األعمال هي كما يلي:

اإلفتراضات الرئيسية املستخدمة في حساب القيمة املستخدمة 

إن حساب القيمة املستخدمة للوحدات املنتجة للنقد املتعلقة باملشاريع العقارية هو أكثر حساسية لالفتراضات التالية:

الهامش اإلجمالي    •
يعتمد الهامش اإلجمالي على متوسط القيم احملققة في فترات سابقة لفترة إعداد املوازنة، يتم زيادتها على فترات املوازنة من أجل حتسني الفاعلية املتوقعة.  

معدل اخلصم     •
ميثل معدل اخلصم تقييم السوق احلالي للمخاطر احملددة بكل وحدة منتجة للنقد، بالنسبة إلى القيمة الزمنية للمال واملخاطر الفردية للموجودات   

املتعلقة بها التي لم تدرج في تقديرات التدفقات النقدية، يحتسب معدل اخلصم على أساس الظروف احملددة باملجموعة وقطاعاتها التشغيلية وتشتق 
من املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال. إن املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال يأخذ في االعتبار كال من الديون وحقوق امللكية. تكلفة حقوق امللكية تنتج 
من العائد املتوقع على االستثمار عن طريق مستثمري املجموعة. تكلفة التمويل تنتج من متويالت الربح اخلاص بالتسهيالت اإلسالمية للمجموعة. إن 

املخاطر املرتبطة بالقطاعات يتم إدراجها بتطبيق معامل »بيتا«، ويتم تقييم معامل »بيتا« سنويا على أساس املعلومات املتوفرة في السوق.

معدل النمو    •
يستخدم معدل النمو في تقدير التدفق النقدي فيما وراء فترات املوازنة.  

قطاعات األعمال   ،٤1

للمجموعة ثالثة قطاعات تصدر عنها التقارير كما هو موضح أدناه، والتي متثل األقسام االستراتيجية للمجموعة. حتتوي األقسام االستراتيجية أنشطة أعمال 
مختلفة وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب خبرة مختلفة. تقوم االدارة العليا للمجموعة )الرئيس التنفيذي التخاذ القرار( مبراجعة تقارير اإلدارة الداخلية 
بشكل دوري. يقوم قطاع العقارات بتطوير وبيع وتأجير الشقق والفلل وقطع األرض، يقدم قطاع خدمات األعمال خدمات دعم األعمال واملؤسسات املالية 

وخدمات أخرى تشمل البنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات األخرى.

تتم متابعة القطاعات التشغيلية وتتخذ القرارات اإلستراتيجية على أساس النتائج التشغيلية املعدلة للقطاع والتي تعتبر مقياسا ألرباح وخسائر القطاع الفردية.

خدمات األعمالالعقارات
املؤسسات املالية 

اإلجمالي 2011وخدمات أخرى
3،773،449108،651313،1964,195,296اإليرادات

3861,016,709)365(1،016،688صافي تكلفة التمويل
26،07299,127 66،0696،986 اإلهالك

68،9601,285,801)82،449(1،299،290نتائج السنة
248،13917،56761،573327,279حصة من نتائج شركات شقيقة

61،950،627243،253430،46862,624,348موجودات القطاع الصادر عنه التقرير
1،618،160151،7941،412،3373,182,291استثمار في شركات شقيقة

53،092،008104،19079،33453,275,532مطلوبات القطاع الصادر عنه التقرير

خدمات األعمالالعقارات
املؤسسات املالية 

اإلجمالي 2010وخدمات أخرى
7،758،113455،629472،1508،685،892اإليرادات

1،561،552--1،561،552صافي تكلفة التمويل
61،4276،87923،55791،863اإلهالك

51،0481،411،092)45،064(1،405،108نتائج السنة
)168،080()2،691(-)165،389(حصة من نتائج شركات شقيقة

63،251،890370،6958،408،48772،031،072موجودات القطاع الصادر عنه التقرير
376،9501،951،115-1،574،165استثمار في شركات شقيقة

55،418،713171،5635،291،21860،881،494مطلوبات القطاع الصادر عنه التقرير

أحداث الحقة   ،٤2

في 4 يناير 2012، قامت املجموعة باالستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% إضافية من شركة أساس العقارية من مساهميها احلاليني. وبناءأً على ذلك فإن 
نسبة متلك املجموعة لتلك الشركة سوف تبلغ %100.

 
أرقام المقارنة   ،٤3

أعيد تبويب األرقام املعروضة لسنة 2010 متى كان ذلك ضروريا لتتماشى مع أرقام سنة 2011. إال أن إعادة التبويب ليس له أي أثر على صافي الربح املوحد 
أو الدخل الشامل اآلخر املوحد أو إجمالي حقوق امللكية املوحدة لسنة املقارنة.

ألف ريال قطري

75شـــركة بـــروة العقـــاريـة ش.م.ق.74 التقــــرير الســــنوي 2011






