
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 الصفحات المحتويات

  

 1 تقرير عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

  

 2 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

  

 3 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر

  

 4 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر

  

 5 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر

  

 7- 6 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

  

 33 - 8 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة

 2018يونيو  30كما في 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 

  
 2018يونيو  30

  )مراجعة(
 2017ديسمبر 31

 )مدققة(
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 

     الموجودات 
 3,238,557  2,002,929 5 النقد واألرصدة البنكية

 20,817  26,821  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 1,229,534  999,089 6 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 1,683,148  2,077,566 7 عقارات للمتاجرة
 232,999  194,780 6 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 218,599  182,313 8 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 144,794  -  موجودات مالية متاحة للبيع

 -  127,837  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 4,947,752  5,128,860  مبالغ مقدمة للمشاريع واالستثمارات

 16,745,985  17,274,543 9 استثمارات عقارية
 565,671  669,453  ممتلكات ومنشآت ومعدات

 578,791  529,245 10 استثمارات في شركات زميلة
 126,411  263,234 24 الشهرة

 1,467  2,084  موجودات الضريبة المؤجلة
 29,734,525  29,478,754  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات 
 1,961,381  1,807,261 11 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 41,602  41,526 12 مخصصات
 92,563  99,746  مكافآت نهاية الخدمة

 324,655  661,620 8 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 8,172,239  8,072,729 13 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي

 1,432  1,646  مطلوبات الضريبة المؤجلة
 10,593,872  10,684,528  إجمالي المطلوبات

     حقوق الملكية
 3,891,246  3,891,246  رأس المال

 1,540,266  1,540,266  احتياطي قانوني
 4,639,231  4,639,231  احتياطي عام

 )260,669(   (307,760)   17 احتياطيات أخرى
 9,113,376  8,735,558  أرباح مدورة

 18,923,450  18,498,541  لمساهمي الشركة األمإجمالي حقوق الملكية العائدة 
 217,203  295,685  حصص غير مسيطرة
 19,140,653  18,794,226  إجمالي حقوق الملكية

 29,734,525  29,478,754  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

     
 ووقع عليها نيابة عنهم: 2018 يوليو 24تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 

 

 السيد/ سلمان بن محمد المهندي  سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي

 الرئيس التنفيذي للمجموعة  رئيس مجلس اإلدارة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30ستة أشهر المنتهية في لل

 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 

        

 إيضاحات 
 لثالثة أشهرل

  يونيو 30المنتهية في 
 للستة أشهر

 يونيو 30المنتهية في 
  2018  2017  2018  2017 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

  
 ألف لاير
  قطري

 لايرألف 
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

         

 609,830  660,327  304,746  321,191  إيرادات إيجارات

 (147,359)  (186,673)  (71,813)  (94,859)  مصروفات إيجارات تشغيلية

 462,471  473,654  232,933  226,332  صافي إيرادات اإليجارات

 30,607  15,052  9,448  7,297  إيرادات التأجير التمويلي

 493,078  488,706  242,381  233,629  صافي إيرادات اإليجارات والتأجير التمويلي

         

 179,581  160,641  87,868  76,542  الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى
مصروفات الخدمات االستشارية والتشغيلية 

 (133,757)  (119,327)  (66,975)  (60,487)  وخدمات أخرى
صافي إيرادات الخدمات االستشارية وخدمات 

 45,824  41,314  20,893  16,055  أخرى

         

 469,082  299,089  228,632  88,119 9 صافي أرباح القيمة العادلة من استثمارات عقارية
 54,878  11,363  36,077  11,842 10 حصة من نتائج شركات زميلة

 (108,817)  (115,455)  (57,985)  (57,536)  مصروفات عمومية وإدارية
 (21,770)  (19,965)  (10,789)  (10,094)  استهالك

خسائر انخفاض ) /صافي عكس انخفاض القيمة 
 (7,461)  17,452  (4,047)  19,917 14 (القيمة

 -  140,436  -  140,436 25 ربح من إعادة جدولة الدين
 34,939  28,099  (1,495)  7,686 15 إيرادات أخرى

 959,753  891,039  453,667  450,054  األرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والضريبة
         

 46,618  40,126  23,691  17,233  إيرادات تمويل

 (86,771)   (121,738)   (41,974)   (65,590)   تكلفة التمويل

 919,600  809,427  435,384  401,697  قبل ضريبة الدخلالربح 
         

 (1,708)    (622)    (420)    (123)   مصروفات ضريبة الدخل

 917,892  808,805  434,964  401,574  صافي ربح الفترة

         

         العائد إلى:
 911,958  803,722  432,530  398,795 16 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

 5,934  5,083  2,434  2,779  حصص غير مسيطرة

  401,574  434,964  808,805  917,892 

         
         عائد السهم األساسي والمخفض

العائد إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم 
 16 )موضحة باللاير القطري لكل سهم(

 
1.03  

 
1.11  

 
2.07  

 
2.34 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرة المرحليةالبيانات الماليـة 

 2018يونيو  30ستة أشهر المنتهية في لل

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

         

  

 لثالثة أشهر المنتهية فيل
  يونيو 30

 لستة أشهر المنتهية فيل
 يونيو 30

  2018  2017  2018  2017 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

  

 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري

         
 917,892  808,805  434,964  401,574  ربح الفترة

         

         الدخل الشامل اآلخر

         
بنود الدخل الشامل األخرى التي سيُعاد تصنيفها 

         للربح أو الخسارة في فترات الحقة:
فروق تحويل العمالت األجنبية لعمليات التشغيل 

  16,014  (37,780)  األجنبية
 

(29,106)  30,635 
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

  المتاحة للبيع
 
-  

 
(22,057)  

 
-  (45,542) 

         
بنود الدخل الشامل األخرى التي ال يُعاد تصنيفها 

         للربح أو الخسارة في فترات الحقة:

صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية 
  -  (11,100)  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 
(17,564)  - 

  (6,043)  (48,880)  األخرى للفترةالشاملة  بنود الخسارة
 
(46,670)  (14,907) 

 902,985  762,135  428,921  352,694  إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة

         

         العائد إلى:

 896,707  756,631  426,234  349,875  أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

 6,278  5,504  2,687  2,819  حصص غير مسيطرة

  352,694  428,921  762,135  902,985 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30ستة أشهر المنتهية في لل

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

غير  حصص
 مسيطرة

 

 إجمالي
  حقوق الملكية

 

 رأس
  المال

 

 أسهم
  الخزانة

 

احتياطي 
  قانوني

 

 احتياطي
  عام

 

 احتياطيات
  أخرى

 

 أرباح
  مدورة

 

 

   اإلجمالي

 
 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

                  

 19,140,653  217,203  18,923,450  9,113,376  (260,669)  4,639,231  1,540,266  -  3,891,246 )مدققة( 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 (214,874)    -  (214,874)    (214,874)  -  -  -  -  - (3)إيضاح  9تعديل ناتج عن تطبيق المعيار الدولي  رقم 

 18,925,779  217,203  18,708,576  8,898,502  (260,669)  4,639,231  1,540,266  -  3,891,246 2018يناير  1إجمالي حقوق الملكية المعدل كما في 

 808,805  5,083  803,722  803,722    -  -  -  - ربح الفترة

 (46,670)    421  (47,091)   -  (47,091)  -  -  -  - الدخل الشامل األخرى للفترة)الخسارة( / بنود 

 762,135  5,504  756,631  803,722  (47,091)  -  -  -  - إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة

                  مساهمات الشركاء:

 (972,812)  -  (972,812)  (972,812)  -  -  -  -  - (22)إيضاح  2017توزيعات األرباح لسنة 

 (7,500)    (7,500)   -  -  -  -  -  -  - توزيع أرباح مدفوع لحصص غير مسيطرة لشركة تابعة

 (4,548)    (10,694)   6,146  6,146  -  -  -  -  - استحواذ على حصص غير مسيطرة

 91,172   91,172  -  -  -  -  -  -  - حصص غير مسيطرة مفترضة من خالل اندماج األعمال

 (893,688)  72,978  (966,666)  (966,666)  -  -  -  -  - أصحاب حقوق الملكيةإجمالي المعامالت مع 

 18,794,226  295,685  18,498,541  8,735,558  (307,760)  4,639,231  1,540,266  -  3,891,246 )مراجعة( 2018يونيو  30الرصيد في 

                  

  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

حصص غير 
 مسيطرة

 

 إجمالي
  حقوق الملكية

 

 رأس
  المال

 

 أسهم
  الخزانة

 

احتياطي 
  قانوني

 

 احتياطي
  عام

 

 احتياطيات
  أخرى

 

 أرباح
  مدورة

 

 

   اإلجمالي

 
 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

                  

 18,359,939  131,085  18,228,854  8,514,812  (264,542)  4,639,231  1,452,226  (4,119)  3,891,246 (ة)مدقق  2017يناير  1الرصيد في 

 917,892  5,934  911,958  911,958  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (14,907)    344  (15,251)    -  (15,251)  -  -  -  - الدخل الشامل األخرى للفترة /)الخسارة(  بنود

 902,985  6,278  896,707  911,958  (15,251)  -  -  -  - إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة

                  مساهمات الشركاء:

 (972,812)    -  (972,812)    (972,812)    -  -  -  -  - (22)إيضاح  2016توزيعات األرباح لسنة 

حصص غير مسيطرة ناتجة عن السيطرة علي شركة تابعة )إيضاح 

23-2) 
 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

91,235  

 

 91,235 

 13   13  -  -  -  -  -  -  - حركات أخرى

 (881,564)    91,248  (972,812)    (972,812)    -  -  -  -  - أصحاب حقوق الملكيةإجمالي المعامالت مع 

 18,381,360  228,611  18,152,749  8,453,958  (279,793)  4,639,231  1,452,226  (4,119)  3,891,246 )مراجعة( 2017يونيو  30الرصيد في 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة

 2018يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

  

    يونيو 30

2018  

 يونيو 30

2017 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري اتإيضاح 

     األنشطة التشغيلية

 917,892  808,805        الفترةربح 

     تعديالت على:

 86,771  121,738       تكلفة التمويل

 (46,618)    (40,126)       إيرادات التمويل

 (469,082)     (299,089)    9 صافي أرباح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

 26,011  24,206       (1) استهالك

 (54,878)    (11,363)     10 شركات زميلةحصة من نتائج 

 7,461  (17,452)    14 / خسائر انخفاض القيمة(عكس انخفاض القيمة)صافي 

 (30,607)  (15,052)      إيرادات التأجير التمويلي

 2  -              صافي الضريبة المؤجلة

 -  (140,436)   25 ربح من إعادة جدولة الدين

 (34,939)   (28,099)      إيرادات أخرى

 402,013  403,132     األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

     التغيرات في رأس المال العامل:

    185,536  (23,480)     التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما

 (34,491)          (394,705)  عقارات للمتاجرةالتغير في 

   1,343,257    1,786          التغير في الذمم المدينة من التأجير التمويلي

 (134,150)  4,574        التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

 (185,700)  31,283      التغير في الذمم الدائنة والمستحقات

 1,576,465  22,590      التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

     

     األنشطة االستثمارية

 30.195  2,945          النقد وما في حكمه من خالل اندماج األعمال

 -  (4,548)         مدفوعات لالستحواذ علي أعمال

 67,807    45,353          إيرادات تمويل مقبوضة

 37,118  7,861          زميلةتوزيعات أرباح مستلمة من شركات 

 -  1,043           متحصالت من تخفيض رأس المال لشركة زميلة

 (334,797)          (233,498)    استثمارات عقارية مدفوعات عن أضافات

 (1,278)  -           مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع

 -  4,265           للبيعمتحصالت من بيع موجودات مالية متاحة 

 -  (177,495)           مبالغ مقدمة لشراء مشاريع واستثمارات

 (6,742)  (2,995)           مدفوعات لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 176  85          متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

 3,189  8,134          إيرادات توزيعات األرباح المقبوضة

 (1,585)  (4,344)         وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي مدفوعات لم

 742,453  191,882           أشهر ثالثةصافي الحركة في ودائع قصيرة األجل مستحقة بعد 

 536,536  (161,312)  الناتج من األنشطة االستثمارية)المستخدم في( / صافي النقد 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30ستة أشهر المنتهية في لل

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر )تتمة(

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 26إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

 إيضاحات

 2018يونيو  30

 ألف لاير قطري

  مراجعة

 2017يونيو  30

ألف لاير قطري 
 مراجعة

     

     األنشطة التمويلية

 (120,617)  (175,047)  المدفوعةتكلفة التمويل 

 -  (103,065) 13 مدفوعات اللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

 -  (7,500)  توزيع أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة

 (511,962)  (614,869)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (30,744)  (9,415)  التغيرات في األرصدة البنكية المحجوزة

 (663,323)  (909,896)  المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد 

     

 1,449,678  (1,048,618)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما في حكمه

 11,666  (2.287)  صافى فروق صرف العمالت األجنبية

 1,346,125  2,200,261    5 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 2,807,469  1,149,356   5         يونيو 30النقد وما في حكمه في 

 

 مالحظة:

 

ألف لاير قطري محملة على مصروفات تأجير تشغيلي في بيان  4,241مبلغ  2018يونيو  30يتضمن االستهالك لفترة الستة أشهر المنتهية في  (1)

 ألف لاير قطري(. 4,241 -2017الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر )

 
 الحركات غير النقدية للفترة: فيما يلي ملخص

 
 الوصف

 يونيو 30

2018 

 ألف لاير قطري

 يونيو 30 

2017 

 ألف لاير قطري

    
 (152,135)  (259,917)   التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما

 (521,407)  (368,677) التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

 149,792        (36,433)   الذمم المدينة من التأجير التمويليالتغير في 

 (87,578)         136,628   التغير في الذمم الدائنة والمستحقات

 (671,454)  62,321       عقارات للمتاجرةالتغير في 
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 معلومات الشركات واألنشطة الرئيسية 1

 

كشركة مساهمة قطرية  2002لسنة  5من قانون الشركات التجارية رقم  68وفقاً ألحكام المادة رقم تأسست شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. )"الشركة" أو "الشركة األم"( 

سنة تبدأ من تاريخ إشهارها بالسجل التجاري. والشركة مدرجة في بورصة  100. وتبلغ مدة الشركة 2005ديسمبر  27بتاريخ  31901عامة وقيدت بالسجل التجاري رقم 

 قطر.
 

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

ادة بيع وتقسيم وتطوير وإعوتتضمن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )معا، "المجموعة"( االستثمار في جميع أنواع العقارات بما في ذلك حيازة واستصالح 
أو تأجير تلك األراضي وشراء وبيع وتأجير المباني أو المشاريع. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل األراضي وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية على األراضي 

 كية وإدارة الفنادق واستشاراتاالستثمارات العقارية بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة أعمال تطوير المشاريع العقارية المحلية والدولية واالستثمار فيها ومل
 رها.المشاريع وغي

 

 

)قانون الشركات( وتسري أحكامه على المجموعة. وقد قامت وزارة االقتصاد والتجارة  2015( لسنة 11، صدر قانون الشركات القطري رقم )2015يونيو  16في تاريخ 

عّدل للشركة من قبل وزارة االقتصاد والتجارة، ولكن لم . تمت الموافقة على النظام األساسي الم2018بتمديد الفترة االنتقالية المحددة لتطبيق قانون الشركات حتى أغسطس 

لمجموعة. لدى اإلدارة خطة الستكمال تحديث النظام األساسي للشركات التابعة للمجموعة وذلك لاللتزام بالمتطلبات ل شركات التابعةيتم بعد الموافقة على النظام األساسي لل

 الواردة بالقانون قبل الموعد النهائي.

 
من إجمال الموجودات و/ أو النتائج التشغيلية للمجموعة خالل الفترة الحالية أو السابقة وقد تم إدراجها  %2أدناه الشركات التابعة للمجموعة والتي تسجل أكثر من وموضح 

ا من البيانات المالية األخرى للشركات التابعة التي تم توحيدهفي هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وباإلضافة إلى الشركات التابعة المدرجة أدناه، هناك عدد 
 من إجمالي الموجودات و/ أو النتائج التشغيلية للمجموعة. %2ضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وهي تمثل أقل من 

 

  

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية 

 للمجموعة

 التأسيسبلد  اسم الشركة التابعة

 يونيو 30

2018 

 يونيو 30

2017 

    

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

 %100 %100 قطر ذ.م.م األصولشركة الوصيف إلدارة 

 %100 %100 قطر شركة بروة الدولية ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة بروة السد ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة بروة سلوى ذ.م.م

 %100 %100 قطر البراحة ذ.م.مبروة شركة 

 %100 %100 قطر شركة قرية بروة ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة مساكن السيلية ومسيمير ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة بروة لتبريد المناطق ذ.م.م.

 %100 %100 قطر الشركة القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.خ

 %70 %70 قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

 %100 %100 قطر لف للتطوير ذ.م.مشركة لوسيل ج

 %100 %100 المملكة العربية السعودية شركة بروة العقارية السعودية ذ.م.م

 %100 %100 قطر مدينة المواتر ذ.م.م.شركة 
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 أسس اإلعداد 2
 

 ، والمعيار المحاسبيوفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الدولية 2018يونيو  30عن الفترة المنتهية في تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 "(.34"إعداد التقارير المالية المرحلية" )"المعيار المحاسبي الدولي  34الدولي 

 

عرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باللاير القطري، وهو عملة ال
 ألف لاير قطري وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه.

 

اءتها جنبا إلى عين قروال تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية الموحدة؛ ويت

 9، باستثناء تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2017ديسمبر  31البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  جنب مع

. ويبين اإليضاح 2018اير ين 1"اإليرادات من عقود مع العمالء"، ويسري مفعولهما اعتبارا من  15"األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها  2018يونيو  30أثر المعيارين الجديدين. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  3

 .2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 

والتي لها تأثير على المجموعة ولكنها غير مطبقة  2018يناير  1والتفسيرات الجديدة سارية المفعول بالنسبة للفترات السنوية التي تبدأ بعد المعايير  ()أ
 بعد من قبل المجموعة:

 

( يتطلب من المستأجرين االعتراف تقريبا 2019يناير  1، "عقود اإليجار" )للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

حقهم في استخدام الموجودات لفترة زمنية معينة وااللتزام المترتب على ذلك بدفع اإليجارات. زانية العمومية ,والتي سوف توضح بجميع عقود اإليجار في المي
 وتظل طريقة المحاسبة المتبعة من قبل المؤجر دون تغيير إلى حد كبير.

 

 .2018يونيو  30عة تقوم حاليا بتقييم تأثير المعايير الجديدة التي ليست سارية المفعول بعد على عملياتها كما في إن المجمو

 

لمالية السنوية ا تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات ب(
 ، باستثناء ما هو موضح أدناه: 2017ديسمبر  31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 األدوات المالية- 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 أثر التطبيق-األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (أ

اإليرادات من عقود مع العمالء على  15األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المالية رقم يبين هذا اإليضاح أثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير 

 ، حيث أنها تختلف عن تلك المطبقة في فترات سابقة.2018يناير  1البيانات المالية للمجموعة، كما أنه يفصح عن السياسات المحاسبية الجديدة التي تم تطبيقها من 

 

المتعلقة باالعتراف والتصنيف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات  39محل أحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يحل

 المالية وإلغاء االعتراف باألدوات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط.
 

حدوث تغييرات في السياسات المحاسبية. وفقاً لألحكام االنتقالية  2018يناير  1األدوات المالية اعتباًرا من   9الدولي للتقارير المالية رقم نتج عن اعتماد المعيار 

 (، لم يتم تعديل األرقام المقارنة.26 -2-7()15-2-7) 9الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 الهامة )تتمة(السياسات المحاسبية  3

 

 األدوات المالية")تتمة( - 9"المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 التصنيف والقياس (1)
( ، قامت إدارة المجموعة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية التي 9)تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1في 

. ولم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9تحتفظ بها المجموعة والتأكد من تصنيف أدواتها المالية ضمن الفئات المناسبة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أي حاالت إلعادة التصنيف. 9رقم 
 

ً بالتكلفة المطفأة بموجب إن الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذ ات عالقة والذمم المدينة من التأجير التمويلي تعد أدوات دين مصنفة حاليا

، حيث أنها تدفقات 9. وقد قدرت المجموعة أن هذه البنود تُلبي شروط التصنيف بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 قدية من الدفعات األصلية والفائدة فقط، ويهدف نموذج أعمال المجموعة إلى االحتفاظ بأدوات الدين وتحصيلها.ن
 

 ؛ على أن يستمر عرض االستثمارات قصيرة9بدون أي تغيير مع اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  7يبقى تعريف النقد وما في حكمه وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 

ات مخاطر غير جوهرية للتغيراألجل والودائع ألجل ضمن النقد وما في حكمه، كونها استثمارات عالية السيولة جاهزة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد، وهي تتعرض ل
 في القيمة.

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية (2)

 :9ئتمان المتوقعة الجديد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لدى المجموعة الموجودات المالية التالية الخاضعة لنموذج خسارة اال

 ذمم مدينة تجارية وأخرى ·
 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ·
 ذمم مدينة من التأجير التمويلي ·
 النقد وما في حكمه ·

 
لكل فئة من فئات الموجودات. لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم  9المالية رقم كان مطلوبا من المجموعة تعديل منهجية انخفاض القيمة لديها وفقا للمعيار الدولي للتقارير 

لمنهج د. تقوم المجموعة بتطبيق اتجميع الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة من التأجير التمويلي بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في السدا
والتي تستخدم مخصص خسارة العمر المتوقع لجميع الذمم المدينة التجارية. لدى الذمم  9ان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم المبسط لقياس خسائر االئتم

عة ى أن معدالت الخسارة المتوقالمدينة من التأجير التمويلي نفس خصائص المخاطر كما هو الحال للذمم المدينة التجارية لنفس أنواع العقود. وعليه خلصت المجموعة إل
 للذمم المدينة التجارية تمثل تقريبا معقوال لمعدالت الخسارة للذمم المدينة من التأجير التمويلي.

 

 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتبارا من  -األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (ب
 

 أخرى استثمارات وموجودات مالية
 

 التصنيف (1)

 ، تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:2018يناير  1اعتبارا من 

 الموجودات المالية التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(، و 

 .تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 

لقيمة العادلة، فإن موجودات التي يتم قياسها باويعتمد التصنيف على نموذج العمل المتبع من قبل المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالنسبة لل
مد ة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، فإن التصنيف يعتاألرباح والخسائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر.  بالنسب

 الدخل الشامل اآلخر. على ما إذا كانت المجموعة اتخذت خيارا ال رجعة فيه في وقت االعتراف األولي بتسجيل استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل
 

 القياس  (2)

تكاليف  ربح أو الخسارة،تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل العند االعتراف األولي، 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات المالية. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجودات المالية 

  المصروفات في الربح أو الخسارة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 األدوات المالية")تتمة( - 9"المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 )تتمة( 2018يناير  1المحاسبية المطبقة اعتبارا من السياسات  -األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ب(

 القياس )تتمة((        2)

 

 أدوات حقوق الملكية
 دلة على االستثمارات في حقوقتقوم المجموعة الحقا بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. إذا اختارت إدارة المجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العا

عتراف الستثمار. يستمر االفي الدخل الشامل اآلخر، فال يتم إجراء إعادة تصنيف الحق ألرباح وخسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة بعد إلغاء االعتراف باالملكية 
لمدفوعات. وال يتم تحويل األرباح أو الخسائر المحققة بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يكون للمجموعة الحق في استالم ا

ادلة ادة تصنيفها من احتياطي القيمة العمن بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة من البيع، ولكن بديالُ عن ذلك يتم إع
دورة. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في أرباح/ من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح الم

ق الملكية ومن استثمارات حق)خسائر( أخرى في بيان الربح أو الخسارة كما هو معمول به. ال يتم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( 
 التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.

 

 انخفاض القيمة(    3)

ذمم المدينة التجارية وذمم اإليجار المدينة وموجودات لل 9بالنسبة للذمم المدينة التجارية فقط، تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 العقد األخرى والذي يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا من اإلثبات األولي لها.
 

 تتأثر بالتغيرات.  والتعديالت تم تحليلها كما يلي :ويوضح الجدول التالي التعديالت التي تم االعتراف بها لكل فئة علي حدة،  ولم يتم إدراج البنود التي لم 
 

 فئات الموجودات المالية
 31الرصيد في 

 2017ديسمبر 

تقدير خسارة  
 االئتمان المتوقعة

يناير  1الرصيد في  
2018 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      

      أرصدة بنكية )باستثناء النقد(: (أ)

 3,086,269  (3,089)  3,089,358  أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني خارجي 

 147,968  (744)  148,712 مؤسسات مالية بدون تصنيف ائتماني

 3,238,070  (3,833)  3,234,237 

      

      ذمم مدينة )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً(: (ب)

 543,980  (53,426)  597,406  أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني خارجي 

 347,513  (49,584)  397,097 حكومية وشبه حكومية

 95,372  (77,676)  173,048  عمالء آخرون منتظمو السداد

 47,187  -  47,187 عمالء غير منتظمي السداد )*(

 1,214,738  (180,686)  1,034,052 

      

      ذمم مدينة من التأجير التمويلي (ج)

 221,349  (11,650)  232,999  أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني خارجي

 232,999  (11,650)  221,349 

      

      مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: (د)

 199,894  (18,705)  218,599 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 

 218,599  (18,705)  199,894 

 
   (     214,874)   إجمالي التأثير علي األرباح المدورة للمجموعة 

 

 .2017ديسمبر  31)*( تم عمل مخصص بكامل المبلغ الخاص بالعمالء غير منتظمي السداد كما في 

  لم يسفر تطبيق المعيار الجديد عن أي تغييرات في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر.
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 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 

 األدوات المالية")تتمة( - 9"المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 )تتمة( 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتبارا من  -األدوات المالية  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ب(

 إيضاحات:

 البنوك والعمالء.تمثل األطراف المقابلة المصنفة ائتمانيا خارجياً  (1)

 أحد البنوك المحلية الخاضع لتنظيمات هيئة تنظيم مركز قطر للمال.تمثل المؤسسات المالية غير المصنفة  (2)

 %50المنشآت ذات مساهمة حكومية تتجاوز تمثل األطراف الحكومية وشبه الحكومة  (3)

 راف ذات العالقة الشركة األم الرئيسية للمجموعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة.المبالغ المستحقة من األط (4)

 ( أعاله.3( و)2( و)1المنشآت غير المدرجة في )تمثل العمالء منتظمو السداد  (5)

 يوما. 90المنشآت ذات الدفعات المستحقة ألكثر من تمثل العمالء غير منتظمي السداد  (6)

 

 لألطراف المقابلة التي تم تصنيفها خارجياً والمؤسسات المالية غير المصنفة )الخاضعة لتنظيمات ة االئتمان المتوقعة قامت المجموعة بتقييم خسار
بأنها في أدنى مستوى ألن كال من احتمالية عدم االنتظام والخسارة بافتراض عدم االنتظام مصرف قطر المركزي( والمنشآت الحكومية وشبه الحكومية 

 منخفضان بالنسبة لهذه الفئات.يعتبران 

  ة ، قامت المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة بأنها منخفضة بسبب عالقالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقةبالنسبة لألرصدة المصنفة في فئة
 المجموعة مع هذه المنشآت ذات العالقة وجدارتهم االئتمانية باإلضافة إلى تاريخ معامالتهم.

 قامت المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة بأنها متوسطة. قامت المجموعة عمالء آخرين منتظمي السدادسبة لألرصدة المصنفة ضمن فئة بالن ،

 إذا كانتيوًما( باإلضافة إلى مقاييس نوعية )جدارة العمالء االئتمانية ومجال األعمال وغير ذلك(، لتقييم ما  90بوضع معايير تتضمن مقاييس كمية )

 .العمالء غير منتظمي السدادهناك أي زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان لهذه األرصدة، مما يتطلب نقلها إلى فئة 

  ،ظًرا ألن كل نبالنسبة لألرصدة المصنفة ضمن فئة العمالء غير منتظمي السداد، قامت المجموعة بتقييم خسائرها االئتمانية المتوقعة على أنها مرتفعة
 تمالية عدم االنتظام والخسارة بافتراض عدم االنتظام يعتبران عاليان بالنسبة لهذه الفئة.من اح

 

 ، "اإليرادات من عقود مع العمالء"15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 أثر التطبيق-، "اإليرادات من عقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (أ

 

، والذي نتج عنه تغييرات 2018يناير  1"اإليرادات من عقود مع العمالء" اعتباًرا من  15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  قامت المجموعة

 وفقًا لألحكام تغييرات في المبالغ المعترف بها في البيانات المالية. 15في السياسات المحاسبية. لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .2017، يحق للمجموعة تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي وتعديل األرقام المقارنة لعام 15االنتقالية الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 السياسات المحاسبية-، "اإليرادات من عقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (ب

 غيير:طبيعة الت

الذي يغطي عقود  18أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معياراً جديداً لالعتراف باإليرادات. ليحل بذلك محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الذي يغطي عقود البناء. 11البضائع والخدمات والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ت عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل. ويسمح المعيار باتباع منهجية ويستند المعيار الجديد على مبدأ االعتراف باإليرادا
 التطبيق الكامل أو المعدل بأثر رجعي.

 

 التأثير:

السارية  دقامت اإلدارة بتقييم آثار تطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة، وقد حددت أن االعتراف وقياس اإليرادات لجميع العقو

المكون من خمس خطوات لن يتغير كما هو معترف به حالياً بموجب  15الحالية بموجب نموذج المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 .18المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ايير االعتراف باإليرادات تلبي معايير بما أن معظم عقود اإليرادات القائمة لدى المجموعة تتمثل بشكل رئيس في التزام أداء واحد وأن مع
  االعتراف بمرور الوقت، فقد قدرت المجموعة عدم وجود أي تأثير مادي على اإليرادات المسجلة من عقود اإليرادات الحالية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 العمالء" )تتمة(، "اإليرادات من عقود مع 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 السياسات المحاسبية )تتمة( -، "اإليرادات من عقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ب(
 

 تطوير وإعادة بيع األراضي      

عقارات إلى العميل. بشكل عام، فإن هذه التقوم المجموعة بتطوير وبيع العقارات السكنية. يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على العقار 
تم االعتراف لك، يليس لها استخدام بديل بسبب قيود تعاقدية. ومع ذلك، ال ينشأ حق ملزم في السداد إال حين يتم نقل الملكية القانونية إلى العميل.  ولذ

 باإليرادات في نقطة زمنية معينة عندما تنتقل الملكية القانونية إلى العميل.

أنه يمكن  نقاس اإليرادات بسعر المعاملة المتفق عليه بموجب العقد. في معظم الحاالت، يستحق المقابل عند تحويل الملكية القانونية. وعلى الرغم موت
ه وفقا ال يتم تعديل االتفاق على شروط الدفع المؤجل في ظروف نادرة، إال أن التأجيل ال يتجاوز بأي حال اثني عشر شهًرا. وبالتالي، فإن سعر المعاملة

 ألثار عنصر التمويل الهام.

 

 عناصر التمويل

يد عن سنة ميل تزال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل والدفعات المسددة من قبل الع
 أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود.واحدة. ونتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعديل أي من 

 

 التقديرات المحاسبية  4
 

ؤثر في عملية تي تإن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يقتضي أن تقوم اإلدارة باستخدام الحكم الشخصي والتقديرات واالفتراضات ال
موجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. إن المعلومات تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة لل

لغ المعترف لى المباالتي تتعلق بالمجاالت الهامة لحاالت عدم التأكد من التقدير واألحكام الجوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األهم ع

 2017ديسمبر  31من البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  45المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتم بيانها باإليضاح بها في المعلومات 

مها اإلدارة ي تستخدبهذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وعند إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكام الت 3واإليضاح 

مالية الموحدة لفي تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات ا

 .2017ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

 النقد واألرصدة البنكية 5

 يشمل النقد واألرصدة البنكية ما يلي:

 

 كما في
 يونيو 30

2018 

 كما في 
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 487  601 نقد في الصندوق

 2,724,691  1,490,668 (1ودائع قصيرة األجل )

 76,204  99,005 حسابات جارية

 267,131  235,452 حسابات تحت الطلب

 154,282  172,344 أرصدة بنكية محجوزة

 15,762  7,115 حسابات غطاء بنكية

 2,005,185  3,238,557 

 -  (2,256) مخصصات

 3,238,557  2,002,929 إجمالي النقد واألرصدة البنكية

 (868,252)  (676,370) أشهر 3ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد 

 (170,044)  (179,459) (2أرصدة بنكية محجوزة وحسابات غطاء بنكية )

 -  2,256 عكس المخصصات غير النقدية

 2,200,261  1,149,356 نقد وما في حكمه
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 النقد واألرصدة البنكية )تتمة( 5
 

 إيضاحات:
 

ة تتراوح حتى اثني أصلي يتم ربط الودائع البنكية القصيرة األجل لفترات متفاوتة استنادا إلى متطلبات النقد لدى المجموعة والتي لها فترات استحقاق (1)
مة يعشر شهرا وتحمل أرباحا بمعدالت السوق التجارية. يشمل النقد وما في حكمه الودائع الثابتة بتواريخ استحقاق من شهر إلى ثالثة أشهر بق

 ألف لاير قطري(. 1,856,439: 2017ألف لاير قطري ) 814,298
 

ها مساهمي لم يطالب بتوزيعات األرباح التي  وسداديتم استخدام األرصدة البنكية المقيدة لغرض تغطية بعض الضمانات البنكية التي أصدرتها المجموعة  (2)

 الشركة األم بعد.

 
 لتمويليعرض الجزء المتداول وغير المتداول للذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة من التأجير ا 6

 
اريخ مويلي كما في تيوضح الجدول التالي توزيع الجزء المتداول وغير المتداول من الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة من التأجير الت

 التقرير:
 

 ذمم مدينة من التأجير التمويلي  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما 

  
 يونيو 30

2018 

 
ديسمبر  31

2017 

 يونيو 30 
2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مراجعة( 
 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مدققة(

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

        

 57,872  58,703  1,220,783  989,971 متداولة

 175,127  136,077  8,751  9,118 غير متداولة

        

 999,089  1,229,534  194,780  232,999 

 
 عقارات للمتاجرة 7

 يونيو 30 
2018 

 ديسمبر 31 

2017 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 150,573  150,573 عقارات متاحة للبيع

 1,532,575  1,926,993 (1بالصافي) -عقارات قيد التطوير 

 2,077,566  1,683,148 
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 عقارات للمتاجرة )تتمة( 7
 

 كانت الحركات في العقارات قيد التطوير خالل الفترة كما يلي:
 

 يونيو 30 

2018 
 يونيو 30 

2017 

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

 3,009,140  1,532,575 يناير 1في 

 61,822  379,260 إضافات

 38,194  19,843 تكاليف التمويل المرسملة

 (535,336)  (2,197)  (9تحويل إلى استثمارات عقارية )إيضاح 

 9,386  - (14عكس انخفاض القيمة )إيضاح 

 5,753  (2,488)  تعديل صرف العمالت األجنبية

 2,588,959  1,926,993 يونيو 30في 

 

عن مشروع تطوير مجمع لسكن العمال  2018 يونيو 30مليون لاير قطري تمثل التكلفة المتكبدة حتى  424تشتمل العقارات قيد التطوير على مبلغ  (1)

، أبرمت المجموعة اتفاقية مع وزارة البلدية والبيئة لتطوير مجمع سكني للعمال على أرض مستأجرة من وزارة 2017ديسمبر  14على طريق سلوى. في 

لاير قطري لكل متر مربع. بناًء على االتفاقية، تلتزم المجموعة ببناء وتشغيل المجمع السكني  2مليون متر مربع بواقع البلدية والبيئة بمساحة إجمالية تبلغ 

عاًما. سيتم تحويل األرض باإلضافة إلي المجمع السكني للعمال مرة أخرى إلى وزارة البلدية والبيئة في نهاية عقد  27للعمال خالل فترة اإليجار البالغة 

 جار.اإلي
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة 8
 

 السهم الممتازمن أسهم الشركة بما في ذلك  %45تعد شركة الديار القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.  هي المساهم الرئيسي في الشركة وتمتلك نسبة 

 ن األسهم مملوكة على نطاق واسع ويتم تداولها في بورصة قطر.المتبقية م %55حمل حقوقا مميزة على السياسات المالية والتشغيلية. إن نسبة الـ الذى ي

 

يا للشركة لدى المجموعة معامالت مع األطراف ذات العالقة وهي تمثل المساهم الرئيسي والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العل
 اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.. يتم تديرها هذة األطراف أو لها تأثير كبير عليهاوالكيانات التي 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة
 ويوضح الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:

 

 يونيو 30
2018 

 يونيو 30 
2017 

 )مراجعة(  )مراجعة( 
 

 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري

 41,669  35,216 المساهم الرئيسي-خدمات استشارية وخدمات أخرىإيرادات من 

 1,578  953 المساهم الرئيسي/ شركات زميلة-إيرادات اإليجار 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة( 8

 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد:

 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ  

 
 يونيو 30 
  2018  

 ديسمبر 31 
   2017  

 يونيو 30 
  2018  

 ديسمبر 31 
   2017 

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

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

        

 شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري ش.م.ق.

 

13,249  24,687  

 

631,398  293,118 

 30,144  28,511  3,976  3,873 شركات زميلة

 -  -  189,936  165,191 منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 1,393  1,711  -  - أطراف ذات عالقة أخرى

 182,313  218,599  661,620  324,655 
 

 يوضح الجدول التالي الجزء المتداول وغير المتداول للمبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة:
 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  
 يونيو 30

2018  

 ديسمبر 31

2017  

 يونيو 30
2018  

 ديسمبر 31 

  2017 

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

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

        

 579  579  -  - غير متداولة

 324,076  661,041  218,599  182,313 متداولة

 182,313  218,599  661,620  324,655 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العليامزايا و
 الشركة األم خالل الفترة: فيموظفي اإلدارة العليا مكافآت مزايا ويوضح الجدول التالي 

 

 

 لفترة الستة أشهر

 يونيو 30المنتهية في 

  2018  2017 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 12,740  12,861 مزايا قصيرة األجل

 554  566 مكافآت نهاية الخدمة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 
 استثمارات عقارية 9

 يونيو 30  
 2018 

 يونيو 30 
2017 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 13,851,222  16,745,985 يناير 1في 

 334,797  233,498 إضافات

 203,373  - (-231االستحواذ من خالل اندماج األعمال )إيضاح 

 535,336  2,197 (7تحويل من عقارات للمتاجرة )إيضاح 

 469,082  299,089 صافي أرباح القيمة العادلة

 13,689  (6,226)  تعديل صرف العمالت األجنبية

 15,407,499  17,274,543 يونيو 30في 

 
 إيضاحات:

 والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة.االستثمارات عقارية في دولة قطرتقع  (1)

 

يونيو   30االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييم الذي أجرته جهات تقييم مستقلة معتمدة كما في يتم تسجيل  (2)

ديسمبر  31مها كما في ييل شركة نزل القابضة، والتي تم تقللعقارات المحلية والعقارات الدولية، باستثناء عقارين اثنين مملوكين من قب  2018

. تم إجراء التقييمات من قبل جهات تقييم مستقلة معتمدة وتحمل مؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة االستثمار 2017

لم تعتمد و العقاري قيد التقييم. ومن أجل التوصل إلى قيم السوق التقديرية، فإن جهات التقييم قد استعانت بمعرفتها بالسوق وحكمها الشخصي المهني

النقدية  تفقط على التاريخ السابق للمعامالت المشابهة. وفي حال لم تتوفر األسعار الحالية في سوق نشط، فإن التقييمات تعتمد على مجموع التدفقا

دية على صافي فقات النقالمقدرة والتي يتوقع تحصيلها من تأجير العقار. ويتم تطبيق العائد الذي يؤثر على المخاطر النوعية المالزمة لصافي التد

 التدفقات النقدية التي تم التوصل إليها عند تقييم العقار.

 

ارات العقارية مليس لدى المجموعة قيود على القيمة المحققة من استثماراتها العقارية وليس لديها أي التزامات تعاقدية لشراء أو بناء أو تطوير االستث (3)

 .19باستثناء االلتزامات المفصح عنها في اإليضاح رقم أو إلصالحها أو صيانتها أو تحسينها، 

 

ديسمبر  31) 2018يونيو  30ألف لاير قطري في  1,280,000مدرج ضمن االستثمارات العقارية بعض العقارات التي تصل قيمتها الدفترية إلى  (4)

ند االنتهاء من تشييد المشاريع أو تسديد قيمة األرض ألف لاير قطري( والتي سوف يتم تحويل ملكيتها القانونية للمجموعة ع 1,280,000 - 2017

ل إلى ة تؤوذات العالقة بالكامل. تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أساس أن الفائدة النفعية لهذه االستثمارات العقاري

 المجموعة.
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 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 
 استثمارات عقارية )تتمة( 9

 
 المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقييم الرئيسية فيما يخص بعض االستثمارات العقارية:فيما يلي وصف ألساليب التقييم  (5)

 المدخالت الجوهرية غير القابلة للرصد طريقة التقييم نوع العقارات

 المعدل

 )المتوسط المرجح(

 2018يونيو  30

 

 

 عقارات التجارية

 

 

 طريقة التدفقات النقدية المخصومة

 

 

 اإليجارية التقديرية لكل متر مربع شهرياالقيمة 

 

 

 لاير قطري 320 - 17

 %5-%0 نمو اإليجار السنوي  

 %20 - %0 اإلشغال طويل األجل عدم معدل  

 %8.70 - %8.30 معدل الخصم  

 %8.00 أعلى سعر بالسوق  

    

 

 عقارات سكنية

 

 طريقة التدفقات النقدية المخصومة

 

 التقديرية لكل متر مربع شهرياالقيمة اإليجارية 

 

 لاير قطري 30-100

 %5-%0 نمو اإليجار السنوي  

 %30-%0 اإلشغال طويل األجل عدم معدل  

 %8.70 - %8.10 معدل الخصم  

 %8.00 أعلى سعر بالسوق  

    

 لاير قطري 28,600 - 1,460 قيمة األرض المقدرة لكل متر مربع مقارنة مباشرة أراضي فضاء
 
 

وهذه الطريقة تعد األكثر استخداما لتقييم القيمة السوقية ضمن منهج الدخل. وهي أسلوب لوضع النماذج المالية بناء  :طريقة التدفقات النقدية المخصومة

دل خصم مشتق طبيق مععلى افتراضات صريحة بشأن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكاليف المرتبطة بالقدرة على توليد الدخل. يتم ت

 ة.من السوق لتقدير التدفقات النقدية من أجل الوصول إلى قيمة حالية لتدفق الدخل. ويمثل صافي القيمة الحالية مؤشراً على القيمة السوقي
 

تنطوي هذه الطريقة على مقارنة بين العقار المعنّي وعقارات مشابهة تم بيعها في معامالت دون شروط تفضيلية أو تم عرضها  :طريقة المقارنة المباشرة 

وق مفتوحة في سللبيع.  وتوضح هذه الطريقة المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البائعون على استعداد لقبوله( مقابل عقارات مماثلة 

لخاص ا فسية وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير قيمة األراضي والممتلكات التي عادة ما يتم تداولها على أساس الوحدات.  بشكل عام، يتم بناء الرأيوتنا

 يد المقارنة.العقار قبالقيمة اعتمادا على دليل معامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع تعديالت للعقار المشابه لتمييز االختالفات بين العقار المعنّي و
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 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 
 استثمارات في شركات زميلة 10

 
 يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة عن استثمارات المجموعة في شركات زميلة:

 
 الستة أشهر 

 المنتهية في
 2018 يونيو 30

 الستة أشهر 

 المنتهية في
 2017 يونيو 30

 )مراجعة(  )مراجعة( 
 لاير قطريألف   ألف لاير قطري 
    

 675,768  578,791 يناير 1في 

 (37,118)  (31,249)   من شركات زميلة معلن عنهاتوزيعات أرباح 

 54,878   11,363  حصة من نتائج شركات زميلة

 -   (1,045)  تخفيض رأس المال

 (91,100)   - االستحواذ من خالل اندماج األعمال 

 (3,354)   (6,880)   (14)إيضاح صافي خسائر انخفاض القيمة 

 (23,978)  (5,528)  حصة التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

 (2,104)  (16,207)  تعديل صرف العمالت األجنبية

 572,992  529,245 يونيو 30في 
 

 2017يونيو  30  2018يونيو  30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  

    إجمالي حصة المجموعة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة:

 1,352,747  1,385,368 إجمالي الموجودات

 (779,755)  (856,123)  إجمالي المطلوبات

    

 572,992  529,245 حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة

 572,992  529,245 لالستثماراتالقيمة الدفترية 

    

    حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة:

 219,607  310,442 اإليرادات

 54,878  11,363 النتائج

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 11

 يونيو 30 
2018 

 ديسمبر 31 

2017 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 299,200  279,291 مقاولون من الباطن وموردون

 38,649  47,755 مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

 252,690  247,212 ذمم دائنة محتجزة

 82,439  82,439 مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي

 322,432  320,534 مصروفات مستحقة

 34,056  37,141 تكاليف التمويل المستحقة

 931,915  792,889 ذمم دائنة أخرى

 1,807,261  1,961,381 
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 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى )تتمة( 11

 

 

 يونيو 30
2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مدققة(   )مراجعة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    استحقاق الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:

 236,839  683,423 غير متداولة

 1,724,542  1,123,838 متداولة

 1,807,261  1,961,381 

 
  المخصصات 12

 

 الستة أشهر
 المنتهية في

 يونيو 30
2018  

 الستة أشهر
 المنتهية في

 يونيو 30
2017 

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

 61,083  41,602 يناير 1في 

 (86)    - (15الفترة )إيضاح عكس مبالغ خالل 

 1,179  - أ(-1-23االستحواذ من خالل اندماج األعمال )إيضاح 

 -  (76)   تعديل صرف العمالت األجنبية

 62,176  41,526 يونيو 30في 

 
 وفيما يلي تحليل المخصصات على أساس طبيعتها:

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2018  2017 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  لاير قطري ألف 

    

 41,602   41,526  مخصص للدعاوى القضائية

 
 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي 13

 

 يوضح الجدول التالي الحركة في االلتزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي خالل الفترة:
 

 يونيو 30 
2018 

 يونيو 30 
2017 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف لاير قطري   لاير قطريألف    

    

 8,165,116   8,172,239 يناير 1في 

 -  (103,065) السداد خالل الفترة

 3,494  3,555  تكاليف التمويل المؤجلة

 8,168,610  8,072,729 يونيو 30في 
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 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 

 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي )تتمة( 13

 
 االلتزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي:يوضح الجدول التالي نمط استحقاق 

 يونيو 30 
2017 

 ديسمبر 31 
2017 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 7,972,181  7,831,697 الجزء غير المتداول

 200,058  241,032 الجزء المتداول

 8,072,729  8,172,239 

 

 ملحوظة:
 

التمويل اإلسالمي لغرض تمويل متطلبات المشاريع الطويلة األجل ورأس المال العامل للمجموعة وتسوية التسهيالت البنكية تم الحصول على عقود  (1)

 31و 2018يونيو   30التي تم الحصول عليها سابقاً. تحمل هذه العقود أرباحا بمعدالت تجارية. ال توجد ضمانات مرهونة مقابل أي من العقود في 

 .2017ديسمبر 

 

 خسائر انخفاض القيمة /صافي )عكس انخفاض القيمة(  14

 الستة أشهر 
 المنتهية في

 2018 يونيو 30

 الستة أشهر 

 المنتهية في
 2017 يونيو 30

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

    خسائر االنخفاض في القيمة:

 12,687  6,307 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 806  - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 7,116  6,880 (10استثمار في شركات زميلة )إيضاح 

    

    عكس انخفاض القيمة:

 -  (1,590) النقد واألرصدة البنكية

 (9,386)  - (7)إيضاح  عقارات للمتاجرة

 -  (27,651) ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 -  (1,398) التمويليذمم مدينة من التأجير 

 (3,762)  - (10استثمار في شركات زميلة )إيضاح 

    

 7,461  (17,452) خسائر انخفاض القيمة  /صافي )عكس انخفاض القيمة ( 
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 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 

 إيرادات أخرى 15

 
 الستة أشهر 

 المنتهية في
 2018 يونيو 30

 الستة أشهر  

 المنتهية في
 2017 يونيو 30

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

 3,257  4,607 إيرادات توزيعات األرباح

 86   - (12إيرادات من عكس المخصصات )إيضاح 

 -  (896) موجودات مالية متاحة للبيعخسارة من بيع 

 (2,280)  1,066 من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرربح 

 18,495  - من المقاولينغرامات 

 15,381  23,322 أخرى

 28,099  34,939 

 
 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد 16

 

تحقة خالل ادية المسيتم احتساب األرباح األساسية للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة والعائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم الع
 كالتالي: الفترة

 لفترة الستة أشهر  

 يونيو 30المنتهية في 

 2018  2017 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 911,958  803,722 الربح العائد لمالكي الشركة األم )ألف لاير قطري(

 

 389,125  389,125 األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل )بآالف األسهم(

 

 (50)  - األسهم(أسهم الخزانة )بآالف 

 
 389,075  389,125 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة )بآالف األسهم(

 2.34  2.07 عائد السهم األساسي والمخفف )لاير قطري(

 

 األساسية لكل سهم. ال توجد أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة وبالتالي فإن األرباح المخففة لكل سهم تعادل األرباح
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 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات الماليـة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

 

 احتياطيات أخرى 17

 يونيو 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

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

    احتياطي ترجمة العمالت:

 (254,550)  (284,077) فروق ترجمة العملة من العمليات األجنبية

    

    موجودات مالية متاحة للبيع:

 (6,119)  (23,683) إعادة القياس بالقيمة العادلةربح من 

    

 (307,760)  (260,669) 

 
 مطلوبات محتملة 18

 

 كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية التي ال يتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية:
 

 

 

 يونيو 30
2018 

 ديسمبر 31 

2017 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 115,319  113,331 ضمانات بنكية

    
 

 ارتباطات  19

 يونيو 30 

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1,800,908  1,217,500 المقاولين والموردين للعقارات قيد التطوير معارتباطات تعاقدية 

    

 455,347  398,591 (1للتأجير التشغيلي )ارتباطات 

    

 271,387  8,587 ارتباطات لشراء االستثمارات

 

 مالحظة:
 يوضح الجدول التالي تحليل االرتباطات الخاصة باإليجارات التشغيلية: (1)

 يونيو 30 
2018 

 ديسمبر 31 

2017 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 123,317  125,446 سنةأقل من 

 192,293  176,727 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 139,737  96,418 أكثر من خمس سنوات

 455,347  398,591 إجمالي نفقات التأجير التشغيلي المتعاقد عليها 
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 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية 20

 

 عوامل المخاطر المالية 20-1

 
المجموعة إلى طائفة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة لسعر الفائدة ومخاطر أسعار تتعرض أنشطة 

 الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 

يع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البيانات المالية وال تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جم

 .بهذه البيانات المالية المختصرة 3، واإليضاح 2017ديسمبر  31السنوية؛ ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 

 

 مخاطر منذ نهاية السنة.ولم تطرأ أي تغيرات في سياسات إدارة ال
 

 مخاطر السيولة 20-2
 

 ، لم يكن هناك تغييرات جوهرية في التدفقات النقدية الصادرة التعاقدية غير المخصومة بالنسبة للمطلوبات المالية.2017ديسمبر  31بالمقارنة كما في 

 

 تقدير القيمة العادلة 20-3
 

 :2017ديسمبر  31و 2018يونيو   30العادلة لألدوات المالية للمجموعة كما في  يوضح الجدول أدناه مقارنة القيم الدفترية والقيم

  

 القيم العادلة  القيم الدفترية 

 يونيو 30 

2018  

ديسمبر  31
2017  

 يونيو 30

 2018  

 ديسمبر 31

 2017 
 )مدققة(     )مراجعة(   )مدققة(   )مراجعة(  

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

        
        الموجودات المالية

 3,238,070  2,002,328  3,238,070  2,002,328 أرصدة بنكية )باستثناء النقد(

 1,214,738  978,791  1,214,738  978,791 ذمم مدينة )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً(

 232,999  194,780  232,999  194,780 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 218,599  182,313  218,599  182,313 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 26,821 الخسارة

 
20,817 

 
26,821 

 
20,817 

 144,794  127,837  144,794  127,837 موجودات مالية متاحة للبيع

        
        المطلوبات المالية

 (1,922,732)  (1,759,506)  (1,922,732)  (1,759,506) ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 (92,563)  (99,746)  (92,563)  (99,746) مكافآت نهاية الخدمة

 (324,655)  (661,620)  (324,655)  (661,620) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 (8,172,239)  (8,072,729)  (8,172,239)  (8,072,729) التمويل اإلسالميالتزامات وفقا لعقود 
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 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية )تتمة( 20

 

 تقدير القيمة العادلة )تتمة( 20-3

 

 التسلسل الهرمى للقيمة العادلة

 

 العادلة لألدوات المالية من خالل طرق التقييم:تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة 

 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ :1المستوى 

باشر أو مأساليب التقييم األخرى التي تكون فيها كافة المدخالت التي لها أثر كبير على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما بشكل  :2المستوى 
 غير مباشر؛ و

 الطرق التي تستخدم المدخالت والتي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات السوق الملحوظة. :3المستوى 

 

غير مدرجة  أسهم قطري( حقوق ملكيةألف لاير  57,173 - 2017ديسمبر  31ألف لاير قطري ) 54,340تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع البالغة 

رة بمراجعة مسجلة بالقيمة العادلة. تقتصر المعلومات عن هذه االستثمارات عادة على تقارير أداء االستثمار دورية من مديري االستثمار. قامت اإلدا
لى أحدث المعلومات المالية المتوفرة فيما يخص هذه االستثمارات غير المدرجة لتقييم ما إذا كان قد حصل انخفاض في قيمة هذه االستثمارات. بناًء ع

 االستثمارات وعملياتها، ترى اإلدارة بأن القيمة العادلة لهذه االستثمارات لم تتعرض النخفاض أكبر مما تم تسجيله مسبقاً.
 

 م قياسها بالقيمة العادلة:، احتفظت المجموعة بالفئات التالية لألدوات المالية التي ت2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30كما في 

 
 الموجودات المالية

       2018يونيو  30 

        

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مراجعة( 
 ألف لاير    

 قطري   
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
        

 -  -  26,821  26,821 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 54,340  -  73,497  127,837 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 154,658  100,318  -  54,340 

 

       2017ديسمبر  31 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مدققة( 
 ألف لاير    

 قطري   
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
 ألف لاير 

 قطري
        

 -  -  20,817  20,817 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 57,173  -  87,621  144,794 موجودات مالية متاحة للبيع

 165,611  108,438  -  57,173 

 

، ولم يتم إجراء تحويالت إلى ومن قياس القيمة العادلة بالمستوى  2والمستوى  1خالل الفترة، لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات القيمة العادلة بالمستوى 

3. 
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 معلومات القطاع 21

 

ف األعمال ة مختللدى المجموعة ثالثة قطاعات ينبغي اإلفصاح عنها، كما هو موضح أدناه، وهي األقسام االستراتيجية للمجموعة. وتقدم األقسام االستراتيجي
منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من األقسام االستراتيجية، تقوم اإلدارة العليا للمجموعة )متخذ القرارات التشغيلية  ويتم إدارتها بشكل

محالت ار الجالرئيسية( بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بشكل منتظم. يقوم القطاع العقاري بتطوير وبيع وتأجير مباني الشقق السكنية والفيالت وإي
 والمستودعات والورش وقطع األراضي. ويوفر قطاع خدمات األعمال خدمات دعم األعمال وتشمل الخدمات األخرى التبريد والخدمات األخرى.

أو خسائر كل قطاع  احبتتم مراقبة القطاعات التشغيلية ويتم اتخاذ القرارات االستراتيجية على أساس نتائج القطاع التشغيلي المعدلة، والتي تعتبر مقياسا ألر
 على حدة.

 

 القطاعات التشغيلية
 فيما يلي عرض القطاعات التشغيلية:

 
 )مراجعة(: 2018يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 

  عقارات
 خدمات

 األعمال
 خدمات 

 اإلجمالي  استبعادات  أخرى

ألف لاير  
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير

  قطري
 ألف لاير

 قطري
 ألف لاير 

 قطري
          إيرادات وأرباح

 1,337,688  -  245,852  179,727  912,109 أطراف خارجية -

 - (1) (179,999)  (250)  29,523  150,726 قطاعات داخلية -

 
 1,337,688  (179,999)  245,602  209,250  1,062,835 اجمالي اإليرادات واألرباح  

 808,805  (91,230)  179,369  99,933  620,733 ربح الفترة

 (81,612)  -     -  4,260  (85,872) صافي )تكاليف( / إيرادات التمويل

 (206,24)  -  (4,682)  (1,893)  (17,631) استهالك

 11,363  -  11,363  -  - حصة من نتائج شركات زميلة

 

 )مراجعة(: 2017يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 

 

 
 عقارات

 خدمات 

 األعمال
 خدمات 

 أخرى

  
 استبعادات

  
 اإلجمالي

ألف لاير  
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير

  قطري
 ألف لاير

 قطري
 ألف لاير 

 قطري

          
          إيرادات وأرباح

 1,378,917  -  89,817  132,956  1,156,144 أطراف خارجية -

 - (1) (167,607)  (12,579)  18,626  161,560 قطاعات داخلية -

          

 1,378,917  (167,607)  77,238  151,582  1,317,704 اجمالي اإليرادات واألرباح  

 917,892  (97,403)  54,384  35,650  925,261 ربح الفترة

 (40,153)  -  -  3,193  (43,346) صافي )تكاليف(/ إيرادات التمويل

 (26,011)  -  (4,677)  (2,077)  (19,257) استهالك

 54,878  -  54,878  -  - حصة من نتائج شركات زميلة

 

 مالحظة:
  تم استبعاد إيرادات وأرباح القطاعات الداخلية على مستوى التوحيد. (1)
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 معلومات القطاع )تتمة( 21

 :2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في

 

 
 )مراجعة( 2018يونيو  30في 

 

 عقارات
  

 خدمات األعمال
 أخرى 

 خدمات

  
 استبعادات

  
 اإلجمالي

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

          
 5,760,371  -  181,805  406,306  5,172,260 موجودات متداولة

 23,718,383  (581,527)  728,371  129,355  23,442,184 موجودات غير متداولة

 29,478,754  (581,527)  910,176  535,661  28,614,444 إجمالي الموجودات

          

 (2,028,315)  -  (37,441)  (161,718)  (1,829,156) مطلوبات متداولة

 (8,656,213)  185,821  (459,980)  (101,797)  (8,280,257) مطلوبات غير متداولة

 (10,684,528)  185,821  (497,421)  (263,515)  (10,109,413) إجمالي المطلوبات

 529,245  -  529,245  -  - استثمارات في شركات زميلة

 689,889  -  -  - (2) 689,889 نفقات رأسمالية

 

 2017ديسمبر  31في 
 )مدققة(

 

  خدمات األعمال  عقارات

 أخرى

  خدمات

      
 اإلجمالي  استبعادات

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

 6,498,785  -  191,096  435,198  5,872,491 موجودات متداولة

 23,235,740  (693,860)  791,477  143,670  22,994,453 موجودات غير متداولة

 29,734,525  (693,860)  982,573  578,868  28,866,944 إجمالي الموجودات

          

 (1,632,457)  -  (32,789)  (171,045)  (1,428,623) مطلوبات متداولة

 (8,961,415)  176,338  (453,979)  (84,045)  (8,599,729) مطلوبات غير متداولة

 (10,593,872)  176,338  (486,768)  (255,090)  (10,028,352) إجمالي المطلوبات

 578,791  -  578,791  -  - استثمارات في شركات زميلة

 814,487  -  -  - (2) 814,487 نفقات رأسمالية

 

 مالحظة:
 تتكون النفقات الرأسمالية من اإلضافات لعقارات المتاجرة واالستثمارات العقارية والممتلكات والمنشآت والمعدات.(   2)    

 
 توزيعات األرباح  22

لاير قطري للسهم  2.5توزيعات أرباح نقدية بقيمة  2018فبراير  27اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ 

ألف  972,812لسهم الواحد بمبلغ لاير قطري ل 2.5: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2017) 2017ألف لاير قطري من أرباح عام  972,812الواحد بمبلغ 

 (.2016لاير قطري من أرباح عام 
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 ندماج أعمالإو استحواذات واستبعادات شركات تابعة 23

 

 2017االستحواذ على شركات تابعة خالل  23-1

 

 شركة نزل القابضة ش.م.ب.م (أ

 

. 2016. ولم تسفر هذه الزيادة عن السيطرة في عام %49 إلى %39، قامت المجموعة بزيادة حصتها في شركة نزل القابضة ش,م.ب.م من 2016في 

 .2016ديسمبر  31وتبعا لذلك، ظلت شركة نزل القابضة مصنفة باعتبارها شركة زميلة في 

 ، حصلت المجموعة على السيطرة على شركة نزل القابضة نتيجة للحقائق التالية:2017وخالل أبريل 

، تم تعيين ستة أعضاء لتشكيل مجلس إدارة جديد. ويضم المجلس 2017أبريل  20القابضة المنعقد في في اجتماع الجمعية العمومية لشركة نزل  (1

 الجديد ثالثة أعضاء من األعضاء الستة لمجلس اإلدارة الحالي، بما فيهم رئيس المجلس، وهم ممثلين حالياً للمجموعة.

أو مجموعة منظمة من المساهمين. والنسبة المتبقية للمساهمة مملوكة ( من أي مساهم آخر %49تمتلك المجموعة حقوق تصويت أكبر بكثير ) (2

 على نطاق واسع.

ذين لديهم لإن المجموعة قادرة، دون أن يكون لها الحق التعاقدي في القيام بذلك، بالموافقة على تعيين موظفي اإلدارة العليا لشركة نزل القابضة ا (3
 القدرة على توجيه عمليات الشركة.

وعة أن تهيمن على عملية الترشيح النتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة نزل القابضة أو الحصول على حقوق التصويت باستخدام يمكن للمجم (4
 وكاالت من المساهمين اآلخرين.

 ضة.بال توجد اتفاقيات تعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين والتي يمكن أن تمنع المجموعة من ممارسة السيطرة على شركة نزل القا (5

ة يال توجد وقائع وظروف، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة والتي تشير إلى أن المجموعة ليس لديها القدرة الحال (6
 على توجيه األنشطة ذات الصلة لشركة نزل القابضة عندما يكون من الضروري اتخاذ القرارات.

 

في البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ولم يتم إجراء تغييرات  2017يونيو  30لشركة نزل القابضة كما في وقد قررت المجموعة توحيد المركز المالي 

 .2017أبريل  20جوهرية في المركز المالي منذ 
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 )تتمة( ندماج أعمالإواستحواذات واستبعادات شركات تابعة  23

 

 )تتمة( 2017االستحواذ على شركات تابعة خالل  23-1

 

 م.ب.م )تتمة(نزل القابضة ش. شركة أ(

 

 صويوضح التالي تفاصيل مقابل الشراء للحصول على حصص السيطرة، وصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمسيطر عليها، والحص
 غير المسيطرة:

 ألف لاير قطري مالحظة  

   مقابل الشراء للحصول على حقوق السيطرة

 -  النقد المدفوع

 120,446  القيمة الدفترية لشركة زميلة في تاريخ السيطرة

 120,446  إجمالي مقابل الشراء للحصول على حقوق السيطرة

 

 صافي الموجودات القابلة للتحديد والمسيطر عليها

  

 203,373  استثمارات عقارية

 5,454  ممتلكات وأثاث ومعدات

 82,099 (1) استثمــار في شركة زميلة

 760  مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً ذمم 

 57,647  مبالغ مقدمة للعقارات

 117,530  مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 30,195  النقد واألرصدة البنكية

 (969)  ذمم دائنة ومستحقات

 (764)  مكافآت نهاية الخدمة

 (1,179)  مخصصات

 (200,366)  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

   

 293,780  الموجودات القابلة للتحديد والمسيطر عليها صافي

 (173,334)  يخصم: حصص غير مسيطرة من خالل اندماج األعمال

 120,446  صافي الموجودات القابلة للتحديد العائدة للشركة األم

 

 ملحوظة:
 

في نزل قطر، وهي كيان  %50ألف لاير قطري من موجودات نزل القابضة المستحوذ عليها، وهي تمثل حصتها بنسبة  82,099تم إدراج مبلغ  (1)

 مسيطر عليه سابقاً من قبل مجموعة بروة. وعند الحصول على السيطرة على نزل القابضة، تم نقل هذه الحصة إلى مجموعة بروة، وتم احتسابها

لة الحصة بين مالكي المجموعة، وعليه تم خفض الحصة غير المسيطرة في المركز المالي الموحد كما في تاريخ الحصول على مقابل مباد

 السيطرة. 
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 )تتمة( ندماج أعمالإواستحواذات واستبعادات الشركات التابعة    23
 

 )تتمة( 2017االستحواذ على شركات تابعة خالل  23-1

 

 م.ب.م )تتمة(ل القابضة ش.ز  شركة ن   أ(
 

 يلخص ما يلي حركات الحصة غير المسيطرة خالل الفترة: (2)

 ألف لاير قطري 

  
 131,085 2017يناير  1الرصيد فى 

 5,934 ربح السنة

 344   للفترةالخسارة الشاملة األخرى 

 6,278 للفترة إجمالي الدخل الشامل

 (82,099)  ل قطر(زُ سيطرة على حصة إضافية في شركة تابعة )نُ ال

 125,386 ل القابضةزُ نُ شركة على السيطرة 

 47,948 ل القابضةزُ حصة غير مسيطرة في شركات تابعة تم نقلها إلى المجموعة من نُ 

 91,235 ل القابضةزُ صافي الحركات نتيجة السيطرة التي تم الحصول عليها على نُ 

 12 حركات أخرى

 228,610 2017 يونيو 30الرصيد في 
 

 المقابل المحتمل

 ل القابضة.زُ نُ شركة ال توجد أي موجودات أو مطلوبات محتملة ستتم مراعاتها نتيجة السيطرة على 
 

 استثمارات في شركات زميلة

لشركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.  %50في شركة نزل قطر، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  %50يمثل االستثمار في شركات زميلة حصة بنسبة 

 ، تم استبعاد هذا االستثمار بالكامل في هذه البيانات المالية الموحدة.10وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 استثمارات عقارية

. لم 2016 ديسمبر 31ألف لاير قطري. تم تقييم العقارات من قبل جهة تقييم مستقلة في  203,373بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ما قيمته 

 .2016ديسمبر  31تحدث أي تغييرات في افتراضات التقييم المستخدمة منذ 
 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 2017ديسمبر  31ألف لاير قطري. ال يوجد أي انخفاض في القيمة في  117,530بلغت القيم العادلة للمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ما قيمته 

 المبلغ قابل لالسترداد بالكامل.حيث يعتبر 
 

 مبالغ مقدمة للعقارات

ألف  57,647وع غ المدفتمثل المبالغ المقدمة للعقارات القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة مقدما لحيازة عقار في المملكة العربية السعودية. بلغ إجمالي المبل

 ألف لاير قطري في فترات سابقة. 29,419بلغ لاير قطري، ومقابل هذا المبلغ تم إجراء انخفاض في القيمة بم
 

 المساهمة في اإليرادات واألرباح

ألف لاير  49ألف لاير قطري و  2,747، فإن اإليرادات واألرباح الموحدة للسنة ستكون أكبر بمقدار 2017يناير  1في حالة حدوث استحواذ  في 

 قطري، على التوالي.
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 )تتمة( ندماج أعمالإواستحواذات واستبعادات الشركات التابعة   23
 

 

 2018االستحواذ على شركات تابعة خالل  23-2

 

 كافيندش كابيتال )المملكة المتحدة( (أ

 

ً لالتفاقية، فإن االستحواذ على حصة  شركة حصة إضافية في 2,500,000، استحوذت المجموعة على 2018خالل  كافيندش كابيتال )كافيندش(. وفقا

، تم إكمال جميع اإلجراءات 2018ألف جنيه إسترليني. وخالل  910في كافيندش تم تسويته مقابل مبلغ نقدي بقيمة  %7.69األسهم غير المسيطرة بنسبة 

 للمجموعة.  %100بعة مملوكة بنسبة وتحويل الحصص للمجموعة. وحالياً تعد شركة كافيندش شركة تا

 

 ألف لاير قطري.  10,694كما في تاريخ االستحواذ على الحصة اإلضافية، بلغت القيمة العادلة لحصة صافي موجودات كافيندش 

 

 ألف لاير قطري 

  

 10,694 القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها من الحصص غير المسيطرة

 (4,548) الشراءيخصم: مقابل 

 6,146 فائض القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها لمقابل الشراء

 

ة رتم تسجيل فائض القيمة العادلة لصافي موجودات كافيندش المستحوذ عليها من الحصص غير المسيطرة لمقابل الشراء مباشرة في األرباح المدو

 معاملة ذات حصص غير مسيطرة لم ينتج عنها تغير في السيطرة على الشركة التابعة. ، حيث أنها2018يونيو  30للمجموعة كما في 

 

 2018ندماج األعمال خالل إ   3-23 

 

 الصحىوالمركز  ميلينيوم بالزا الدوحة (أ

 

 .والمركز الصحى من فندق ميلينيوم بالزا الدوحة %25، استحوذت الشركة على حصة مسيطرة بنسبة 2018يونيو  27في 

في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  2018يونيو  30كما في  والمركزالصحى المجموعة توحيد المركز المالي لفندق ميلينيوم بالزا الدوحةقررت 

 .2018يونيو  27لم يطرأ أي تغييرات جوهرية في المركز المالي منذ 

 

 يتم إظهار السيطرة بناء على الشروط التعاقدية التالية:

 

 ني.المجموعة السيطرة الكاملة والمطلقة على جميع األمور المتعلقة بتشغيل وإدارة الممتلكات والمباني بما في ذلك األعمال الجارية في المب( تمتلك ا1

 

 مشابهة.ال العقاراتمالك  مثلها مثل( استحوذت المجموعة على جميع الصالحيات العملية والقانونية المكتسبة 2

 

مع مشغل الفندق باإلضافة إلى أي  المبرمةمالك وفق االتفاقية ك( لدى المجموعة المقدرة على ممارسة جميع الصالحيات والسلطات بمفردها 3

 أطراف خارجية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المباني بما في ذلك المبنى الذي يتم تشغيله حالياً كفندق تحت اسم "ميلينيوم بالزا الدوحة".
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 )تتمة(ندماج أعمال إوواستبعادات الشركات التابعة  استحواذات   23

 

 )تتمة( 2018خالل  ندماج أعمالإ  3-23

 

 )تتمة( الصحىوالمركز  ميلينيوم بالزا الدوحة (أ

 

 ويوضح التالي تفاصيل مقابل الشراء، وصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والحصص غير المسيطرة:
 

 ألف لاير قطري مالحظة 

   مقابل الشراء

 167,214  تسوية عن طريق المقاصة مقابل المبلغ المستحق

 167,214 (1) إجمالي مقابل الشراء

 

 القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد

  

 2,945  النقد واألرصدة البنكية

 6,389  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 8,645  طرف ذي عالقةمبالغ مستحقة من 

 127,400  ممتلكات وأثاث ومعدات

 (2,607)  ذمم دائنة ومستحقات

 (20,852)  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 (356)  مخصصات

 121,564  القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ

 (91,173)  األعمالناقصا: حصص غير مسيطرة من خالل اندماج 

 30,391 (2) القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد العائدة للشركة األم

 

 مالحظة:

 تم االعتراف بالشهرة كنتيجة لالستحواذ كما يلي:

 

 ألف لاير قطري  

   

 167,214 (1)  مقابل الشراء

 (30,391) (2) القيمة العادلة لصافي الموجودات العائدة للشركة األم

 136,823  الشهرة الناتجة عن االستحواذ

 

 .المندمجةلألعمال  الفعليةالقيمة الشهرة عائدة إلى إن 
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 )تتمة(ندماج أعمال إوواستبعادات الشركات التابعة  استحواذات   23

 

 )تتمة( 2018خالل  أندماج أعمال  3-23  

 

 )تتمة( الصحىميلينيوم بالزا الدوحة والمركز  أ(
 

 المقابل المحتمل         

 وفقاً لالتفاقية، ال توجد أي موجودات أو مطلوبات محتملة ستتم مراعاتها نتيجة السيطرة على فندق ميلينيوم بالزا الدوحة.
 

 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 

حيث يعتبر المبلغ قابل  2018يونيو  30انخفاض في القيمة في  ألف لاير قطري. ال يوجد أي 6,389بلغت القيم العادلة للمبالغ المستحقة ما قيمته 

 لالسترداد بالكامل.
 

 ممتلكات وأثاث ومعدات

 . 2018 يونيو 30ألف لاير قطري. تم تقييم األصل من قبل جهة تقييم مستقلة في  127,400بلغت القيم العادلة للممتلكات واألثاث والمعدات 
 

 عالقةمبالغ مستحقة من أطراف ذات 

حيث  2018يونيو  30ألف لاير قطري. ال يوجد أي انخفاض في القيمة في  8,645بلغت القيم العادلة للمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ما قيمته 

 يعتبر المبلغ قابل لالسترداد بالكامل.
 

 المساهمة في اإليرادات واألرباح

 ألف لاير قطري.  8,838بمقدار  أعلى نت اإليرادات الموحدة للفترةلكا، 2018يناير  1في  قد تمستحواذ اإل كان في حال
 

 2018و 2017استبعاد شركات تابعة خالل  23-4

 

 .2018و 2017لم يتم استبعاد شركات تابعة خالل 
 

 الشهرة 24
 

 :ليي كانت الحركات علي رصيد الشهرة للمجموعة خالل الفترة كما

 2018  2017 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 126,411  126,411   يناير  1في  

 -      136,823   (3-23شهرة نتيجة االستحواذ علي شركة تابعة )

ديسمبر  31 / يونيو  30كما في      263,234   411,126 
 

 ربح من إعادة جدولة الدين 25

 

ألف لاير قطري،  7,500لتسديد دين علي أقساط شهرية متساوية بقيمة القطرية  تسوية مع وزارة الماليةخالل الفترة قامت المجموعة بالدخول في اتفاقية 

ق إلي تحقيمجموعة الخاص بالالقيمة الحالية لجميع الدفعات المستقبلية باستخدام معدل الخصم أدت ، و2025والقسط األخير سيكون مستحق في ديسمبر 

 طري.ألف لاير ق 140,436أرباح بقيمة 
 

 المعلومات المقارنة 26

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المقدم ألرقام الفترة الحالية.
 

 في كما العرض السابق 

 العرض الحالي إعادة التصنيف  2017ديسمبر  31 

    :بيان المركز المالي

 1,229,534 (5,990) 1,235,524 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 1,683,148 62,608 1,620,540 عقارات للمتاجرة

 4,947,752 (15,028) 4,962,780 مبالغ مقدمة للمشاريع واالستثمارات

 1,961,381 41,590 1,919,791 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

    




