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حصول عليها استناداً إلى معلومات تم ال") بروة.("ق.ع.م.شمن قِبل شركة بروة العقارية  التقديميتم إعداد المعلومات الواردة في هذا العرض 
.من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ولكن الشركة ال تضمن وغير مسؤولة عن دقة أو اكتمال هذه المعلومات

أو األداء ث مستقبلية فيما يتعلق بأحداأخرى  تطلعيةتوقعات أو بيانات ، قد تتضمن المعلومات الواردة هنا باستثناء بيانات الحقائق التاريخية
المذكورة  التطلعيةيانات ال يجوز اعتبار الب. ليست ضمانات أو وعود بأداء مالي ُمستقبلي التطلعيةتلك البيانات . المالي المستقبلي لشركة بروة

.سيتم تحقيقها بأن أهداف أو خطط بروةعلى أنها تعهد من قبل بروة أو إدارتها أو أي شخص آخر  التقديميفي هذا العرض 
عي يعبر فقط عن التاريخ الذي أي بيان تطل. التطلعيةقد تختلف النتائج الفعلية واألحداث المستقبلية جوهرياً عن تلك الُمتوقعة في تلك البيانات 

بها في اختالف النتائج أو تسب المخاطر والشكوك تنشأ من حين آلخر، ومن الُمستحيل التنبؤ بتلك األحداث أو كيفية تأثيرها على بروة. صدر فيه
.التطلعيةانات أو األداء أو اإلنجازات الفعلية جوهرياً عن أي توقعات لألداء المستقبلي أو النتائج المعبر عنها أو الضمنية بموجب تلك البي

أحداث  ، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أوالتقديميالتزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي موجود في هذا العرض  أىال تتحمل بروة 
.ُمستقبلية أو غير ذلك

.التقديميتم تقريب األرقام، وقد تظهر اختالفات التقريب خالل العرض 

إخالء المسؤولية



لمحة عن بروة

األساس االستثماري

االقتصاد القطري

ِسجل المسار المالي 

الُملحق

النقاشُملخص 



سي نحن إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، مقرها الرئي
. قطر -في الدوحة 

ألشخاص نقوم بإنشاء وإدارة العقارات التي تعكس االحتياجات الُمتغيرة ل
.الذين يعيشون ويعملون ويزورون البالد

لمحة عن بروة

:  رؤيتنا
أن تكون بروة شركة عقارية موثوق بها ومتميزة بالقيم المهنية والجودة 

المؤسسية وبتحقيق العوائد الُمستدامة لُمساهميها

:  ُمهمتنا
العمل ابتكار وادارة بيئة معيشية أفضل بطريقة فعالة وذلك من أجل العيش و

واالستمتاع لألشخاص
:قيُمنا

الريادة•
االلتزام•
الموثوقية•
العمل الجماعي•
النزاهة•

فهمنا للعُمالء، بناًء علىإدارة أصولنا، و خبرتنا في تطوير وتأجير
.تعود على بروة ومساهميها بمنفعة كبيرة



ُمساهم رئيسي في تنمية قطر

2014منذ  )1(أرباح نقدية إيجابية

مليون متر مربع 3.6
التشغيلقيد مساحة المبانى 

  من المشاريعمتوازن مزيج 
لى ع ائدالع اً فياستقرار يحقق

اإليجار

الريادة في اإلسكان
الميسر

وحدة  8,148 بناءتم االنتهاء من 
رفة غُ  300,37وأكثر من سكنية 

  لسكن العمال

حوالي 86% من االيرادات 
التشغيلية(2)  عبارة عن ايرادات 

يجاراتمن اال

 5.4مخزون األراضي  يبلغ
، في قطرمليون متر ُمربع
%.80 مملوكة بنسبة

ة صافي الديون من حقوق الملكي
51%

مليار  4.2تم توزيع أرباح بقيمة 
اخر خمس  لایر قطري في

سنوات

.بح من بيع عقاراتر -إيرادات أخرى  -القيمة المستقبلية لألصل  –صافي أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  –حصة الشركاء  -االطفاءات + االستهالك + الربح بعد الضريبة = األرباح النقدية ) 1
.مليون لایر 22بمبلغ  2021االيرادات التشغيلية واألرباح التشغيلية ال تتضمن ربح من بيع عقارات خالل عام ) 2



األساس االستثماري 



فهمنا للعُمالء، بناًء علىإدارة أصولنا، و خبرتنا في تطوير وتأجير
.تعود على بروة ومساهميها بمنفعة كبيرة

االستثمار في بروة

.مالوالعُ  للعائالتالميسر حلول اإلسكان •

 عقارات تجارية بما في ذلك المكاتب •

ف والمحالت التجارية والمستودعات بهد

دعم التنمية الصناعية في قطر

1التواجد عبر النظام اإليكولوجي العقاري

2

3

6

5

4

 غرفة 37,340 و وحدة َسكنية 8,148•
عُمالال لسكن

متر مربع من المكاتب ومنافذ  336,552•
البيع

متر مربع من المخازن و ورش  445,779•
العمل

غرفة فندقية 401•

مجموعة ُمتوازنة من األصول التشغيلية

قوة ُمتأصلة تم إنشاؤها مع ُمرور الوقت

.لقيد التشغيمليون متر ُمربع مساحة المباني  3.6•
 مليون متر مربع 5.4(مليون متر مربع  7.8تقدر أراٍض فضاء •

%).80مملوكة بنسبة  قطرفي 
.عالمة التُجاريةال إقرار بقوة•

اإليرادات واألرباح المتكررة

من مجموع % 86حوالي تمثل ايرادات االيجارات •
االيرادات التشغيلية

ت من األرباح التشغيلية هي من صافي إيرادا% 99•
اإليجارات

ميزانية عمومية قوية

اإلرتقاء في سلسلة القيم

بة صافي الديون من حقوق الملكية بنس•
51%

. تدفقات نقدية متكررة•
مليارات لایر قطري  4.2توزيع أرباح نقدية بقيمة •

)2016 - 2020(

  

في  المتوسط وفوق المتوسط نحو القطاع السكنيلتوجه ا•

المدن الُمطورة حديثاً مثل مدينة لوسيل

من خالل و يتقوم بروة بالتطوير وفق احتياج السوق العقار•

الشراكة مع الحكومة عن طريق المشاريع المطروحة من 

.لعالي ووزارة التربية والتعليم ا قبل هيئة االشغال العامة 
لسوق  ممثل

العقارات القطري
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فهمنا للعُمالء، بناًء علىإدارة أصولنا، و خبرتنا في تطوير وتأجير
.تعود على بروة ومساهميها بمنفعة كبيرة

متر مربع  445,779•
رش عمل  ومخازنو

ٌغرفة  37,300أكثر من  •
.سكن للعُمال

مليون متر مربع من  5.4•
األراضي المحلية

من مليون متر مربع  2.4•
الدولية يضاراأل

متر ُمربع 264,312•
)محالت ومطاعم( تجاري 

متر مربع 68,973•
مكاتب

غرفة فندقية 701•
متر ُمربع 3,267•

في المملكة عقارات 
  الُمتحدة

 سكنية ةوحد 8,148•
)شقق وفلل(

العقاريةَمحفظة لل استعراض –بروة العقارية 

السكنية المبانى السكنية المبانى التجاريةالتجارية الصناعيةالصناعية سكن العُمالسكن العُمال األراضي غير المطورة األراضي غير المطورة 



فهمنا للعُمالء، بناًء علىإدارة أصولنا، و خبرتنا في تطوير وتأجير
.تعود على بروة ومساهميها بمنفعة كبيرة

توازنةمُ  أصولحفظة م

المستقبلي التوجه

لتجنب ة التعليم والرعاية الصحي مبانيتطوير الدخول بقوة في مجال •
الدورة االقتصاديةتقلبات 

.متميزة وبأسعار معقولةبناء وحدات سكنية •
.في مناطق التملك الحر مثل لوسيل التطويرزيادة •

وقعةاإليرادات المتكررة المتالعُمال غرف  معالسكنية العقارات  وفرتُ •
جارية الوحدات الت على االستفادة منالممتلكات متعددة االستخدامات تعمل •

.والسكنية بشكل فعال
.التوجه الحكومي نحو التصنيعيدعم قطاع المستودعات •

الحالي التوجه

2019-2016خالل الفترة  في قطر يجارات السكنيةاإلتفوقت بروة على مؤشر  2019-2016خالل الفترة  في قطر يجارات السكنيةاإلتفوقت بروة على مؤشر 

.وأصحاب العالقةبناء على  طلب السوق االستمرار في تطوير المشاريع  التطلع مستقبالً إلى
.بالقيمة العادلة) = مخزون األراضي الفضاء+ العقارات قيد التطوير + األصول التشغيلية (العقارات االستثمارية / اإليرادات = العائد * 
.إلى الزيادة الكبيرة في قيمة العقارات االستثمارية ، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في قيمة مخزون األراضي الفضاء 2019يُعزى انخفاض العائد للسنة المالية # 

.2019٪ كما في الربع الرابع من العام المالي 8.7ومع ذلك ، يبلغ العائد على األصول التشغيلية 

0192الربع الرابع كما في % 8.7العائد على أصول التشغيل 
Q2             Q4             Q2              Q2 Q4               Q2              Q4 

2016          2016       2017 2018          2018            2019           2019

رعائد اإليجا KPMGمؤشر اإليجار السكني  

مكاتب

4%

التجزئة
9%

سكني
50%

مختلفة استخدامات
35%



فهمنا للعُمالء، بناًء علىإدارة أصولنا، و خبرتنا في تطوير وتأجير
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مكاتب

4%

التجزئة
9%

سكني
50%

مختلفة استخدامات
35%

...جاريةلعالمة التُ ل ةيقو نتج عنها سمعة بمرور الوقتالمبنية  متأصلةالقوة ال

د موعال مجموعة من األصول التى تم تسليمها فيمشهود له ل مطور ومشغل•
.حددالمُ 

ألولى تشييد مشاريع مدينة المواتر المرحلة ا من االنتهاء من" بروة"تمكنت •

.رينبشه حددوعد المُ قبل المُ  توسعة قرية بروة مشروعوالثانية وكذلك 

االلتزام بالوقت

 مراقبة الجودة امر بالغ االهمية مع االخذ بعين االعتبار جميع االجراءات•
.لخفض التكلفة

المشروع خالل مراحل تطويرجودة لل دورية اختبارات•
تكاليفتضمن بروة جودة المشاريع على الرغم من حرصنا على التحكم في ال•
.متابعة الجودة العالية في المشاريع المستقبلية •

الجودة

العالية ة التكلفة األمثل والكفاء والحصول علىتوجهات القطاع الخاص معرفة •
في التطوير هي المجاالت المحورية الرئيسية

افسية دون تسعى بروة جاهدة لضمان اكتمال جميع المشاريع بتكاليف بناء تن•
.المساومة على الجودة

فعالية التكلفة

بشكل  فهم التفضيالت المحلية وقدرات القطاع الخاص المبنية والمحسنة•
.فعال 

طرح نموذج مخصص لدعم رؤية قطر ، ويعنبر كشريك مفضل ل      
للمبادرات الحكومية

الخبرة المحلية
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فهمنا للعُمالء، بناًء علىإدارة أصولنا، و خبرتنا في تطوير وتأجير
.تعود على بروة ومساهميها بمنفعة كبيرة

مكاتب

4%

التجزئة
9%

سكني
50%

اإليرادات الُمتكررة واألرباح التشغيليةعوائد مجزية من 

.مليون لایر 22بمبلغ  2021ال يشمالن األرباح من مبيعات العقارات لعام  يرادات والربح التشغيلاالي*

اإليرادات الُمتكررة توفر رؤية أفضل للتدفقات النقدية

 مليون متر مربع قيد  3.6تبلغ مساحة البناء
التشغيل

القطاعات  ما بينوزعة مُ  ؤجرةاألصول الم
السكنية والتجارية والتجزئة

 يزال ال الهامش التشغيلي على العائدات
سيناريو ٪ على الرغم من 66مستقراً عند 

يتسم بالتحديات كلي

 وحداتقطاع الارتفاع اإلشغال بشكل ثابت في 
السكنية

مليون لایر قطري

%  81حوالي 
اإليرادات  اجمالي  من

*اإليجاراتهي من 

%99حوالي  
ية من األرباح التشغيل 

االيجاراتمن 

دخل ثابت من 
اإليجارات

التشغيليةاألرباح 
اإليرادات التشغيلية٪ من 

اتايجار ايرادات
٪ من اإليرادات

2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

305 
339 

301 304 

442 

230 
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245 

335 

44%
51%

43%

62%

81%
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فهمنا للعُمالء، بناًء علىإدارة أصولنا، و خبرتنا في تطوير وتأجير
.تعود على بروة ومساهميها بمنفعة كبيرة

مكاتب

4%

سكني
50%

مختلفة استخدامات
35%

والمساحة الكافية لنمو العائدات الُمتزايد –االحتراز الوقائي            

ربح من بيع عقارات -إيرادات أخرى  -القيمة المستقبلية لألصل  -صافي أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  –حصة الشركاء  -اإلهالك + االستهالك + الربح بعد الضريبة = األرباح النقدية المتكررة : مالحظة .

المتزايدقوة الميزانية العمومية توفر فرصة للنمو 

درجة السيولة بساهم بتوفر الُمناسب  بيع العقارات في الوقت
كافية

 مما وفر سيولة بشكل مستمر المتكررة األرباح النقديةجني 
كافية

االلتزامات صافي صافي االلتزاماتالملكيةحقوق : حقوق الملكية

2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

5 
7 8 9 10 
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213 
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األرباح النقدية



المال بحكمة رأس وزيعلضمان ت ةسيولة مالية وفير

النقد واألرصدة البنكية عقارات للمتاجرة

مليون لایر قطري 557 مليون لایر قطري 1,420 مليون لایر قطري 595

)2021مارس (مليون لایر قطري  2,572–السيولة 

2021مارس  31كما في  ق.رمليون  .     

11,402 الدين

1,020 النقد

10,382 صافي الدين

20,205 اجمالي حقوق الملكية

34,286 اجمالي الموجودات

2021مارس  31كما في                النسب الرئيسية

0.5 حقوق الملكية/ صافى الدين

0.3 الموجودات/ صافى الدين

2,572 السيولة

)مليون لایر قطري(استحقاق الدين ملف 

االستثمارات

13

966

2,252

1,358

2,126
1,672

3,028

486 624 
960 

1,934 1,914 

5,484 

2021 2022 2023 2024 2025 وما بعد 2026

قبل اعادة التمويل بعد اعادة التمويل

. 2020مليون لایر الذس تم االنتهاء منه خالل عام  1,925بعد اعادة التمويل تمثل ملف استحقاق الدين بعد احتساب تأثير عقد اعادة التمويل بمبلغ •



14

عوائد أرباح ُمغريةعوائد أرباح ُمغرية صحية نقدية رباحأنسبة توزيع  صحية نقدية رباحأنسبة توزيع  مليار لایر قطري تم  7.3أرباح إجمالية 
2020-2012اإلعالن عنها خالل الفترة 

مليار لایر قطري تم  7.3أرباح إجمالية 
2020-2012اإلعالن عنها خالل الفترة 

تحسين القيمة للمُ ساهمين  

أنتجت عوائد ثابتة للُمساهمينونسب الرفع المالي المنخفضة  في األرباح النقدية الثبات أنتجت عوائد ثابتة للُمساهمينونسب الرفع المالي المنخفضة  في األرباح النقدية الثبات

مليون لایر 
قطري

584

778
856 856

973 973 973

778

486

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

50%

57%

31%

28%

61%

57%

51%
51%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5%

7%

5%

6%

8%
8%

6%

6%

4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



تجاري و يسكن قطاع التعليم

محفظة األصول تعزيز

مليار  19.2الحكومة  خصصت
  2019لایر قطري في عام 

)  ٪ من إجمالي الميزانية 9.3(
  صوتم تخصيلقطاع التعليم؛ 

منها مليار لایر قطري  6.8
  ىبناء مدارس جديدة على مدل

سنوات 5

 الشراكة مع اشغال ووزارة
 8بناء التربية والتعليم العالي ل

مدارس من خالل الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

مليار  19.2الحكومة  خصصت
  2019لایر قطري في عام 

)  ٪ من إجمالي الميزانية 9.3(
  صوتم تخصيلقطاع التعليم؛ 

منها مليار لایر قطري  6.8
  ىبناء مدارس جديدة على مدل

سنوات 5

 الشراكة مع اشغال ووزارة
 8بناء التربية والتعليم العالي ل

مدارس من خالل الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

 ة لمعرفللقطاع الفهم المتعمق
يم الطلب الملموس وتسل وقياس

 األصول التي تشمل الوحدات
ق فئة  الفنادو التجارية السكنية و

.نجوم 3-4

 االستخدام األمثل اختيار
بما يتماشى مع للتطوير 
السوق ديناميكية

 ة لمعرفللقطاع الفهم المتعمق
يم الطلب الملموس وتسل وقياس

 األصول التي تشمل الوحدات
ق فئة  الفنادو التجارية السكنية و

.نجوم 3-4

 االستخدام األمثل اختيار
بما يتماشى مع للتطوير 
السوق ديناميكية

 مليار  22.7الحكومة خصصت
  2019لایر قطري في عام 

)  ٪ من إجمالي الميزانية 11(
لقطاع الرعاية الصحية ؛ 

  الشروعوتشمل هذه النفقات 
.مراكز صحية جديدة 5بناء ب

ي لتوسع فالنظر في فرص ا
.حيةالمستشفيات والمراكز الص

 مليار  22.7الحكومة خصصت
  2019لایر قطري في عام 

)  ٪ من إجمالي الميزانية 11(
لقطاع الرعاية الصحية ؛ 

  الشروعوتشمل هذه النفقات 
.مراكز صحية جديدة 5بناء ب

ي لتوسع فالنظر في فرص ا
.حيةالمستشفيات والمراكز الص

 انحظر اإلسكتم تنفيذ قانون 
ره الغير منظم للعمال، الذي بدو

 مساكنالطلب على سيزيد 
ن جديدة ذات نوعية أفضل لسك

.العُمال

 قطاعات إسكان العمال تطوير
)  المخازن(والخدمات اللوجستية 

 يتماشى مع متطلبات بشكل
.السوق

 انحظر اإلسكتم تنفيذ قانون 
ره الغير منظم للعمال، الذي بدو

 مساكنالطلب على سيزيد 
ن جديدة ذات نوعية أفضل لسك

.العُمال

 قطاعات إسكان العمال تطوير
)  المخازن(والخدمات اللوجستية 

 يتماشى مع متطلبات بشكل
.السوق

لوجستياتوسكن عمال 
قطاع الرعاية 

الصحية

الجيد التأسيس الجيد التأسيس إضافة التنوعإضافة التنوع



وتحقيق ربحية أكبرالنمو الُمستدام  التفوق للدفع نحو

District

West Bay
The Pearl- Qatar
Al Khor Resort

Rawdat Al Jahaniyah

Al Qassar
Al Dafna
Onaiza
LUSAIL
Al Khraij
Jabal Theyleeb

كيف تستفيد بروة من ذلك؟

توسيع مناطق التملك الُحر

)مناطق 3( 2004 )مناطق 10( 2019

فى قطر% 68
فى الخارج% 32

من األراضي ٪  66
في الفضاء في قطر

.لوسيلمدينة 

 علي قطر صادقت ،2004 عام في
 للوافدين يسمح الذي 17 رقم القانون
  مناطقال في العقارات بشراء

 طييُع ما وهو الحر، لتملكل المخصصة
 األرض ملكيه في الحق الُمشتري

.القائمة والمنشاءات المباني وكذلك

، زاد عدد مناطق 2019بحلول مارس 
.10إلى  3التملك الحر من 

توقع ومن الم  ، وذلك نظراً ألوضاع السوق،ثير محدودأحتى اآلن كان هناك ت
:تأثير في  2020أن تنفيذ اإلقامة الدائمة في الربع الثالث من سنة 

لشراء  فيها وُمّالك العقارات الساكنينللُمستثمرين  الحوافزخلق المزيد من •
العقارات في قطر

وقتمع مرور ال يتطورسوف  والذيأكثر نضجاً،  سوق استثماريتنظيم •
سعار نطاق األزيادة و في السوق العقاري ات المتاحةختيارالفي ا التنويع•

.المطروحة

:الفرص المتاحة
التي في لوسيل و) أ(مثل دارة وحدات سكنية إنشاء •

وفوق  ةمتوسطتحتوي على وحدات سكنية 
.للبيع متوسطةال

 يةالعقار لمخزون األراضي بيع مباشرال•
.للمستثمرين 

 DTZ Research: المصدر 

مخزون األراضي الفضاء 
مليون متر مربع 7.8

مخزون األراضي الفضاء 
مليون متر  5.4داخل قطر

مربع

مخزون األراضي الفضاء في 
مدينة لوسيل

مليون متر مربع 7.3 

المنطقة

)القطيفة( -الخليج الغربي

قطر -اللؤلؤة 
منتجع الخور

روضة الجنة

راالقص
الدفنة

العنيزة
لوسيل

الخرايج
ثعيلبجبل 



االقتصاد القطري 



من الُمتوقع أن يُواصل االقتصاد القطري َزخم النمومن الُمتوقع أن يُواصل االقتصاد القطري َزخم النمو

نظرة عامة –االقتصاد القطري 

لمحة سريعة

نسمة حتى  2,640,000 -عدد السكان •
جهاز : المصدر( 2021شهر مارس 

)التخطيط واإلحصاء

 مليار 152.0 -الناتج المحلي اإلجمالي •
2021دوالر أمريكي في 

-راس المال/الناتج المحلي اإلجمالي•
تعادل القوة (دوالر أمريكي  91,897
)صندوق النقد الدولي, الشرائية

سن  وتح تقرير السعادة العالمي،ب 29المركز •
الجمعية : المصدر( 2016مراكز ُمنذ  7 ـب

)العامة لألمم الُمتحدة

77 - سهوله ُممارسة االعمال التُجارية•

دي موارد الغاز الطبيعي في قطر هي الُمحرك االقتصا•
٪ من جميع  14الرئيسي في البالد وتحتوي علي حوالي 

احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة 

شهدت قطر في السنوات األخيرة مساهمة أعلى من •
نية القطاعات غير النفطية والغازية مثل العقارات والب

ج التحتية والصناعة و الخدمات المالية كجزء من النات
المحلي اإلجمالي 

معدل نمو سنوي % 2.18يتوقع صندوق النقد الدولي •
-2021في الفترة ناتج المحلي اإلجمالي لقطر لل مركب
2025 .

 2,830,000ومن الُمتوقع ان يصل عدد السكان إلى •
صندوق النقد الدوليحسب ب 2022 عام بحلول

 اءشر في حال االقامه الدائمة للوافدين•
دوالر أمريكي  200,000 بقيمة عقار

كأس العالم  يعطيمن الُمتوقع أن •
دفعة لالقتصاد على المدى  2022

القصير إلى الُمتوسط

تضع  2030وطنية رؤية قطر ال•
شاملة األساس لخلق قوة دافعة للتنمية ال

.على المدى الطويل

طويل األجل التأهب للنمو ُمحركات الطلب



القطاع السكني
ذ فيما بعد تعديل القانون األخير لتوسيع نطاق الملكية الحرة في القطاع السكني واألخ•

على أن  بنظام اإلقامة المكون من طبقتين لتوفير المزيد من الحوافز للمالكين األجانب
يكون لهم مالك صريح

.ي السوقبسبب ارتفاع العرض فانخفاضاً في الطلب حاليا  يواجه القطاع السكني •
قطاع البيع بالتجزئة 

الد شهد حاليًا تدفقاً ُمستمراً لمراكز التسوق الصغيرة والكبيرة في البي•
العرض إلى انخفاض اإليجارات في هذا القطاع وسط منافسة من مراكز زيادة أدى •

.التسوق اإلقليمية الكبرى التي افتتحت حديثًا
  القطاع التُجاري

المكاتب التجارية من الدرجة أ حيز يشهد توسعاً كبيراً في•
نطقة مارينا حيز مكتبي جديد لقطر في العقد القادم، وال سيما في م إضافهومن الُمتوقع •

مشيربوومدينة الطاقة في لوسيل، والخليج الغربي، 
قطاع الرعاية الصحية

لتطوير خدمات الرعاية الصحية في قطريتم العمل على مشاريع كبرى •
ية مرافق مؤسسة حمد الطبية، ومراكز الرعاية الصح :ى، منهامشاريع توسعة ُكبر•

 ةخمس ىمد ىمراكز صحية جديدة عل باإلضافة إلى إنشاءالطوارئ،  ىاالولية، ومستشف
سنوات

قطاع التعليم
 19.2اق اإلنفاق على قطاع التعليم على األجندة االستراتيجية للحكومة بإجمالي إنف•

.نفاقمن إجمالي اإل%  9.3، بنسبة   2019مليار لایر قطري في موازنة 
صيدلة في المشاريع التعليمية الرئيسية الجارية في مجال الهندسة والطب والقانون وال •

لایر قطري إلطالق مدارس جديدة مليون  6.8التمويل أيضاً  كما يشمل. جامعه قطر
.السنوات الخمس الُمقبلة ىمد ىعل
 تطرح ، كماتدرس الحكومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء المدارس•

.مناقصات لنفس الهدف

البيانات

غرف نوم  3(شقة 
): ، قاعه، مطبخ

دوالر (شهر /إيجار
)أمريكي

متر /شراء شقة  السعر
)دوالر أمريكي(مربع 

السعر إلى 
ُمعدل 
اإليجار

إجمالي عائد 
اإليجار

سعر فائدة 
الرهن العقاري

الدوحة 2,997 4,537 13.1 7.7% 4.8%

دبي 3,122 3,520 10.8 9.3% 4.4%

مدينة الكويت 1,879 6,266 30.5 3.3% 5.6%

الرياض 790 1,322 13.7 7.3% 4.2%

مسقط 1,220 2,739 18.9 5.3% 4.9%

المنامة 1,708 2,913 14.4 7.0% 6.5%

266.2

225.8

ُمؤشر عقارات قطر

نظرة عامة  –العقارات القطرية 

قطر -وزارة المالية : المصدر)نوبيو: المصدر(



 ، تقديرات كريديالدوليصندوق النقد : المصدر
سويس

ركائز التنمية األربعة

:التنمية البشرية

مع ُمجت ىمن الحفاظ عل متنمية جميع ُمواطنيها لتمكينه 
ُمزدهر

:التنمية االجتماعية

يير تطوير ُمجتمع عادل وقائم علي الرعاية يستند إلى معا 
في الشراكات لعب دور هام  ىأخالقية عالية، وقادر عل

التنميةبهدف العالمية 

:التنمية االقتصادية

ياجات تنمية اقتصاد تنافسي وُمتنوع قادر علي تلبية احت 
هم في جميع افراد شعبها وتأمين ُمستوي معيشي ُمرتفع ل

حد سواء ىالحاضر والمستقبل عل

:  التنمية البيئية

ادي إدارة البيئة بحيث يكون هناك انسجام بين النمو االقتص
.والتنمية االجتماعية وحماية البيئة

2.70% 2.60%
2.30%

3.20%
3.70%

-2 -1 World Cup Year 1 2

الطلب ُمحركات

متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في البلد
)2014-1954(المضيف لكأس العالم  

ثير تألفوز ملف قطر باستضافة كأس العالم لقد كان 
 وذلكجوانب  من عدة االقتصاد القطري ىعل إيجابي

المشاريع  إنجاز من خالل العمل كُمحفز لتسريع
 اتالقطاعالحكومة في المخطط لها من قبل الُمختلفة 

:التالية

قطاعات البنية التحتية والمرافق

العقارات

السياحة

قطاع الضيافة

2030رؤية قطر الوطنية 

على البلد المضيف تأثير استضافة كأس العالم

2022كأس العالم 



السجل المالي 



لمحة عامة عن الوضع المالي

)2(واإليرادات التشغيلية  )1( إجمالي الدخل األرباح التشغيلية (3)

(4) األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك األرباح بعد الضرائب

.تمويل ايرادات+ الخسارة من موجودات مالية بالقيمة العادلة إيرادات أخرى /الربح+صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية+حصة من شركات زميلة+أرباح بيع عقارات + اإليرادات التشغيلية=إجمالي الدخل.1
اإلستشاريةالدخل من الخدمات + ايرادات التأجير التمويلي + إيرادات إيجارات = اإليرادات التشغيلية .2
مصروفات التشغيل –إيرادات التشغيل = األرباح التشغيلية . 3
مصروفات إدارية وعمومية –األرباح التشغيلية = األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين . 4

2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

254 267 
245 254 

340 

Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q 2021

483 
407 415 

178 192 

Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q 2021

204 209 
184 196 

294 

Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q 2021

397 423 
379 387 

517 

695 662 699 

488 
544 

Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q 2021

ايرادات التشغيل اجمالي االيرادات



مليار  10.38صافي الدين بقيمة 
لایر قطري

 التشغيليةمن اإليرادات   86٪
االيجارات إيرادات إلى تعود

99 هي  يةرباح التشغيلاألمن ٪ 
اتاإليجارصافي أرباح من   

التشغيليةبلغت اإليرادات 

لایر قطري ونملي 517

          بلغت األرباح التشغيلية
مليون لایر قطري 340

بة نس التشغيلالربح بلغ هامش 
66 ٪

مليار لایر  2.57–السيولة 
قطري

تم استكمال أعمال التأجير في 
جميع مراحل مشروع مكينس

تم توزيع أرباح نقدية عن عام 
بما يحقق % 12.5بنسبة  2020

معدل عائد على سعر السهم بنسبة 
3.7.%

2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المالمح الرئيسية 



2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مالمح الأبرز 

التغيير  % 2020األول  الربع 2021األول  الربع لمؤشر المالي الرئيسيا

34% 387 517 اإليرادات التشغيلية

34% 254 340 التشغيلية األرباح

0% 66% 66% هامش أرباح التشغيل

3% 268 277 واإلستهالك  األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل
واإلطفاء وضريبة الدخل   

-13% (14) (12) استهالك وإطفاء موجودات حق االنتفاع

4% 255 265 األرباح قبل احتساب تكلفة التمويل وضريبة الدخل

-5% (76) (72) )صافي(تكلفة التمويل 

8% 179 192 ضريبة الدخلاألرباح قبل 

8% 178 192 ضريبة الدخلاألرباح بعد 



2020مارس  31مقارنة مه  2021مارس  31المؤشرات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في أبرز 

االيرادات التشغيلية األرباح التشغيلية

ايجارات 
79%

ايجارات 
86%

استشارات 
21%

استشارات 
14%

Q1 2020 Q1 2021

ايجارات 
   89%

ايجارات 
    99%

استشارات 
 4%

استشارات 
 1%

Q1 2020 Q1 2021



مليون قطري 34,286 :اإلجمالي

نظرة عامة على بيان المركز المالي الموحد نظرة عامة على بيان التدفقات النقدية الموحد

نظرة عامة على بيان المركز المالي الموحد والتدفقات  النقدية الموحد

58.9%

5.8%

33.3%

1.0%
1.0%

خرىأ

مطلوبات إيجارات

التزامات وفقاً لعقود
التمويل اإلسالمي 

 

ذمم دائنة ومطلوبات
أخرى 

حقوق الملكية

84.2%

1.9%

2.9%

3.0%

4.1%

0.4%
2.2%

1.2%

عقارية إستثمارات

ممتلكات ومنشآت
ومعدات 

اخرى

النقد واألرصدة البنكية

عقارات للمتاجرة

موجودات غير
ملموسة 

 ذمم مدينة ومبالغ
مدفوعة مقدما

في إستثمارات  
شركات زميلة



الُمنجزة مؤخراً /المشاريع الجارية

المشروع  المخطط الزمني 2017 2018 2019 2020 2021 2022

البداية النهاية Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

17-ديسمبر مكينسمجمع  21-يونيو

17-ديسمبر 1المرحلة  19-مايو

17-ديسمبر 2المرحلة  19-أغسطس

واألعمال اإلضافية  3المرحلة  17-ديسمبر 21-يونيو

19-أغسطس 3مدينة المواتر المرحلة  21-ديسمبر

المدارس الحزمة األولى  20-سبتمبر 22-يونيو

براحة الجنوب  20-أغسطس 22-ابريل

مدينتنا 20-أغسطس 22-ابريل



فرص المشاريع الُمستقبلية

لى أفضل تقوم شركة بروة العقارية بإعادة إجراء دراسات جدوى وتحسينات في التصميم للعديد من األراضي الفضاء من أجل ضمان استخدامها ع
:بما في ذلك وجه والحصول على عوائد مغرية

تطوير األراضي الواقعة شمال لوسيل •
المدينة الطبية •
مجمع الخور •
مدينة الطاقة •
)المرحلة الثالثة(مدينة بروة •
)توسعة ام شهرين( التوسعة لمناطق •

والخاص والمشاركة  للشراكة بين القطاعين العام) اشغال(كما تقوم مجموعة بروة العقارية بتقييم العديد من المناقصات التي تقدمها هيئة األشغال العامة 
:فيها، بما في ذلك

الدوحة والخليج الغربي –موقف السيارات •
شاحنة اآلالت الثقيلة بارك•
2برنامج تطوير المدارس، الحزمة •
3برنامج تطوير المدارس، الحزمة •
4برنامج تطوير المدارس، الحزمة •
مراكز الرعاية الصحية العامة•
مبنى إدارة مؤسسة حمد الطبية•



مشاريع تحت اإلنشاء

لتحسين الظروف  2030طنية الووقعت مجموعة بروة العقارية مؤخراً اتفاقيات وبدأت في إنشاء مشروعين جديدين في الوكرة تماشياً مع مبادرة المجموعة لتحقيق رؤية قطر 
 6,700الذي يضم أكثر من ) سكن العائالت(عامل، ومشروع مدينتنا مخصص 67,000لحوالي ) سكن العمال(المعيشية لجميع فئات المجتمع ، مشروع براحة الجنوب مخصص 

.  شقة

ويعد هذا المشروع . مدارس في مواقع مختلفة في قطر 8، التي تضم 1الحزمة  -بدأت المجموعة في بناء برنامج تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مدارس قطر 
.األول من نوعه في دولة قطر، وهو فرصة استثمارية تحقق عوائد مستدامة طويلة األجل للمجموعة ولمساهميها

:المشاريع قيد اإلنشاء 
المرحلة الثالثة –مدينة المواتر •
اإلسكان بأسعار معقولة - مكينسمجمع •
 1الحزمة  –الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مدارس قطر •
)سكن عمالي(براحة الجنوب •
)مساكن األسر(مدينتنا •



الملحق 



المشاريع تحت التطوير

  تكلفةالمدينة السكنية منخفضة ال – مكينسمجمع
 3مدينة المواتر المرحلة
براحة الجنوب
 مدينتنا

التوزيع الُجغرافي للمشاريع

السكنية ةالوكر أرض
ب -أ  بروة الدوحة
 إف -بي  دارا
لوسيل جولف
توسعة أم شهرين
 3مدينة بروة
 3بروة البراحة مرحلة
برج أساس مارينا
برج الخرايج السكني
العقارية دلتا سنتر
أراضي الخور
توسعة بروة سلوى
أرض الحويلة

األراضي الغير مطورة 

تشغيلي

توسعة مرافق الخور
مرافق الخورالرياضية

مشروع شيل–بروة سلوى 
توسعة بروة سلوى

لوسيل جولف

دارا أ
إف -بي –دارا 

توسعة أم شهرين

مستودعات 

بروة السد

مساكن السيلية

2و 1مدينة مواتر مراحل 

مجمع مكينس السكني4و 3مدينة مواتر مراحل 

مخازن و ورش البراحة

بروة البراحة 

قرية بروة وتوسعتها

بروة لتبريد المناطق مساكن مسيمير

برج أساس مارينا

برج الخرايج السكني

العقارية دلتا سنتر

3بروة البراحة مرحلة 

مدينة الوكرة السكنية

أرض الحويلة

أراضي الخور

A-B بروة الدوحة

 3مدينة بروة

مدينتنا

براحة الجنوب



المحفظة السكنية

* ُغرف ُعمال

سكنيةالوحدات ال عدد وع المشروعن اسم المشروع

3,171 َسكني ُمجمع الخور

982 سكن العُمال *3سكن العُمال  

688 سكن العُمال *الجانب الغربي–سكن راس لفان 

662 سكن العُمال *2سكن العُمال   

493 سكن العُمال * 2المرحلة  451كبائن  

329 سكن العُمال *1سكن العُمال 

320 َسكني أبراج أساس

250 سكن العُمال *في ُدخان ُمخيم العُمال

48 َسكني ُدخان –حديقة العقارية 

271 َسكني أ  دارة



اسم المشروع نوع المشروع الوحدات السكنية )2م( تجاري )2م( مكاتب  )مفتاح   (فنادق 
ُمستودعات

)2م(  

 مخازن و ورش بروة
البراحة

صناعي - - - - 184.8

بروة السد استخدام ُمتنوع 261 4.2 41.8 232 -

قرية بروة استخدام ُمتنوع 457 106.2 - - -

مساكن مسيمر استخدام ُمتنوع 992 2.0 - - -

مساكن السيلية استخدام ُمتنوع 992 2.2 - - -

*بروة البراحة استخدام ُمتنوع 8,576 3.3 - - -

الخور شل استخدام ُمتنوع 350 1.4 - - -

المرحلة (مدينة المواتر 
)األولى

استخدام ُمتنوع 176 40.4 - - -

المرحلة (مدينة المواتر 
)الثانية

استخدام ُمتنوع 176 40.4 - - 1.5

أم شهرين ُمستودعات استخدام ُمتنوع 72 1.7 0.5 - 259.5

)2/1(محفظة العقارات ذات االستخدام الُمتعدد 

* ُغرف ُعمال



اسم المشروع نوع المشروع الوحدات السكنية )2م( تجاري )2م( مكاتب 

مدينة بروة توسعة استخدام ُمتنوع 177 10.7 -

مدينة سكنية منخفضة  -* مجمع مكينس
التكلفة

استخدام ُمتنوع 25,360 13.3 5.4

مسيعيد استخدام ُمتنوع 138 12.3 7.1

القديم السلطةمبنى  استخدام ُمتنوع - 0.9 11.6

ُمجمع ُدخان التُجاري استخدام ُمتنوع 31 1.7 0.2

سوق ُدخان  استخدام ُمتنوع - 3.7 1.0

مركز مسيعيد التُجاري استخدام ُمتنوع - 7.7 1.4

الخورمرافق  منافذ بيع  - 1.4 -

وحدات تُجارية :أبراج أساس  منافذ بيع  - 1.1 -

العقارية التُجاري ُمجمع منافذ بيع  - 1.3 -

الخور توسعة مرافق استخدام ُمتنوع 516 7.9 -

)2/2(محفظة العقارات ذات االستخدام الُمتعدد 

* ُغرف ُعمال



اسم المشروع نوع المشروع )ُمربع متر 000( المكتب  

كافنديش مكتب 1.0

)رو نورث( الساحل الشمالي مكتب 2.2

المحفظة الدولية



حالة المشاريع الجارية(2/1)

)2م(ساحة األرض  339,716

)2م(الُمشيدة  المساحة 165,631

بدء التشييد تاريخ 19-أغسطيس

تاريخ انتهاء التشييد 21-ديسمبر

3المرحلة –مدينة المواتر 

)2م(مساحة األرض  1,179,114

)2م(الُمشيدة  المساحة 735,091

بدء التشييد تاريخ 17-ديسمبر

تاريخ انتهاء التشييد 21-يونيو

سلوى - مكينسمجمع 

36

حزمة المدارس 

)2م( مدارس 8إجمالي مساحة األرض لـ  228,349 

)2م(س مدار 8لـ الُمشيدة  المساحة إجمالي 106,999

بدء التشييد تاريخ 20-سبتمبر

تاريخ انتهاء التشييد 22-يونيو



حالة المشاريع الجارية(2/2)

37

)2م(ساحة األرض  773,457

)2م(الُمشيدة  المساحة 754,673

بدء التشييد تاريخ 20-أغسطس

تاريخ انتهاء التشييد 22-ابريل

براحة الجنوب 

)2م(ساحة األرض  1,141,689

)2م(الُمشيدة  المساحة 1,035,555

بدء التشييد تاريخ 20-أغسطس

تاريخ انتهاء التشييد 22-ابريل

مدينتنا



األراضي الفضاء المحلية 

)2الف م( المساحة  المملوكة

3,476 )جولف(  لوسيل

523 3براحة 

130 )فإ -ي ب( دارا

48 أ  مدينة بروة الدوحة المرحلة

38 العقارية دلتا سنتر

28 نادي شاطئ الُحويلة

28   أبراج أساس

28 ساوثغيتالعقارية 

4 السكني رايجبرج الخ

4 ارض قطر إلدارة المشاريع 

)2الف م(المساحة  المؤجرة

330 3   بروة المرحلة مدينة

266 4المرحلة  المواترمدينة 

405 منطقة الخور

59 شهرين ام توسعة



)2م( المساحة  الدولة األرض

12.5 البحرين خليج البحرين 

54.7 قُبرص قُبرص أرض

9.6 المغرب *مراكش

3.1 المغرب *فاس

150.0 روسيا روسيا - استرخان

2,216.1 العربية السعودية المملكة مشروع أرض الرياض

2,446 اإلجمالي

األراضي الفضاء الدولية 

 * ً يشمل المباني الموجودة ُمسبقا



فريق عالقات المستثمرين
+97444088785:  للتواصل 

.qacom.barwa.Investor@Barwa: البريد اإللكتروني


