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مجموعة بروة العقارية )بروة( 
2012 ديسمرب   | العقاري  التطوير   | قطر   | التغطية  يف  البدء 

بيانات الشركة

BREC.QAك�ود  رويت�ر

BRES:QDك�ود  بلومب�رغ

قط�رالدول�ة

التطوي�ر العق�اريالقط�اع

قطراإلدراج  سوق 

 10,662.02 مليون ريال قطريالقيم�ة الس�وقية )ملي�ون(

 26.25/31.1 ريال قطريس�عر السهم 52 اس�بوع )أعلى/أدنى(

للسعر البياني  الرسم 

زيادة المراكزالتقييم:

ً 32.02 ريال قطريالسعر المستهدف خالل 12 شهرا

27.25 ريال قطريالسعر الحالي

17.5%التغير

y  من أهم شركات العقار القطرية: تعتبر مجموعة بروة العقارية من أهم الشركات العاملة في القطاع العقاري
القطري، حيث تأسست من قبل شركة الديار لالستثمار العقاري التابعة لحكومة قطر.  تمتلك حكومة قطر غالبية 
أسهمها مما يمنحها ميزة تنافسية. تأتي مبيعات بروة العقارية من مبيعات األرضي المطورة وشبه المطورة، 
مباني  لتأجير  باإلضافة  المركزية،  األسواق  في  للمعارض  مساحات  تأجير  والفلل،  السكنية  الشقق  مبيعات 

للفنادق.

y  كأس العالم لكرة القدم 2022 يحرك القطاع العقاري القطري: يعتبر حصول قطر على استضافة كأس
العالم للعام 2022 عامًل محفًز للنمو قطاع العقارات القطري، حيث تم اإلعالن عن العديد من المشاريع العقارية 
قطاع  لتطوير  أمريكي  دوالر  مليار  مبلغ عشرين  بتخصيص  الحكومة  قامت  كما  االستضافة،  خبر  منذ صدور 
السياحة القطري. تنوي حكومة إنفاق عشرين مليار دوالر أمريكي على الطرق بينما تبلغ تكلفة إنشاء المالعب 
التي ستقع عليها المباريات مبلغ أربعة مليارات دوالر أمريكي، أما المرافق الخاصة باستضافة الالعبين وجماهير 

الكرة القادمين من جميع أنحاء لعالم فتبلغ 77 مليار دوالر أمريكي.

y  قد تتعرض مبيعات المكاتب للركود: شهدت مبيعات المكاتب في قطر انخفاضاً، حيث أن المعروض يتمثل
في طوابق مكتبية كاملة، بينما يرتكز الطلب على الوحدات المكتبية الصغيرة والمجهزة. إن عروض الوحدات 
المكتبية الصغيرة محدود في السوق، مما يرفع من مخاوفنا تجاه مجمعات بروة عين خالد التجارية وحي بروة 

المالي.

y  للشقق م   2012 العام  من  الثالث  الربع  مبيعات  جاءت  الفاخرة:  السكنية  الشقق  مبيعات  زخم  استمرار 
الفاخرة مرتفعة قليالً، وعموماً فإن الطلب قوي على الشقق السكنية الفاخرة والفلل المجهزة بالمرافق والمنافع، 
األمر الذي تركز معه بروة العقارية على المشاريع من نفس الفئة. نحن نعتقد أن مشاريع بروة العقارية السكنية 

ستهد نسب إشغال مرتفعة في مشاريعها مثل مشروع مدينة بروة ومشروع بروة البراحة.

y  عبء القروض يؤثر على األهداف االستراتيجية: أعلنت الشركة مؤخراً عن نيتها بيع أصول بقيمة 16 مليار
ريال قطري وذلك للتخفيف من حجم القروض، حيث بلغ معدل القروض الى رأس المال للسنوات الخمس األخيرة 
ما يقارب 72%، ونتوقع أن تخفض هذه النسبة الى ما يقارب 45%. ويجدر اإلشارة الى أن هذه الخطوة ستؤثر 
على االهداف االستراتيجية بعيدة المدى للشركة، حيث أن خفض القروض ببيع األصول يعني أن الشركة تعثرت 

بشكل ما في طريقها لتحقيق استراتيجيتها.

y  التقييم: بالنظر الى حجم األصول لدى مجموعة بروة العقارية ومساحات األراضي الكبيرة لديها، والمواقع المميزة
القطري. نحن نعتقد أن استراتيجية بروة للتوسع  العقاري  للسوق  لمشاريعها، فإن الشركة تعتبر مدخالً هاماً 
المستقبلي تنطوي على عوامل للنمو قياساً باألداء التاريخي لها، باإلضافة لحصة الحكومة الكبيرة فيها يجعل منها 
المطور العقاري األفضل في قطر، ولذلك نبدأ تغطيتنا بتقييم "زيادة المراكز". من جنب مخاطر التقييم، فإن 

أهم المخاطر هي حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العقارات، والتأخر في إنجاز المشاريع أكثر من المتوقع.

أهم املؤرشات املالية

مليون ريال قطري
)ما لم يذكر خالف ذلك(

2010 2011 2012
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

8,5114,4232,8363,1033,9304,468المبيعات

1,4061,2521,1671,3232,2643,269األرباح الصافية

 EBITDA 83%69%60%60%52%36%هوامش

3.613.223.003.405.828.40ربح السهم )ريال قطري( 

18%15%10%9%10%11%العائد على متوسط األصول

6%4%3%2%2%2%العائد على حقوق الملكية

)x( 10.029.319.128.044.703.26مكرر الربحية

)x( 1.080.930.810.760.680.57مكرر القيمة الدفترية

EV/EBITDA8.2716.2514.1212.067.525.02

4%4%4%4%3%3%توزيعات األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال، انخفاض هامش EBITDA يف العام 2010 نتيجة الرتفاع مخصصات االهالكات 
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تحليل الرشكات املشابهة

السعر اىل القيمة الدفرتية

لقد استخدمنا مكرر السعر الى القيمة الدفترية لألسباب التالية:

y  من تأخذ  وهذه  عقاري،  األكبر ألي مطور  المحرك  هي  األراضي  ملكية 
مكرر السعر الى القيمة الدفترية. يأخذ المكرر بعين االعتبار اتجاهات 
السوق والتي قد ال تكون قد انعكست في القوائم المالية وقت صدورها.

y .يوفر المكرر آلية لتقييم األصول العاملة باستثناء التدفقات النقدية

y  مقارنة  0.82 يبلغ  دفترية  قيمة  بمكرر  حالياً  بروة  سهم  تداول  يتم 
بمتوسط مكرر للشركات المشابهة يبلغ 0.9.

مزيج التقييم:

بناء على أساليب التقييم السابقة، فإننا نبدأ تقييمنا لسهم بروة العقارية على أساس "زيادة المراكز".

التقييم

خصم التدفقات النقدية:

لقد استخدمنا منهجية خصم التدفقات النقدية للتوصل اىل سعر مستهدف لسهم الرشكة خالل االثنى عرش شهراً القادمة. نوجز 
فيما ييل أهم الخطوات واالفرتاضات املستخدمة يف تقييم رشكة مجموعة بروة العقارية: 

y التدفق النقدي المتوقع للسنوات األربع القادمة

y احتساب القيمة المستدامة باستخدام نموذج جوردون للنمو

o معدل النمو المستدام المتوقع بنسبة %2 ½

y :احتساب تكلفة حقوق الملكية باستخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية والذي يعتمد على المتغيرات التالية

معدل العائد الخالي من المخاطر لسندات الخزينة األمريكية لعشر سنوات والبالغ 2.0%، باإلضافة لعامل مخاطرة  ½
سيادي خاص بدولة قطر والبالغ %0.5

عالوة مخاطرة لحقوق الملكية بنسبة 9.5% )بناء على العائد السوقي من بلومبرغ( ½

معامل بيتا البالغ 1.4 )بلومبرغ( ½

y استخدمنا نموذج المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لخصم التدفقات النقدية المستقبلية والذي يعتمد على المتغيرات التالية

تكلفة حقوق الملكية باالعتماد على نموذج تسعير األصول الرأسمالية ½

تكلفة القروض بمعدل %5.5 ½

احتسبنا هيكل رأسمال لبروة على أساس 60% من حقوق الملكية و40% من القروض ½

النقدية التدفقات  خصم  منهجية  باستخدام  التقييم 

2015 متوقع2014 متوقع2013 متوقع2012 *مليون ريال قطري )ما لم يذكر خالف ذلك(

14,3001,2951,2891,047التدفقات النقدية المتوقعة )بالمليون(

14,2391,1621,042762خصم التدفقات النقدية  )بالمليون(

8,551القيمة المستدامة  )بالمليون(

25,756مجموع التدفقات المخصومة  )بالمليون(

13,197صافي القروض  )بالمليون(

FCFE )mn(12,558

389عدد األسهم  )بالمليون(

32.3السعر المستهدف 

املصدر: أبحاث الجزيرة،  * تتضمن التدفقات النقدية تدفقات من بروة الخور والقاهرة الجديدة ملرة واحدة

السعر اىل القيمة الدفرتية الرشكة املشابهة

 0.6 المتحدة للتنمية

 0.6 دار األركان لتطوير العقارات

 1.0 إعمار المدينة االقتصادية

 1.9 ألالينس لتطوير العقارات

 0.7 الدار العقارية

 0.7 إعمار العقارية

 1.2 العقارية السعودية

 0.945 المتوسط

 31.6 السعر المستهدف

املصدر: بلومربغ، أبحاث الجزيرة

سعر السهم املرجحالوزن النسبيالسعر املستهدفاملنهجية

6019.36% 32.3 خصم التدفقات النقدية

4012.65% 31.6 تحليل الشركات المشابهة

 32.02 السعر المستهدف

املصدر: الجزيرة كابيتال
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بروة العقارية

مخاطر التقييم

y  تغير أسعار العقارات: تعتمد أسعار العقارات في قطر على عوامل العرض والطلب، هذه العوامل في حالة قطر تتأثر نتيجة التجاهات
االقتصاد العالمي، وتتغير معها أسعار العقارات، وبالتالي فإن أية تغيرات كبيرة في أسعار العقارات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على 

تقييمنا وعلى سعر السهم المستهدف.

y  تأخر اإلنجاز: إن حدوث تأخير عن المواعيد المحددة لالنتهاء من المشاريع في قطاع اإلنشاءات والعقارات يعتبر أمراً متوقعاً، ولذلك
قمنا بافتراض تأخير لمدة ستة أشهر في إنجاز مشاريع بروة العقارية، أما إن تجاوز التأخر في اإلنجاز فترة ستة أشهر، فإن ذلك 

سيؤثر على تقديراتنا إليرادات الشركة للسنة محل التأخير في اإلنجاز، وسنضطر معه لترحيل اإليرادات المتوقعة للسنة التي تليها.

تعت�رب بروة العقارية رشكة تطوير عقارات قطرية، وتأتي إيراداتها من مبيعات األرايض املطورة وش�به املطورة، ومن الوحدات 
الس�كنية، ومن الوحدات التجارية ومساحات املكاتب. س�وق العقارات القطري هو سوقها الرئييس، مع توسع يف أسواق اإلقليم، 
كما أن أعمالها تمتد اىل األس�واق املالية من خالل حصتها غري املس�يطرة يف بنك بروة. لقد تم إنشاء بروة العقارية من قبل رشكة 
الديار القطرية لالس�تثمار العقاري يف العام 2004 بهدف انشاء مش�اريع متوسطة الحجم لخدمة متطلبات السكن والسياحة، 
محلياً وخارجياً، ثم قامت بروة العقارية يف العام 2006 بإصدار أسهم لالكتتاب العام يف بورصة قطر بقيمة تقارب 330 مليون 
دوالر أمريكي ش�كلت ما نس�بته 55% من حقوق امللكية للرشكة. باإلضافة لسوق الرشكة الرئييس يف قطر، تنشط بروة العقارية 

حالياً يف 13 دولة إقليمياً وعاملياً.

تركيبة املساهمني

املصدر: تقارير الرشكة

أهم املحطات يف مسرية 
بروة

املصدر: زاوية، تقارير الرشكة

الديار لالستثمار
العقاري - قطر
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ايرادات بروة (يسار)

٢٠١٠ ٢٠١١

أعلنت حكومة قطر عن استثمار ١٠٠ 
بروة  من  كل  يف  قطري  ريال  مليون 
ورشكة الديار. تنوي الرشكة استثمار 
إضافية  مرصي  جنيه  مليار   ٥٠
يف  أمريكي)  دوالر  مليار   ٨٫٣٩)

مرشوع بروة القاهرة الجديدة.

العقارات، وبدء  تأسيس وصيف إلدارة 
بروة  بني  اتفاقية  بروة.  لبنك  العمليات 
الرباحة ورشكة الفتح الطبية لبناء مركز 
الرشكات  تأسيس  عن  اإلعالن  طبي. 
الصيانة، رشكة  لخدمات  بروة  التابعة: 
ورشكة  العقاري،  لالستثمار  األردن 
األصول  من  جزء  بيع  سلوى.  بروة 
تسليم  املايل.  لالنهيار  نتيجة  العقارية 
استثمار  عن  اإلعالن  السيلة.  مجمعات 
النشاء  قطري  ريال  مليار   ٢٫٥ بقيمة 

منتجع ساحيل. 

الرباحة لسكن األجانب بقيمة ٤ مليار ريال  انشاء بنك بروة، اطالق مرشوع بروة  املوافقة عىل 
قطري. تأسيس رشكة بروة للفنادق واملنتجعات السياحية. بروة لالستثمارات العقارية الدولية 
تستحوذ عىل فندقني يف سويرسا. رشكة نزل قطر اململوكة بنسبة ٥٠٪ من بروة العقارية تطلق 

مرشوعها ويست باي السكني.

بنك بروة اململوك من قبل بروة العقارية بنسبة ٥٠٪، يعلن عن استحواذه عىل رشكة فريست إنفستور. رفع رأس املال اىل ٣٫٩ 
العقارية بسعر سهم يبلغ ٣٦٫٣ ريال قطري (١٫١ سهم لكل سهم مقابل).  مليار ريال قطري. االندماج مع رشكة قطر 
االستحواذ عىل رشكة بارك هاوس ديفيلوبمنت الربيطانية بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه اسرتليني. رشكة مدينة  بروة العقارية 

تمنح عقداً بقيمة ٦٧٦ مليون ريال قطري لبناء املرحلة األوىل من من مرافق مدينة بروة.

ريال  مليار  بقيمة ١٫٢  أسهم  إصدار 
قطري، تحالف مع اإلمتياز لالستثمار 
 ٧٠ بقيمة  الخور  بروة  إنشاء  بهدف 
وتطوير  برشاء  وذلك  دوالر  مليون 
أرايض منتجع الخور. استحوذت عىل 
عقارات يف فرنسا بقيمة ٣٣٥ مليون 

دوالر أمريكي.

فيال  مع  مشرتك  مرشوع  يف  الدخول 
بقيمة  الكويت،   – ستايل  اليف  مودا 
لتطوير  أمريكي  دوالر  مليار   ٥٫٥
بروة الريان يف الدوحة، حيث ارتفعت 
ونمت   ،٪١٠٠ بمعدل  اإليرادات 

األصول بمعدل ٢٠٠٪.
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آليات عمل سوق العقارات القطري – كأس العالم 2022 املحرك األكرب

يعترب حصول قطر عىل اس�تضافة كأس العالم لكرة القدم يف العام 2022 هو املحرك األكرب لنمو س�وق العقارات يف قطر، حيث 
ش�هدت قطر فيضاً من إعالنات املش�اريع العقارية منذ خرب االس�تضافة، فقد أعلنت حكومة قطر عن تخصيص مبلغ 20 مليار 
دوالر أمريكي لتطوير القطاع الس�ياحي، حيث من املنتظر تطوير عدد من القطاعات لرفع مس�توى املرافق لتتوافق مع مقاييس 
االتحاد العاملي لكرة القدم. تش�مل هذه املش�اريع انش�اء مطار حدي�ث بتكلفة 11.1 مليار دوالر أمريك�ي، ميناء حديث للمياه 
العميقة بقيمة 5.5 مليار دوالر أمريكي، وطريق رئييس يف قلب الدوحة بقيمة مليار دوالر أمريكي. تنوي حكومة قطر إنفاق 20 
مليار دوالر عىل الطرق، بينما تنفق ما يقارب 4 مليارات دوالر أمريكي النشاء اإلستادات الرياضية إلقامة مباريات كأس العالم، 
كم�ا تنوي إنفاق 77 مليار دوالر أمريكي عىل املرافق املخصصة الس�تضافة الالعبني والفرق الرياضية وجماهري الكرة القادمني 

من جميع أنحاء العالم.

اختالف النظرة بعيدة األجل عن القريبة األجل

y  استمرت أسعار العقارات في قطر حول مستوياتها، بينما شهد القطاع نمواً في الطلب على الشقق السكنية ذات غرفة النوم الواحدة وذات
الغرفتين وذلك ألن إيجارها رخيص نسبياً. بالرغم من الحركة القوية في السوق خالل الربعين األول والثاني من العام الجاري، أال أنها 
عادت للهدوء خالل الربع الثالث نتيجة لألعداد الكبيرة من المباني السكنية التي أصبحت متاحة للتأجير، ولذلك نتوقع أن تستمر األسعار 
حول مستوياتها أو انخفاضها في بعض البلديات. إن كثرة إنشاء المباني السكنية هو سيف ذو حدين، فمعه ال يمكن رفع األسعار بل 

يدفع باتجاه انخفاضها للمباني السكنية التي ال تتمتع بمرافق وخدمات مثل الصاالت الرياضية والمسابح والمراكز االجتماعية.

y  شهد سوق تأجير الوحدات السكنية في قطر هدوءأً خالل الربعين األول والثاني من العام الجاري، بينما شهد الربع الثالث انخفاضاً عن
الربع الثاني بنسبة 30%، وتعزو السبب في ذلك شركة أستيكو )شركة إلدارة العقارات واالستشارات العقارية مقرها دبي( الى االنتهاء 

من تنفيذ العديد من المباني السكنية والى موسم رمضان المبارك مع طبيعة الهدوء خالل أشهر الصيف في قطر.

املختلط  التقييم 

تاريخ االنتهاءالقيمةتفاصيل املرشوعاملوقعاملشاريع تحت التنفيذ

بروة عين خالد - الشارع 
التجاري

الدوحة، 
قطر

بناء 800.000 متر مربع، أراضي بمساحة 462.000 متر 
مربع، 5 مباني

6.4 مليار ر.ق. )1.7 
مليار دوالر أمريكي(

الربع الثالث 2013

بروة البراحة
الدوحة، 

قطر

اجمالي مساحة األراضي 1.8 مليون متر مربع، المرحلة 
األولى مواقف الشاحنات، المرحلة الثانية 64 مبنى سكني، مع 

المرافق والمنافع

4.1 مليار ر.ق. )1.1 
مليار دوالر أمريكي(

المرحلة األولى الربع 
الرابع 2012، المرحلة 

الثانية في طور العطاءآت

مدينة بروة
الدوحة، 

قطر

اجمالي مساحة األراضي 2.7 مليون متر مربع، مساحات 
البناء 97.000 متر مربع، 8.000 وحدة سكنية، سيستكمل 

المشروع على مرحلتين

5.1 مليار ر.ق. 
)1.36 مليار دوالر 

أمريكي(
الربع األول 2015

حي بروة المالي
الدوحة، 

قطر
اجمالي مساحة األراضي 695.000 متر مربع، مساحات البناء 
71.600 متر مربع، فندق 5 نجوم، مواقف لخمسة آالف سيارة

5.1 مليار ر.ق. 
)1.36 مليار دوالر 

أمريكي(
الربع األول 2014

بروة الدوحة
الدوحة، 

قطر

فندق بسعة 257 غرفة، 71 شقة فندقية مخدومة، سوق 
تجاري متعدد الطوابق بمساحة 90.000 متر مربع و290 

معرضاً

2.6 مليار ر.ق. 
)0.69 مليار دوالر 

أمريكي(
2015

املصدر: الجزيرة كابيتال

۱٦٫۰۰۰

۱٤٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰

۱۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰

٦٫۰۰۰

٤٫۰۰۰

۲٫۰۰۰

-
لؤلؤة قطر الشاطئ الغربي السد طريق املطار بن محمود املنتزه املجمع الوكره املنصورة

الربع الثالث
۲۰۱۲ 

الربع الثاني
۲۰۱۲ 

الربع األول
۲۰۱۲ 

الربع الثالث
۲۰۱۱ 

الربع الرابع
۲۰۱۱ 

الربع الثاني
۲۰۱۱ 

الربع األول
۲۰۱۱ 

y  الواحدة النوم  غرفة  ذات  الصغيرة  الشقق  من  المعروض  لنقص  نتيجة  الثالث 2012،  الربع  بطيئة خالل  كانت  الشقق  بيع  عمليات 
المفضلة للمستثمرين نتيجة لوجود انطباع لدى أنها أقل مخاطرة، كما أسهمت رغبة المستثمرين بالشراء بأسعار مخفضة باستمرار 

التباطؤ خاصة أنه ال يمكن التغاضي عن نقص المعروض منها.

y  استمرت إيجارات مساحات المكاتب حول مستوياتها للتسع شهور األولى من العام الجاري، حيث ينتشر عرض المساحات الكبيرة بينما
يكثر الطلب على المكاتب الصغيرة المجهزة.

إيجارات الشقق املفروشة يف قطر

املصدر: تنوين
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يونيو سبتمبر

يمثل الرسم البياني معدالت البيع والتأجري عىل أساس ربع سنوي

مبيعات الشققمبيعات الفللتأجري الفللتأجري مساحات املكاتب تأجري الشقق
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شهدت عمليات تأجري الشقق والفلل السكنية 
حركة قوية خالل الربعني األول والثاني ٢٠١٢، 

بينما هدأت خالل الربع الثالث نتيجة ملوسم 
رمضان املبارك وموسم اإلجازات، كما كانت 

عمليات تأجري وبيع املكاتب ضعيفة نتيجة للطلب 
عىل املكاتب الصغرية املجهزة. 
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يوليو أغسطس

متوسط سعر الغرفة أعىل عائد
للغرف املتاحة

اإلشغال

سبتمرب

طلب معقول عىل وحدات بروة السكنية

ان النجاح الذي حققته بروة يف مش�اريعها مثل قرية بروة والتي هي مزيج من مش�اريع الوحدات السكنية والتجارية، ومساكن 
ميسمري والسيلية هي دليل عىل قدرات الرشكة عىل التنفيذ، ولكننا نعتقد أن تمثل عملية البيع لهذه املشاريع تحدياً لربوة مع قرب 
االنتهاء من مشاريع أخرى، حيث أنه من املتوقع إضافة ما يقارب من 18.000 وحدة سكنية خالل العام الجاري، منها ما نسبته 
75% موجه للطبقة متوسطة الدخل، األمر الذي يلمح اىل وجود فجوة بني كثرة العرض وقلة الطلب، وعىل أية حال، فنحن نتوقع 
أن يستمر الطلب قوياً عىل الوحدات السكنية الفاخرة مع إنخفاض املعروض منها األمر الذي يميز بروة العقارية حيث ركزت يف 
مشاريعها عىل هذه الفئة من الشقق والفلل مع املنافع واملرافق ذات العرض القليل، حيث نعتقد من إمكانية رشكة بروة من بيع 

ما يرتاوح من 80% و85% منها. 

وم�ن جانب إخر، ال نخفي مخاوفنا بش�أن مش�اريع بروة عني خال�د التجارية والحي املايل، وذلك النخف�اض الطلب عموماً عىل 
املساحات املكتبية يف قطر، خاصة مساحات املكاتب الكبرية مع وجود طلب عىل املكاتب الصغرية املجهزة مع قلة املعروض منها 
كما ذكرنا سابقاً. يتكون مرشوع بروة عني خالد من خمسة أبراج مكاتب منها أربع أبراج معروضة حالياً، والخامس تستخدمه 
مجموع�ة بروة العقارية والرشكات التابعة لها. عموم�اً، مكانة رشكة مجموعة بروة العقارية يف قطر، مع وجود الدعم الحكومي 

لها يجعل من السهل عىل الرشكة استقطاب املستثمرين.

تقدير إيرادات بروة العقارية

املصدر: موقع زاوية اإلليكرتوني، تقارير الرشكة، الجزيرة 
كابيتال
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٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥
مبيعات بروة (يسار)األصول (يمني)

االنتهاء  املتوقع  من 
مدينة  مشاريع  من 
ـــروة  ــــروة وب ب
وبالرغم  الدوحة، 
شمول  ــدم  ع من 
لهذه  الكامل  األثر 
املـــشـــاريـــع يف 
نتيجة  تنا قعا تو

للتأخر املحتمل.

مـن املتوقع اكتمال 
التنفيـذ يف مرشوع 
بـروة عـني خالـد 
العـام  بنهايـة 

.٢٠١٣

عني  الربوة  مرشوع  تنفيذ  بتأخر  احتمال  هناك 
اكتمال  تواريخ  اىل  بالنظر  التجاري  خالد 
ترتفع  أن  نتوقع  وبالتايل  الرشكة،  مشاريع 
أنه  العام ٢٠١٤. كما  اإليرادات من املرشوع يف 
املايل،  الحي  مرشوع  من  االنتهاء  املفرتض  من 

وقد افرتضنا تأخر اإلنجاز يف تقييمنا.

أعلنت بروة أنها ستقوم ببيع أرض بروة الخور 
(قطر) ومرشوع القاهرة الجديدة (مرص) بقيمة 
ربح  دون  بالتكلفة  قطري  ريال  مليار   ١٦
أوخسارة. ستقوم أيضاً باسكمال املرحلة األوىل 

من بروة الرباحة.

y  بلغ عدد الفنادق العاملة في قطر 74 فندقاً بنهاية العام 2011، مع افتتاح 12 فندقاً جديداً من فئة األربع والخمس نجوم خالل التسع
شهور األولى من العام الجاري، ليبلغ اجمالي عدد الغرف الفندقية ما يزيد على 13000 غرفة بنهاية الربع الثالث 2012، وبلغت نسبة 

االشغال 45% مقارنة بنسبة 60% للعام 2011 ونسبة 59% للعام 2010.

إيجارات املساحات املكتبية يف قطر

املصدر: تنوين

معدالت اشغال الفنادق يف قطر

املصدر: تنوين

مؤرش أستكو لسوق العقارات القطري

املصدر: أستكو
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نتوقع انخفاض نسبة القروض اىل حقوق امللكية

تعتمد بروة العقارية، كما هي الحال يف رشكات التطوير العقاري، عىل االقرتاض لتمويل املش�اريع، ولكنها مقارنة بالرشكات 
املش�ابهة يف املنطقة، فإن معدالت القروض لديها مرتفعة، حيث بلغت نس�بة القروض اىل حقوق امللكية ما يقارب 72%، األمر 
ال�ذي انتبه�ت له إدارة الرشك�ة وأعلنت معه مؤخراً عن نيتها بي�ع أصول بقيمة 16 مليار ريال قط�ري )بروة الخور يف قطر 
والقاه�رة الجدي�دة يف مرص( بدون أرباح أو خس�ائر، وذلك للتخفيف من عبء القروض. لق�د افرتضنا أن عائد هذا البيع، إن 
استخدم جميعه لسداد جزء من القروض، سيقلل من نسبة القروض اىل حقوق امللكية لتصل بحدود 45%، وبالتايل ستنخفض 
معه�ا تكلف�ة التمويل، ويجدر التنويه هنا إىل أن هذا اإلجراء من ش�أنه أن يحد من األهداف االس�رتاتيجية للرشكة بالرغم من 
تحسن العائد عىل متوسط األصول نتيجة النخفاض األصول مع ثبات األرباح الصافية. نحن نعتقد أن االندفاع نحو التوسع لم 
يأخذ بعني االعتبار اتجاهات النمو يف الس�وق مما أس�فر عن ارتفاع القروض. بمعنى آخر، إن بيع األصول لخفض القروض 
يعني أن الرشكة تعثرت يف تحقيق اسرتاتيجيتها، ونظراً لعدم توافر معلومات حول أثر هذا القرار عىل التوجهات االسرتاتيجية 

للرشكة فإن ألثر املايل الكامل لهذا القرار ال يمكن تقييمه. 

حقوق امللكية والقروض - بروة

املصدر: بلومربغ
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 القروض اىل
القروض (يسار)حقوق امللكية (يمني)حقوق امللكية

املشابهة الرشكات  مقارنة 

الدولةالرشكة 
القروض اىل حقوق 
امللكية - الربع األخري

القروض اىل رأس املال 
- الربع األخري

الدولة الرشكة
القروض اىل حقوق 
امللكية - الربع األخري

القروض اىل رأس املال - 
الربع األخري

68%40%السعوديةإعمار المدينة االقتصادية14%12%مصرمجموعة طلعت مصطفى

2%2%السعوديةطيبة القابضة69%41%الكويتشركة المباني

30%23%اإلماراتإعمار العقارية6%5%لبنانشركة سوليدير

181%64%اإلماراتالدار العقارية205%67%قطرمجموعة بروة العقارية

37%27%اإلماراتصروح العقارية49%33%قطرالمتحدة للتنمية

57%28%المتوسط29%23%السعوديةدار األركان

املصدر: أبحاث الجزيرة. 
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ملخص القوائم املالية 

مليون ريال قطري 
)ما لم يذكر خالف ذلك(

20102011 2012
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

قائمة الدخل

 4,468  3,930  3,103  2,836  4,423  8,511 املبيعات

أرباح وخسائر

 423  411  405  401  353  285 تكاليف التشغيل

 424  420  416  415  792  1,287 مصاريف ادارية وعمومية  

 400  350  500  350  767  3,802 خسائر استبعادات - صافي

 99  95  91  74  99  92 استهالك

 -    -    -    -    27  80 تكاليف األعمال البتكية

 -    -    -    -    183  -   احتياطيات 

 5,545  2,220  1,240  1,411  1,276  1,346 

 469  425  490  508  1,017  1,562 صافي تكاليف التمويل

 3,122  2,185  1,268  1,107  1,186  1,404 األرباح قبل الضرائب

 189  108  72  66  90  7 الضرائب

 3,311  2,293  1,340  1,173  1,276  1,411 صافي االيراد من العمليات المستمرة

 -    -    -    -    10  -   الربح من شركة تابعة برسم البيع

 3,311  2,293  1,340  1,173  1,286  1,411 األرباح الصافية قبل حقوق األقلية

 42  29  17  6  33  5 حقوق األقلية

 3,269  2,264  1,323  1,167  1,252  1,406 األرباح الصافية

 8.40  5.82  3.40  3.00  3.22  3.61 ربح السهم 

قائمة الميزانية

األصول

األصول المتداولة

 5,501  2,426  2,339  1,194  2,626  12,983 النقد واألرصدة لدى البنوك

 24,754  23,314  22,051  21,130  38,270  31,695 ممتلكات لالتجار

 1,466  1,185  1,094  1,394  1,059  2,778 مستحقات ودفعات مقدمة

 41,598  36,245  34,588  32,771  51,205  58,237 اجمالي األصول المتداولة

أصول بعيدة األجل

 14,284  13,453  13,300  12,940  10,663  12,584 ممتلكات استثمارية

3,1613,9393,3273,3503,3873,418اصول اخرى بعيدة األجل

 17,701  16,840  16,650  16,267  14,602  15,745 اجمالي االصول بعيدة األجل

 59,299  53,085  51,238  49,038  65,807  73,982 اجمالي األصول

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

 3,165  3,159  3,177  3,156  5,080  8,823 مطلوبات ومستحقات

 23,748  21,589  19,626  17,842  16,823  23,907 مستحقات ألطراف ذات عالقة

 27,392  25,227  23,283  21,478  24,904  36,678 اجمالي المطلوبات المتداولة

مطلوبات بعيدة األجل

 13,393  12,131  13,989  14,392  28,371  24,179 التزامات عقود تمويل اسالمية

 -    -    -    -    -    25 ضرائب مؤجلة

 13,393  12,131  13,989  14,392  28,371  24,204 اجمالي المطلوبات بعيدة األجل

 40,785  37,359  37,272  35,869  53,276  60,881 اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

 3,891  3,891  3,891  3,891  3,891  3,891 رأس المال

 8,899  6,185  4,477  3,709  3,098  2,367 ارباح مبقاة

 17,857  15,143  13,435  12,667  12,056  11,231 حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة األم

 658  583  532  501  475  1,869 حصص غير مسيطرة

 18,515  15,726  13,966  13,169  12,531  13,101 اجمالي حقوق الملكية

 59,299  53,085  51,238  49,038  65,807  73,982 إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة التدفقات النقدية

 3,446  2,837  2,690  )333( )935( )59(األنشطة التشغيلية

 2,677  2,306  1,301  12,415  )5,634( )12,653(األنشطة االستثمارية

 )3,048( )5,057( )2,845( )13,514( )949( 23,554 األنشطة التمويلية

 3,075  86  1,145  )1,432( )10,198( 10,953 صافي التغير في النقد

2626.3851194.1073112339.4590752425.502619 12,823 1870.498النقد في بداية المدة )معدل للرصيد الغير متاح(

 5,501  2,426  2,339  1,194  2,626  12,823 النقد يف نهاية املدة 

املصدر: التقارير السنوية للرشكة، الجزيرة كابيتال 
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2012 20102011املعدالت والتقييم
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

النسب املالية 

)x( 1.62.11.51.51.41.5نسبة السيولة

نسب الربحية

18%15%10%9%10%11%العائد على متوسط األصول

6%4%3%2%2%2%العائد على متوسط حقوق الملكية

10%8%5%4%3%4%العائد على رأسل المال المستثمر

الهوامش 

EBITDA 83%69%60%60%52%36%هامش

80%66%57%57%50%35%الهامش التشغيلي

73%58%43%41%28%17%صافي الهوامش

معدالت الرفع المالي

72%77%100%109%226%185%القروض الى حقوق الملكية

42%44%50%52%69%65%القروض الى رأس المال

23%23%27%29%43%33%القروض الى األصول

2.11.91.51.41.21.2مكرر تغطية الفوائد

التقييم

4%4%4%4%3%3%الربح الموزع الى السهم

33.732.233.835.940.447.6القيمة الدفترية للسهم

14,08611,65410,64310,64310,64310,643الرسملة السوقية )مليار ريال قطري(

25,28237,39923,84022,29220,34918,534قيمة الشركة )مليار ريال قطري(

)x( 10.029.319.128.044.703.26مكرر الربحية

)x( 1.080.930.810.760.680.57مكرر القيمة الدفترية

 EV/EBITDA 8.316.214.112.17.55.0مكرر

املصدر: أبحاث الجزيرة 



شركة  وهي  الجزيرة،  لبنك  االستثماري  الذراع  كابيتال(  )الجزيرة  المالية  لألسواق  الجزيرة  شركة  تعد 

سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية 

تم  لقد  السعودية.  المال  سوق  هيئة  اشراف  تحت  كابيتال  الجزيرة  تعمل  تعامالتها.  جميع  في 

ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال األوراق المالية بصفة 

الجزيرة  إن  المشورة.  وتقديم  والترتيب  والحفظ  االدارة  وخدمات  بالتغطية  والتعهد  وكيل  و  اصيل 

كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة 

على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول 

جديدة لعمالئنا الكرام للوصول ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 . 1

10 ٪ عن مستويات  بأكثر من  أن يرتفع سعرها  المراكز” يتوقع  “زيادة  شهرا. واألسهم المصنفة 

األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة . 2

عن   ٪  10 من  بأكثر  سعرها  ينخفض  أن  يتوقع  المراكز”  “تخفيض  المصنفة   األسهم  و  شهرا.   12

مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. . 3

والسهم المصّنف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪  عن مستويات األسعار الحالية 

خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معّلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود . 4

تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة 

بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

كابيتال
جزيرة 

ن ال
نبذة ع

ف
صني

ت الت
حا

طل
ص

م

لمزيد من المعلومات حول خدماتنا المتميزة، نرجو االتصال على الرقم المجاني )9999 116 800(



اإدارة الأ�شول    الو�شاطة    متويل ال�شركات    خدمات احلفظ    امل�شورة

اإلدارة العامة: المساعدية - طريق المدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 المملكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02  فاكس: 02-6697761

إفصاحات وإقرارات وإخالء المسؤولية

اإن الغاية من اإعداد هذا التقرير هي تقدمي �شورة عامة عن ال�شركة اأو القطاع االقت�شادي اأو املو�شوع االقت�شادي حمل البحث، ولي�س الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء 
اأو االحتفاظ باأية اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى. بناًء على ما �شبق، ال ياأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية اخلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
املخاطر املتعلقة باال�شتثمار يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى، وبالتايل قد ال يكون منا�شبًا جلميع العمالء باختالف اأو�شاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل 
املخاطر. يف�شل عمومًا اأن يقوم امل�شتثمر باأخذ امل�شورة من عدة جهات وم�شادر متعددة عندما يتعلق االأمر بالقرارات اال�شتثمارية واأن يدر�س تاأثري هذه القرارات على 
و�شعه املايل والقانوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه اال�شتثمارات او ت�شفيتها جزئيًا اأو كليًا. اإن اأ�شواق االأ�شهم وال�شندات واملتغريات االقت�شادية اجلزئية 
والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق اإنذار، لذلك قد يتعر�س امل�شتثمر يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع املعلومات واالآراء والتوقعات والقيم العادلة اأو االأ�شعار امل�شتهدفة الواردة يف التقرير م�شتقاة من م�شادر تعتقد �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية باأنها موثوقة، لكن 
اأن تكون هذه املعلومات خمت�شرة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب �شركة  لذلك قد يحدث  املالية بتفنيد هذه املعلومات ب�شكل م�شتقل،  مل تقم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية غري م�شوؤولة عن مدى دقة اأو �شحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�شارة مادية اأو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. ال تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية �شمانات بخ�شو�س التوقعات اأو االأ�شعار العادلة اأو االأ�شعار 
اإ�شعار م�شبق. االأداء  اأو التعديل بدون  اأو االأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واالأرقام والقيم العادلة واالأ�شعار امل�شتهدفة قابلة للتغيري  امل�شتهدفة 
الواردة  ال�شعر امل�شتهدف والتوقعات والت�شريحات بخ�شو�س االآفاق امل�شتقبلية  اأو  العادل  ال�شعر  ال�شابق الأي ا�شتثمار ال يعترب موؤ�شرًا لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات 
بالتقرير قد ال حت�شل فعليا. قد ترتفع اأو تنخف�س قيمة االأ�شهم اأو االأ�شول املالية االأخرى اأو العائد منها. اأي تغري يف اأ�شعار العمالت قد يكون له اأثر اإيجابي اأو �شلبي 
على قيمة/عائد ال�شهم اأو االأوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ االأ�شلي امل�شتثمر يف حاالت معينة. بع�س االأ�شهم اأو االأوراق 
املالية قد تكون بطبيعتها قليلة ال�شيولة / التداول اأو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة على امل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على 
اال�شتثمارات يف االأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم واأوالدهم ال ميتلكون 
اأ�شهمًا اأو اأوراق مالية اأخرى يت�شمنها هذا التقرير ب�شكل مبا�شر وقت اإ�شدار هذا التقرير. مت اإعداد هذا التقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل اإدارة االأبحاث يف �شركة 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية ومل يتم اإطالع اأي اأطراف داخلية اأو خارجية قد يكون لها م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف حمتويات هذا التقرير، كما مل يكن لدى اإدارة 
االأبحاث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية معلومات وقت اإعداد هذا التقرير تفيد بوجود م�شالح م�شرتكة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر بني ال�شركة / ال�شركات 
حمل البحث يف التقرير وبني اأع�شاء جمل�س االإدارة و/اأو االإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأو اأية �شركة اأخرى من �شركات جمموعة 
بنك اجلزيرة. ال ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شواًء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من 

�شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية. على االأفراد واجلهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود ال�شابقة.


