
ش.م.خ. وشركاتھا التابعة شركة كیو القابضة 
") .(سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ

المختصرة الموحدة المرحلیة المالیة البیاناتوتقریر المراجعة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١





وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")شركة كیو القابضة ش.م.خ.

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

الربح أو الخسارة المرحلي الموحدبیان 
(غیر مدقق)  ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھمإیضاح 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٥٢٠١٫٧٨٩٤٨٫٩٥٨إیرادات من العقود مع العمالء 
٨٧٫٥٥٢٧٠٫١٨٣إیرادات اإلیجار 

-)٥٫٧٧٨(٦، صافي إیرادات من االستثمارات

٢٨٣٫٥٦٣١١٩٫١٤١

) ٢٩٫٢٣٢()٤٣٫٧٤٢(تكالیف عقود
) ١٧٫٨٣٠()١٥٫٣٧٠(٧موظفین تكالیف 
)٨٫٧٠٣()٧٫٤٣٠(منافع

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة والذمم  
-)٤٫٥١٧(المدینة األخرى 

)٥٫٦٤٢()٤٫٠٤٤(١٠استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 
)٣٨٨()١٫٣٤٢(مصاریف اإلیجار 

)٨٦٠()٨٤٦(االستخداماستھالك موجودات حق 
-)١٠١(إطفاء موجودات غیر ملموسة 

)٥٠()٣٣١(مصاریف التسویق 
) ١٥٫١٩٢()١٩٫٤٦٨(مصاریف أخرى 
١٨٦٫٣٧٢٤١٫٢٤٤الربح التشغیلي 

) ٣٤٫٨٩٩()٤٧٫٤٦٤(٨تكالیف التمویل 
-٢٫٤٥٠إیرادات أخرى 
-٥٢٥شركات زمیلة  حصة الربح من

٣٤٤-شركات ائتالف فيحصة الربح 
١٤١٫٨٨٣٦٫٦٨٩الربح للفترة

الربح العائد إلى: 
)٧٫١٨٧(١٢٧٫٥٨١ُمّالك الشركة األم

١٤٫٣٠٢١٣٫٨٧٦الحصص غیر المسیطرة 
١٤١٫٨٨٣٦٫٦٨٩

)٠٫٠٠٩(٢٠٠٫٠٢٣(درھم) للسھم العائدات األساسیة 



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")شركة كیو القابضة ش.م.خ.

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد
(غیر مدقق) ٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةاللفترة 

مارس ٣١أشھر المنتھیة في ثالثةفترة ال
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھمإیضاحات 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٤١٫٨٨٣٦٫٦٨٩الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر: 
البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح أو الخسائر: 

الدخل التغیر في القیمة العادلة لموجودات مالیة من خالل
-٥٦٫٤٦٠الشامل اآلخر 

بنود ُیحتمل إعادة تصنیفھا في األرباح أو الخسائر 
١٫٠٦٣٧٤٥فروق صرف العمالت األجنبیة عند تحویل العملیات الخارجیة

٥٧٫٥٢٣٧٤٥للفترة اآلخرالشامل الدخل

١٩٩٫٤٠٦٧٫٤٣٤إجمالي الدخل الشامل للفترة 

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: 
)٦٫٤٤٢(١٨٥٫١٠٤ُمّالك الشركة األم

١٤٫٣٠٢١٣٫٨٧٦مسیطرةحصص غیر 

١٩٩٫٤٠٦٧٫٤٣٤



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")شركة كیو القابضة ش.م.خ.

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

بیان المركز المالي المرحلي الموحد 
٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

(مدققة) (غیر مدققة) 

الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة 

١٠٦٩٧٫٣٥٣٦٩٤٫٦٦٩ومعدات ممتلكات وآالت 
١١٦٫٥٨١٫٧٦٥٦٫٥٦٠٫٨٧٤استثمارات عقاریة 

٩٢٫٨٩٧٩٣٫٧٤٣موجودات حق االستخدام
٣٢٫٥٥٢٣٢٫٠٢٧استثمار في شركات زمیلة 

٦٫٧٥٦٧٫٣٢٢استثمار في شركات ائتالف 
٧٨٫٥٣٨٧٨٫٦٣٩الموجودات غیر الملموسة بما فیھا الشھرة

بالقیمة العادلة من خالل الدخل محتفظ بھا استثمارات 
١٢٥٢٤٫٠١٧٤٦٧٫٥٥٧الشامل اآلخر 

١٣١٢٨٫٧١٤١٢٧٫٨٠٣ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

٨٫١٤٢٫٥٩٢٨٫٠٦٢٫٦٣٤

الموجودات المتداولة 
٧٫٨٣١٧٫٥٠٩مخزون 

١٤١٫٢٧٨٫٤٠١١٫٢٠٢٫٨١٢أعمال تطویر قید اإلنجاز 
١٣٤٢٩٫٩١٣٤٠٥٫٨٣٢ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح 
١٢٥٥٫٦٠٢٦٢٫٣٨٣أو الخسارة 

١٩١٢٤٫٥١١١١٢٫٦٨٩مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
١٥١٫٥١١٫٣٤٦١٫٦٦٨٫٦٥٥نقد وأرصدة بنكیة 

٣٫٤٠٧٫٦٠٤٣٫٤٥٩٫٨٨٠
١٫٠٤٨٫٩٣٢١٫٠٥٨٫٠٣١الموجودات المحتفظ بھا للبیع 

٤٫٤٥٦٫٥٣٦٤٫٥١٧٫٩١١

١٢٫٥٩٩٫١٢٨١٢٫٥٨٠٫٥٤٥الموجودات إجمالي

حقوق المساھمین والمطلوبات 
حقوق المساھمین 

١٦٥٫٥٠٨٫١٩١٥٫٥٠٨٫١٩١رأس المال 
٣٢٧٫١٢٢٣٢٧٫١٢٢احتیاطي قانوني 

) ١٨٩٫٢٣٤()١٨٩٫٢٣٤(احتیاطي االندماج 
٢٣٦٫٨٠٥٢٣٥٫٧٤٢احتیاطیات أخرى 

٩٥٫٣٣٥٣٨٫٨٧٥تغیرات متراكمة في القیمة العادلة 
٨١٨٫٧٧٣٦٩١٫١٩٢أرباح محتجزة  

٦٫٧٩٦٫٩٩٢٦٫٦١١٫٨٨٨حقوق المساھمین العائدة إلى مّالك الشركة األم 

١٫٠٤٧٫٤٠٠١٫٠٣٣٫٠٩٨حصص غیر مسیطرة

٧٫٨٤٤٫٣٩٢٧٫٦٤٤٫٩٨٦إجمالي حقوق المساھمین 





وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")شركة كیو القابضة ش.م.خ.

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموحد 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةالفترة ل

العائد إلى ُمالك الشركة األم 

احتیاطیات أخرى احتیاطي دمج احتیاطي قانونيرأس المال 
تغیرات متراكمة في  

اإلجمالي أرباح محتجزة القیمة العادلة 
الحصص غیر  

المسیطرة 
إجمالي حقوق  

المساھمین 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٨٠٨٫٩٨٤٢٩١٫٥٩٣٣٣٦٫٤٦٥٢٤٢٫٣٩٩٥٧٫١٩٠٥٦١٫٩٤٦٢٫٢٩٨٫٥٧٧٩٩٦٫٢٨١٣٫٢٩٤٫٨٥٨(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١في 
١٣٫٨٧٦٦٫٦٨٩) ٧٫١٨٧() ٧٫١٨٧(- - - - - الربح للفترة 

٧٤٥- ٧٤٥- - ٧٤٥- - - الشامل اآلخر للفترة الدخل 

١٣٫٨٧٦٧٫٤٣٤) ٦٫٤٤٢() ٧٫١٨٧(- ٧٤٥- - - الشامل للفترة إجمالي الدخل

٨٠٨٫٩٨٤٢٩١٫٥٩٣٣٣٦٫٤٦٥٢٤٣٫١٤٤٥٧٫١٩٠٥٥٤٫٧٥٩٢٫٢٩٢٫١٣٥١٫٠١٠٫١٥٧٣٫٣٠٢٫٢٩٢(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٣٥٫٧٤٢٣٨٫٨٧٥٦٩١٫١٩٢٦٫٦١١٫٨٨٨١٫٠٣٣٫٠٩٨٧٫٦٤٤٫٩٨٦) ١٨٩٫٢٣٤(٥٫٥٠٨٫١٩١٣٢٧٫١٢٢(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١في 
١٢٧٫٥٨١١٢٧٫٥٨١١٤٫٣٠٢١٤١٫٨٨٣- - - - - الربح للفترة 

٥٧٫٥٢٣- ٥٧٫٥٢٣- ١٫٠٦٣٥٦٫٤٦٠- - - الشامل اآلخر للفترة الدخل 

١٫٠٦٣٥٦٫٤٦٠١٢٧٫٥٨١١٨٥٫١٠٤١٤٫٣٠٢١٩٩٫٤٠٦- - - الشامل للفترة إجمالي الدخل

٢٣٦٫٨٠٥٩٥٫٣٣٥٨١٨٫٧٧٣٦٫٧٩٦٫٩٩٢١٫٠٤٧٫٤٠٠٧٫٨٤٤٫٣٩٢) ١٨٩٫٢٣٤(٥٫٥٠٨٫١٩١٣٢٧٫١٢٢(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")شركة كیو القابضة ش.م.خ.

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٧

المختصر بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد
) ة(غیر مدقق٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةاللفترة 

مارس ٣١أشھر المنتھیة في ثالثةفترة ال
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

األنشطة التشغیلیة
١٤١٫٨٨٣٦٫٦٨٩الربح للفترة 

تعدیالت على البنود التالیة: 
١٠٤٫٠٤٤٥٫٦٤٢استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 

-١٠١إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٨٤٦٨٦٠استھالك موجودات حق االستخدام 

) ٤٫٣٤١(ربح من استبعاد الموجودات المحتفظ بھا للبیع  
-) ١٫٠٠٣(إیرادات توزیعات األرباح 

٨٤٧٫٤٦٤٣٤٫٨٩٩تكالیف التمویل لمطلوبات عقد اإلیجار 
-١٢٦٫٧٨١صافي التغیرات في االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

)٢٫١٨٩(٤٩٥(عكس) مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
-٤٫٥١٧خسائر االئتمان المتوقعة لذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرىمخصص 

-) ٥٢٥(شركات ائتالف منحصة ربح  
) ٣٤٤(-شركات زمیلة منحصة خسارة 

٢٠٠٫٢٦٢٤٥٫٥٥٧التغیرات في رأس المال العامل التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل 

التغیرات في رأس المال العامل: 
) ٢٢٣(٥٤٣مخزون 

)٨() ٧٥٫٥٨٩(أعمال تطویر قید اإلنجاز 
) ١٠٠٫٥٤٢() ٢٩٫٥٠٩(ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

)١٢٫١٢٣() ١١٫٨٢٢(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
-) ٤٨٫٢٥٢(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

) ١٤٣٫٠٢٧() ١١٤٫٠٨٨(ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

) ٢١٠٫٣٦٦() ٧٨٫٤٥٥(النقد المستخدم في العملیات 
) ٥٦٤() ٥٢١(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

) ٢١٠٫٩٣٠() ٧٨٫٩٧٦(األنشطة التشغیلیة في صافي التدفقات النقدیة المستخدمة 

األنشطة االستثماریة 
-) ١٨٫١٧٥(إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

٣٫٢٦٣٥٫٦٠٧متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  
-١٣٫٤٤٠متحصالت من استبعاد موجودات محتفظ بھا للبیع  

)١٠٫٠٦٩() ٢١٫٧٥٦(استثمارات عقاریة إلىإضافات 
-١٫٠٠٣توزیعات أرباح مستلمة 

-٥١٠متحصالت من استبعاد االستثمار في شركة ائتالف
-) ٢٢٧٫٢١٦(زیادة في الودائع ألجل المودعة  

)٤٫٤٦٢() ٢٤٨٫٩٣١(األنشطة االستثماریة في المستخدمةالتدفقات النقدیة صافي 

األنشطة التمویلیة 
١٫٦٥٢٫٧٠٥-البنكیة متحصالت من القروض

)١٫٤٤١٫١١٣() ٢٣٫١٠٨(سداد قروض 
)٦٫٨٩٩() ٣٩٫٧٩٧(تكالیف تمویل مدفوعة 

٢٠٤٫٦٩٣) ٦٢٫٩٠٥(من األنشطة التمویلیة (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة 

)١٠٫٦٩٩() ٣٩٠٫٨١٢(في النقد وما یعادلھ النقصصافي 

٩٫٣٠٣٦٢٠تحویل عمالت أجنبیة فرق صافي 
١٫٦٥٢٫٢٦٤١١٫٩٧٦ینایر ١النقد وما یعادلھ في 

١٥١٫٢٧٠٫٧٥٥١٫٨٩٧مارس ٣١النقد وما یعادلھ في 



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٨

معلومات عامة ١

("الشركة" أو "الشركة األم") (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.") وشركاتھا التابعة ش.م.خ. شركة كیو القابضة تم تأسیس 
المتحدة. الشركة مسجلة في السوق الثانویة في سوق أبوظبي لألوراق  شركة مساھمة خاصة في إمارة أبو ظبي، اإلمارات العربیة  

المالیة. 

، أبوظبي، ٤٨١١١. إن العنوان المسجل للشركة ھو ص. ب.  ١٠٠٢٩١٢-CNالشركة مسجلة بموجب الرخصة التجاریة رقم  إن  
اإلمارات العربیة المتحدة. یشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة معاً بـ ("المجموعة"). 

" إلى "شركة كیو القابضة  .، اعتمد المساھمون تغییر اسم الشركة من "شركة القدرة القابضة ش.م.خ٢٠٢٢مارس  ٨بتاریخ  
". .ش.م.خ

یتمثل النشاط الرئیسي للمجموعة في االستثمار في األفكار التجاریة الرائدة وتكوین الشراكات االستراتیجیة المنبثقة عن البحوث  
كمؤسس في الشركات الناجحة المحتملة، باإلضافة إلى تطویر  المركزة   وخبرات مؤسسیھا. تحرص المجموعة على االشتراك 

وإدارة وبیع وتأجیر المشاریع العقاریة، وإطالق وإدارة المشاریع التعلیمیة ومشاریع الضیافة والرعایة الصحیة واالستحواذ على  
حصص مسیطرة في الشركات االستراتیجیة.

. ٢٠٢٢ابریل ٢٦من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاریخ المختصرة الموحدة المرحلیةالمالیةالبیاناتھذه اعتماد إصدارتم 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة ٢٫١

مبدأ محاسبي 
مجلس  المختصرةالموحدةالمرحلیة  تم إعداد البیانات المالیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة من قبل  وفقاً 

في دولة اإلمارات (كما ھو معدل)  ٢٠١٥) لسنة  ٢معاییر المحاسبة الدولي، والمتطلبات المعنیة من القانون االتحادي رقم (
العربیة المتحدة.  

أساس االلتزام 
وفقاً لمعیار المحاسبة ٢٠٢٢مارس ٣١موحدة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في لقد تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة ال

ال تتضمن البیانات  ، "التقاریر المالیة المرحلیة" وتلتزم بمتطلبات قوانین اإلمارات العربیة المتحدة المعمول بھا.٣٤الدولي رقم  
فصاحات الالزمة للبیانات المالیة الموحدة السنویة التي تم اعدادھا وفقًا  المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة جمیع المعلومات واإل

في  للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وینبغي أن تقرأ بالتوافق مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة
مؤشًرا ضرورًیا على النتائج  ٢٠٢٢مارس  ٣١ثة أشھر المنتھیة في  . باإلضافة لذلك، ال ُتعد النتائج لفترة الثال٢٠٢١دیسمبر  ٣١

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١التي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي ستنتھي في 
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٩

أساس التوحید ٢٫٢

التابعة. تتكون البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالیة للشركة وشركاتھا 

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

 سیطرة على الجھة المستثمر فیھا؛
التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر فیھا؛ و
على استخدام سیطرتھا للتأثیر على عوائدھا. المقدرة

تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیرات في  تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت  
. واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث المدرجة أعاله

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. فیھا من جانب واحدتصویت كافیة لمنح القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر تكون حقوق ال

تأخذ المجموعة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت المجموعة في الجھة 
المستثمر فیھا كافیة لمنحھا السیطرة، بما في ذلك:  

 المجموعة لحقوق التصویت بالنظر إلى حجم وتوزیع أسھم أصحاب األصوات اآلخرین؛ حجم امتالك
 حقوق التصویت المحتملة التي تمتلكھا المجموعة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرین أو أطراف أخرى؛
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ و
أن المجموعة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة في إضافیة تشیر إلى  أیة حقائق وظروف

الوقت الذي یطلب فیھ اتخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة. 

تفقد المجموعة السیطرة على  یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما  
الشركة التابعة. وبشكل خاص، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة في بیان  
األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر من التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ 

المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة. 

ینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر في الشركات التابعة إلى مالكي المجموعة والحقوق غیر المسیطرة.  
النتائج في الحقوق غیر  یرجع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي المجموعة والحقوق غیر المسیطرة حتى لو كانت  

المسیطرة ستؤدي إلى عجز في الرصید. 

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت للبیانات المالیة للشركات التابعة بھدف توافق سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة  
والمصاریف واإلیرادات  الملكیة  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  جمیع  استبعاد  یتم  المتعلقة للمجموعة.  النقدیة  والتدفقات 

بالمعامالت داخل المجموعة بین أعضاء المجموعة بالكامل عند االستبعاد. 
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٠

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

یتم احتساب التغیر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. عندما تفقد المجموعة السیطرة على 
) إجمالي القیمة العادلة لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألي ١تابعة، یتم إدراج الربح أو الخسارة ویحتسب كالفرق بین ( شركة  

) القیمة الدفتریة السابقة للموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأیة حقوق غیر مسیطرة. یتم احتساب جمیع ٢فائدة مستردة و (
ي الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة تخلصت مباشرة من الموجودات المبالغ المدرجة سابقاً ف 

والمطلوبات ذات الصلة بالشركة التابعة (أي، تعید تصنیف الربح أو الخسارة أو تحولھا إلى فئة أخرى من فئات حقوق المساھمین  
تقاریر المالیة المطبقة). تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة  كما ورد /تسمح بھ المعاییر الدولیة إلعداد ال

السابقة بتاریخ فقدان السیطرة كقیمة عادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  
المبدئي لالستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف. ، عند إمكانیة التطبیق، التكلفة عند اإلدراج ٩رقم 

ھي كما یلي:  ٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢مارس٣١إن تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

نسبة الملكیةبلد التأسیس األنشطة الرئیسیة اسم الشركة التابعة
٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة العقارات إدارة شركة القدرة العقاریة ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠الجمھوریة العربیة السوریةاالستثمارات العامة سوریا -شركة القدرة القابضة 
٪١٠٠٪١٠٠الجمھوریة العربیة السوریةإدارة العقارات شركة القدرة العقاریة

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة التجاریةاستثمارات المشاریع  شركة القدرة للتجارة ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات عین الفایضة للعقارات ذ.م.م 

٪٥١٪٥١اإلمارات العربیة المتحدة صیانة المباني وتنسیق الحدائق كیو سكیب ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة العقارات إدارة ** بحیرات عین الفایضة للعقارات ذ.م.م

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات خلیج المنارة العقاریة
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة االستثمارات العامة كیو انترناشیونال لیمتد 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة صیانة المنشآت البیئیة** القدرة للخدمات ذ.م.م

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة االستثمارات العامة ** القدرة ریفاجو لالستثمار ذ.م.م
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة استثمارات المشاریع التجاریةمؤسسة القدرة للتجارة العامة 
وتمّلك وتطویر السوق التجاریة  تأسیس كیو إلدارة األسواق التجاریة

والحدائق والمرافق الترفیھیة
٪٦٠٪٦٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٨٥٪٨٥اإلمارات العربیة المتحدة النقلیات كیو لینك للنقل 
تطویر وتشغیل وتأجیر وتجھیز مواقف كیو لمواقف السیارات ذ.م.م* 

السیارات 
٪٥٠٪٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

تركیب نظام االتصاالت السلكیة  كیو آكتف للتكنولوجیا ذ.م.م 
والالسلكیة والصیانة 

٪٥١٪٥١اإلمارات العربیة المتحدة 

أنشطة اإلسمنت والزجاج والحدید  أبنیا للصناعات القابضة ذ.م.م* 
والخشب والصناعات اإللكترومیكانیكیة

٪٥٠٪٥٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪١٠٠٪ ١٠٠بیالروسیااالستثمارات العامة بیالروسیا لیمتد القدرة 
٪١٠٠٪ ١٠٠الیمن االستثمارات العامة الیمن -شركة القدرة القابضة 

استشارات مشاریع الطاقة البدیلة  القدرة القابضة الصناعیة ذ.م.م 
والمشاریع الصناعیة

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة 

إدارة المنتجعات السیاحیة واالستثمار في  استابلشمنتكیو باركس 
مجال الترفیھ

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة الرعایة الصحیة والضیافةالقدرة للرعایة الصحیة ذ.م.م 
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نسبة الملكیةبلد التأسیس الرئیسیة األنشطة اسم الشركة التابعة
٢٠٢٢٢٠٢١

٪٦٠٪٦٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة المشاریعكیو بي انترناشونال ذ.م.م 
تطویر وإدارة الشركات العقاریة  الریان لالستثمار ش.م.ع. 

واالستثمار فیھا
٪٩٩٫٩٧٪ ٩٩٫٩٧اإلمارات العربیة المتحدة 

٪٦٥٪٦٥اإلمارات العربیة المتحدة االستثمار العقاريالسكنیة لعمال البناء ذ.م.م المدینة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة االستثمار العقاريموون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م 

غرین بریكاست سیستمز تكنولوجي 
ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة المقاوالت العامة

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة األعمال الزراعیةإیرث كیر للمنتجات الزراعیة ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة االستثمار العقاريأبیكس السكنیة ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة االستثمار العقاريالریان العالمیة للعقارات ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة المقاوالت العامةكیو لإلنشاءات ذ.م.م 
رادیانت وموون فالور للتطویر 

العقاري ذ.م.م 
٪٦٥٪٦٥اإلمارات العربیة المتحدة االستثمار العقاري

٪١٠٠٪ ١٠٠المغرب االستثمارات العامة المغرب -شركة القدرة القابضة 
٪١٠٠٪ ١٠٠المغرب إدارة الفنادق الفنادق سمارت إلدارة  

٪١٠٠٪ ١٠٠المغرب إدارة الفنادق سمارت إلدارة العقارات 
٪١٠٠٪ ١٠٠المغرب الضیافةقصر البحر 

٪١٠٠٪ ١٠٠المغرب االستثمارات العامة ساحل المحیط األطلسي للضیافة 
للمباني  التنظیف والصیانة العامة  القدرة إلدارة المرافق ذ.م.م 

وخدمات إدارة المنشآت 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة خدمات إدارة المرافق دانة إلدارة المرافق ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة التنمیة الزراعیةشركة القدرة للتنمیة الزراعیة

مقاوالت شبكات الري وإنشاء الحدائق  إنفو سكیب ذ.م.م 
وصیانتھا، باإلضافة إلى تصمیم  

المساحات الخارجیة وأنشطة التخطیط 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة جزر فیرجن البریطانیةكیو لالستثمارات العامة لیمتد 
٪٥٠-اإلمارات العربیة المتحدة خدمات صیانة معدات النفط والغاز * ذ.م.م*القدرة نیو الین للنفط والغاز 

خدمات تركیب وصیانة معدات النفط  كیو للطاقة ذ.م.م 
والغاز 

٪٦٠٪٦٠اإلمارات العربیة المتحدة 

٪١٠٠-اإلمارات العربیة المتحدة خدمات التعلیم القدرة التعلیمیة ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠الجزائر االستثمارات العامة الجزائر -القدرة القابضة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة المشاریع الصناعیة واإلدارة المالیةالقدرة القابضة الدولیة ذ.م.م 
إنشاء وتشغیل وإدارة وتطویر مركز أكادیمیة اإلمارات للمحاكاة ذ.م.م 

التدریب 
٪٦٠٪٦٠اإلمارات العربیة المتحدة 
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أساس التوحید (تتمة) 

نسبة الملكیةبلد التأسیس األنشطة الرئیسیة اسم الشركة التابعة
٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة خدمات الغسیل مؤسسة فردیة ذ.م.م –مصبغة ویندز 
٪١٠٠٪ ١٠٠المغرب شركة قابضة القدرة القابضة أوفشور 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة استثمارات عقاریة لالستثمار آر أس سي لمیتد كیو
٪١٠٠٪ ١٠٠تأجیر العقارات وإدارتھامؤسسة فردیة–كیو للمراكز التجاریة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة استثمارات عقاریة ذ.م.م للتطویر براري عین الفایضة  شركة 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات شركة الطموح لالستثمارات ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة منتزه مغامراتوادي للمغامرات ذ.م.م 

شالیھات مبزرة الخضراء ذ.م.م  
تأجیر المنتجعات والمجمعات السكنیة 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة المفروشة 
٪٥١٪٥١اإلمارات العربیة المتحدة مقاوالت مشاریع البناء طموح الوطنیة للمقاوالت ذ.م.م 

٪٦٠٪٦٠اإلمارات العربیة المتحدة تصمیم النماذج المعماریة وإنشائھا  آرش مودیلز أبوظبي ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات تي أس أل العقاریة ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات آیالند للفلل ذ.م.م 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات سكویر كومیني العقاریة ذ.م.م مارینا

٪٥١٪٥١اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات تیم یبلدرز ذ.مم 
-٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة إدارة العقارات م.م . شركة الشخص الواحد ذ– ریم ھیلز 

المتوقفة العملیات 
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة امتالك العقارات بالتجزئة وتأجیرھا براجون للموالت ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة خدمات إدارة الفنادق دانة للضیافة ذ.م.م 

لمواقف السیارات ذ.م.م وأبنیا للصناعات  ٪ من الحصص القائمة في شركة كیو  ٥٠* على الرغم من امتالك المجموعة نسبة  
القابضة ذ.م.م، فقد تم تصنیف االستثمار كشركة تابعة بمقتضى السیطرة على الشركة المستثمر فیھا.

، قامت المجموعة بتصفیة ھذه الشركات التابعة.٢٠٢٢مارس ٣١**خالل الفترة المنتھیة في 
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١٣

والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات ٢٫٣

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، ھي نفسھا المطبقة من قبل المجموعة 
الجدیدة التالیة الفعالة كما في ، باستثناء تطبیق المعاییر٢٠٢١دیسمبر  ٣١في بیاناتھا المالیة الموحدة، وكما في للسنة المنتھیة في  

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صادر ولم یصبح فعال بعد.٢٠٢٢ینایر ١

 الشركة التابعة –تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
بق للمعاییر ألول مرة؛ كمط

  في المائة" الستبعاد الموجودات ١٠الرسوم في اختبار "–األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
المطلوبات المالیة؛ 

 الضریبة في قیاسات القیمة العادلة؛ –الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 تكالیف استیفاء عقد؛ –: العقود الملزمة ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 مرجع اإلطار النظري؛ و٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم :
 المتحصالت قبل االستخدام المقصود. –لمعدات : الممتلكات واآلالت وا١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم

ال تؤثر ھذه التعدیالت على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة. تنوي المجموعة استخدام طرق عملیة في  
الفترات المستقبلیة عندما تصبح قابلة للتطبیق.  

المحاسبیة الھامة واالفتراضات التقدیرات األحكام و٣

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المتوافقة مع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة اتخاذ 
األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالیة  

مطلوبات الطارئة. تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات أیضاً على اإلیرادات والمصاریف والمخصصات  واإلفصاح عن ال
قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. وكذلك تغیرات القیم العادلة. 

قة. یتم تقییم التقدیرات واألحكام  قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالیة الالح 
حالیاً، وھي تعتمد على التجربة التاریخیة والعوامل األخرى. 

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، فإن األحكام والتقدیرات واالفتراضات الھامة المتخذة من قبل اإلدارة  
لمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة، ھي نفسھا المطبقة في البیانات عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، وا

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالیة الموحدة كما وفي للسنة المنتھیة في 

)١٩تأثیر فیروس كورونا المستجد (كوفید 
االقتصادي. كانت ھناك شكوك حول االقتصاد  في التفشي واالنتشار مما تسبب في تعطیل األعمال والنشاط  ١٩كوفید  یستمر وباء  

الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین ولكن قد یؤثران على  
التأثیرات وسوف تواصل تقییم المزید من١٩أرباحنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة كوفید 

في المستقبل. 

١٩على المجموعة في حدوث تأخیرات طفیفة في التحصیل من العمالء نتیجة لكوفید ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لكوفید 
تأثیر   أي  كاف لخسائر االئتمان المتوقعة. ال تتوقع اإلدارة  واحتفظت بمخصص  كثب  عن  بمراقبة الموقف  ولكن تقوم اإلدارة 

مستقبلي لھذا التفشي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في ھذه المرحلة.جوھري
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إدارة المخاطر المالیة  ٤

مخاطر السیولة ٤٫١

خالل االستفادة من التسھیالت البنكیة. وتدیر   ومرونتھ من  تھدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بین استمراریة التمویل 
ولة باالحتفاظ بأرصدة بنكیة وتسھیالت ائتمانیة كافیة عن طریق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة المجموعة مخاطر السی

والفعلیة ومطابقة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة. 

تقدیر القیمة العادلة ٤٫٢

العادلة في   بالقیمة  للمجموعة  المالیة  الموجودات  من  بعض  قیاس  تحلیل  تم  التالي  الجدول  یوضح  المالیة.  التقاریر  فترة  نھایة 
التي الدرجة التي ُیالحظ معھا  ٣إلى  ١األدوات المالیة التي تم قیاسھا عقب اإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة، ضمن المستویات  
. القیمة العادلة، وتعطي معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة

 األسعار السوقیة (غیر المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.-١المستوى
 طرق تقییم أخرى تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة ملحوظة، بشكل مباشر أو -٢المستوى

غیر مباشر. 
 دنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة غیر ملحوظة. طرق تقییم تكون فیھا أ-٣المستوى

ة  یحلل الجدول التالي الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقاریر المالیة، من خالل المستوى في تراتبیة القیمة العادل
التي تم فیھا تصنیف قیاس القیمة العادلة:

اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

٥٥٫٦٠٢--٥٥٫٦٠٢الشامل اآلخر 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

٦٣٫٤٤٦--٦٣٫٤٤٦األسھم المتداولة  
٣٨٩٫٩٦٨٧٠٫٦٠٣٤٦٠٫٥٧١-األسھم غیر المتداولة  

٦٣٫٤٤٦٣٨٩٫٩٦٨٧٠٫٦٠٣٥٢٤٫٠١٧

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

٦٢٫٣٨٣--٦٢٫٣٨٣الشامل اآلخر 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 
٥٥٫٦٨٧--٥٥٫٦٨٧األسھم المتداولة 

٣٤١٫٠٩٨٧٠٫٧٧٢٤١١٫٨٧٠-األسھم غیر المتداولة 

٥٥٫٦٨٧٣٤١٫٠٩٨٧٠٫٧٧٢٤٦٧٫٥٥٧

من قیاسات القیمة ٢والمستوى ١، لم تكن ھنالك تحویالت بین المستوى ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
العادلة كما ال توجد أي تحویالت من أو إلى المستوى الثالث من قیاسات القیمة العادلة.
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(تتمة) إدارة المخاطر المالیة٤

أبراج التعرض لمجموعة ٤٫٣

دیسمبر٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

١٣٫٥٣٨١٣٫٥٣٨رأس مال البنیة التحتیة نمو صندوق 

اإلیرادات من العقود مع العمالء  ٥

مارس  ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
مدققة)(غیر (غیر مدققة) 

٤٢٫٠٣٩٤٨٫٩٥٨إیرادات من العقود مع العمالء 
-١٥٠إیرادات من خدمات الفنادق 

-١٥٩٫٦٠٠إیرادات من بیع قطع األراضي 

٢٠١٫٧٨٩٤٨٫٩٥٨

توقیت إدراج اإلیرادات 
-١٥٩٫٧٥٠الخدمات المحولة في نقطة زمنیة محددة 

٤٢٫٠٣٩٤٨٫٩٥٨الوقت الخدمات المحولة مع مرور 

٢٠١٫٧٨٩٤٨٫٩٥٨

األسواق الجغرافیة 
اإلیرادات من دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمغرب.جمیعتنتج
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، صافي  الخسارة من االستثمارات ٦

مارس  ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

-١٫٠٠٣إیرادات توزیعات األرباح 
صافي التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة 

-)٦٫٧٨١()  ١٢(إیضاح من خالل األرباح أو الخسائر

)٥٫٧٧٨(-

تكالیف الموظفین ٧

مارس  ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٤٫٨٧٥١٧٫٧٤٦الرواتب والمكافآت األخرى 
٤٩٥٨٤مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٥٫٣٧٠١٧٫٨٣٠

تكالیف التمویل ٨

مارس  ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٤٫٢٥٣٣٣٫٣٨٤الفائدة على القروض البنكیة  
-٣١٫٧١٥معدل ربح تسویة التحویل 

١٫٤٩٦١٫٥١٥مصاریف الفائدة على مطلوبات عقد اإلیجار 

٤٧٫٤٦٤٣٤٫٨٩٩
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موسمیة العملیات ٩

للمجموعة، وكذلك المشاریع الجدیدة التي بدأ العمل فیھا نتائج المشاریع الجاریة ٢٠٢٢مارس ٣١تبین نتائج الفترة المنتھیة في 
خالل الفترة، وال تتأثر كثیرا بأي عملیات موسمیة أو دوریة. 

: التقاریر المالیة المرحلیة.  ٣٤استنتجت اإلدارة بأن ھذه النتائج ال تشكل "عملیات موسمیة كبیرة" وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  
لیست بالضرورة مؤشرًا على النتائج التي یمكن توقعھا ٢٠٢٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ورغم ذلك، فإن نتائج

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة التي ستنتھي في 

ممتلكات وآالت ومعدات ١٠

ومعدات بتكلفة، أجرت المجموعة إضافات على عدة ممتلكات وآالت  ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
ألف  ٤٫٠٤٤ألف درھم). كما بلغت تكلفة االستھالك لفترة الثالثة أشھر  ١٨٫٧٢٤:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (١٣٫١٧٤

: ال شيء ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (٣٫٢٦٣، واالستبعاد لفترة الثالثة أشھر  ألف درھم)٥٫٦٤٢: ٢٠٢١مارس  ٣١درھم (
خالل فترة الثالثة  ألف درھم).١٢٥:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (٨٫١٨٤لصرف ھو  درھم) وتأثیر الحركة في معدالت ا

:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (٥٫٠٠١، قامت المجموعة برسملة مصاریف فائدة بقیمة  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  
.  والمعداتعقد تبادل معدل الربح على الممتلكات واآلالت تسویة عندال شيء درھم) 

االستثمارات العقاریة ١١

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

١٫١٦٥٫٤٦٥١٫١٤٣٫٨٨٢قید التطویر  اتعقار 
٢٫٩٢١٫١٩٩٢٫٩٢١٫١٩٩عمال سكن

١٫١٠٥٫٧٤٠١٫١٠٥٫٧٤٠أرض  
١٫٣٨٩٫٣٦١١٫٣٩٠٫٠٥٣مباني  

٦٫٥٨١٫٧٦٥٦٫٥٦٠٫٨٧٤

إلى عدم وجود تغییر جوھري تالستثمارات العقاریة الرئیسیة وخلصلالقیمة العادلة  قامت اإلدارة بتقییم،  في تاریخ التقاریر المالیة
التقدیرات واألحكام   تقییم االستثمارات العقاریةالرئیسیةملحوظ في  معالمستخدمة في  استنتجت.  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١مقارنًة 

أنھ بالنسبة لالستثمارات العقاریة (قطع أراضي) التي تم تقییمھا باستخدام طریقة المقارنة، ال یوجد  اإلدارة عند قیامھا بالتقییم إلى  
حالیاً أي دلیل مقارن في السوق یشیر إلى تغییر في تقییم االستثمارات العقاریة (قطع أراضي). وبالنسبة لالستثمارات العقاریة  

مخصومة (المساكن والمباني وما إلى ذلك)، لم تالحظ المجموعة أي تغییر جوھري  التي تم تقییمھا باستخدام التدفقات النقدیة ال
فیما یتعلق بالتغییر في تعریفة اإلیجار أو معدل اإلشغال. في التقدیرات 

٣١ألف درھم (١٦٫٠٠٣، قامت المجموعة برسملة مصاریف فائدة بقیمة  ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
ربح إلى عقارات قید التطویر. باإلضافة لذلك، أجرت المجموعة المعدل  عقد تبادل  تسویة  عنددرھم)  ء: ال شي٢٠٢١بر  دیسم

ألف درھم).١٢٤٫٢٨٦: ٢٠٢١دیسمبر٣١ألف درھم (٥٫٧٥٣إضافات على عقارات قید التطویر بتكلفة 



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٨

االستثمارات ١٢

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم درھمألف 
(مدققة) (غیر مدققة) 

٥٢٤٫٠١٧٤٦٧٫٥٥٧استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٥٥٫٦٠٢٦٢٫٣٨٣ربح أو الخسارة استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل ال 

٥٧٩٫٦١٩٥٢٩٫٩٤٠

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما یلي: تتضمن االستثمارات 

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٦٣٫٤٤٦٥٥٫٦٨٧أوراق مالیة مدرجة داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٤٦٠٫٥٧١٤١١٫٨٧٠أوراق مالیة غیر مدرجة داخل اإلمارات العربیة المتحدة 

٥٢٤٫٠١٧٤٦٧٫٥٥٧

ما یلي: الخسارةأو الربحتتضمن االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٥٥٫٦٠٢٦٢٫٣٨٣أوراق مالیة مدرجة داخل اإلمارات العربیة المتحدة 

٥٥٫٦٠٢٦٢٫٣٨٣

فیما یلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٤٦٧٫٥٥٧٤٣١٫٧٢١بدایة الفترة/ السنةفي 
٥٤٫١٥١-المستحوذ علیھ في دمج أعمال 

) ١٨٫٣١٥(٥٦٫٤٦٠التغیر في القیمة العادلة 

٥٢٤٫٠١٧٤٦٧٫٥٥٧نھایة الفترة/ السنةفي



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

١٩

االستثمارات (تتمة) ١٢

: الخسارةأو الربحفیما یلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

-٦٢٫٣٨٣بدایة الفترة/ السنةفي 
٣٧٫٦٣٣-المستحوذ علیھ في دمج أعمال 

٢٤٫٧٥٠)٦٫٧٨١(القیمة العادلة التغیر في 
٥٥٫٦٠٢٦٢٫٣٨٣نھایة الفترة/ السنةفي

تم تقدیر القیمة العادلة لبعض االستثمارات غیر المدرجة على أساس آخر اتفاقیات بیع مبرمة الستثمارات مماثلة معتمدة من قبل  
لم تشتري المجموعة أو تستثمر في أیة أسھم خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  وسطاء السوق أو من خالل التقییمات الداخلیة.

. ٢٠٢٢مارس ٣١

ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى١٣

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٤٢٩٫٨٥٠٣٩٢٫٩٣١ذمم تجاریة مدینة 
٣١٫٧٣٦٣٢٫١٧٩إیرادات غیر مقیدة بفواتیر 

) ٣٤٫٦٨٦()٣٩٫٢٠٣(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة
٤٢٢٫٣٨٣٣٩٠٫٤٢٤

٣٦٫٣٨٥٣٦٫٣٨٥دفعات مقدمة إلى مقاولین 
٤٧٫٢٠٩٤٥٫٥٥٤محتجزات مدینة

١٠٫٤١٦١٢٫٦٤٠مدفوعة مقدماً وسلفیات أخرى مصاریف
٤٨٫٢٦٩٥٤٫٦٦٧ذمم مدینة أخرى

على المبالغ المدفوعة مقدماً مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 
)٦٫٠٣٥()٦٫٠٣٥(والذمم المدینة األخرى 

٥٥٨٫٦٢٧٥٣٣٫٦٣٥

١٢٨٫٧١٤١٢٧٫٨٠٣غیر متداولة 
٤٢٩٫٩١٣٤٠٥٫٨٣٢متداولة

٥٥٨٫٦٢٧٥٣٣٫٦٣٥

ذمم تجاریة مدینة  ألف درھم) مقابل  ٤٠٫٧٢١:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درھم (٤٥٫٢٣٨تم إدراج خسارة ائتمان متوقعة بقیمة  
. إن تأثیر التوقف على الذمم المدینة غیر المتداولة غیر مادي. وذمم مدینة أخرى



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٠

أعمال تطویر قید اإلنجاز ١٤

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

١٫٠٥٥٫٢١٤١٫٠٤٢٫٩٠٩)١جزیرة الریم (
٣٧٩٫٧٠١٣٧٩٫٧٠١) ٢أبو ظبي (-سادو المشروع 

١٨٨٫٤٤٣١٢٥٫١٥٩)٣براري عین الفایضة (
٤٢٫٤٠٢٤٢٫٤٠٢أخرى  

١٫٦٦٥٫٧٦٠١٫٥٩٠٫١٧١
) ٣٨٧٫٣٥٩()٣٨٧٫٣٥٩(االنخفاض في القیمةمخصص 

١٫٢٧٨٫٤٠١١٫٢٠٢٫٨١٢

في تاریخ  كما  اإلنشاء.  التطویر واإلنشاء المتكبدة في العقارات قید  اإلنجاز تكلفة األرض، وتكالیف  تمثل أعمال التطویر قید 
استخدام وال توجد خسارة انخفاض في القیمة إضافیة. التقاریر المالیة، كانت أعمال التطویر قید اإلنجاز بحالة 

تمثل أعمال التطویر قید اإلنجاز تكالیف اإلنشاء المتكبدة في العقارات المشیدة للبیع. ) ١(
سیتم استخدام األرض إلنشاء وحدات سكنیة إلعادة البیع لإلفراد.لدى المجموعة قطعة أرض في جزیرة الریم، أبوظبي. ) ٢(
رض في العین، أبوظبي. سیتم استخدام األرض إلنشاء وحدات سكنیة إلعادة البیع لإلفراد. لدى المجموعة قطعة أ) ٣(

النقد واألرصدة البنكیة ١٥

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٨٢٨٫٧٠٧١٫٠٠٣٫٣١٦الحسابات الجاریة والحسابات عند الطلب
٦٧٩٫٢١٦٦٦٢٫٠٠٠ألجلودائع 

٣٫٤٢٣٣٫٣٣٩ودائع ھامش 

١٫٥١١٫٣٤٦١٫٦٦٨٫٦٥٥النقد واألرصدة البنكیة
) ١٢٫٠٠٠()٢٣٩٫٢١٦(ودائع ألجل باستحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر ناقصاً: 
)٣٫٣٣٩()٣٫٤٢٣(ودائع ھامش باستحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر ناقصاً: 
)٣٫١٠٠(-سحوبات على المكشوف من البنك ناقصاً: 

١٫٢٦٨٫٧٠٧١٫٦٥٠٫٢١٦
٢٫٠٤٨٢٫٠٤٨زائد: النقد واألرصدة البنكیة العائدة إلى العملیات المتوقفة  

١٫٢٧٠٫٧٥٥١٫٦٥٢٫٢٦٤النقد واألرصدة البنكیة 

تجاریة.   بنوك  لدى  الھامش  وودائع  ألجل  الودائع  إیداع  فائدة یتم  وتستحق  اإلماراتي  بالدرھم  رئیسي  بشكل  سائدة  الودائع  إن 
. شھراً ١٢إلى  ١یتراوح بینلدى الودائع استحقاق أصلي بمعدالت السوق. 
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢١

رأس المال ١٦

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

المصرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل 
سھم بقیمة درھم واحد للسھم الواحد٥٫٥٠٨٫١٩١٫٣٨٦

٥٫٥٠٨٫١٩١٥٫٥٠٨٫١٩١)سھم بقیمة درھم واحد للسھم الواحد٥٫٥٠٨٫١٩١٫٣٨٦: ٢٠٢١(

ذمم دائنة تجاریة وأخرى ١٧

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٩١٤٫٩٤٦٩٦٥٫٢٦٣ذمم تجاریة دائنة  
٦٧٣٫٨٥٩٨٥٤٫٤٦٢دفعات مقدمة من عمالء 

١٦٫٩٨٦٣٥٫٢٥٦محتجزات دائنة 
٣٧٫٤٦٣٣٨٫٥٧٧مخصص تكالیف إنشاءات البنیة التحتیة 

٧٤٫٩١٦٣٢٫٢٩٣إیرادات مؤجلة
٧٣٫٠٢٢٢٠٫٧٥٨مصاریف مستحقة

١٢٫٤٢٦١٢٫٤٣١توزیعات أرباح دائنة 
١٦٫٩٣٧١٫٨٢٤فوائد مستحقة

٦٦٫٤٣٧٣٥٫٧٧٧ذمم دائنة أخرى 

١٫٨٨٦٫٩٩٢١٫٩٩٦٫٦٤١

٣١٫٤٣٥٢٨٫٧٠٧غیر متداولة 
١٫٨٥٥٫٥٥٧١٫٩٦٧٫٩٣٤متداولة

١٫٨٨٦٫٩٩٢١٫٩٩٦٫٦٤١
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٢

وسلفیات قروض١٨

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٥٠٨٫٣٠٢٥٢٧٫٠٣٦قروض ألجل  
١٫٧٩٠٫٤٩٢١٫٧٩٣٫٠٥٠تسھیالت تمویل إسالمي  

٢٫٢٩٨٫٧٩٤٢٫٣٢٠٫٠٨٦
٣٫١٠٠-سحوبات على المكشوف من البنك* 

٢٫٢٩٨٫٧٩٤٢٫٣٢٣٫١٨٦

*إن السحوبات على المكشوف من البنك مستحقة عند الطلب وھي مضمونة مقابل بعض االستثمارات. 

تم منح التسھیالت أعاله من بنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وھي مستحقة السداد على أقساط ربع سنویة ونصف سنویة  
لمبالغ متعددة. 

دیسمبر ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٫٠٦٣٫٦٣١٢٫١١٩٫٦٣٤غیر المتداول 
٢٣٥٫١٦٣٢٠٣٫٥٥٢الجزء المتداول 

٢٫٢٩٨٫٧٩٤٢٫٣٢٣٫١٨٦

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٩

ھو   كما  ذو العالقة  شركات وجھات تقع ضمن تعریف الطرف  معامالت مع  في معیار المحاسبة  معرفتدخل المجموعة في 
رقم   المساھمین ٢٤الدولي  أي  العالقة،  ذات  األطراف  مع  معامالت  المعامالت  ھذه  تمثل  العالقة.  ذات  األطراف  إفصاحات 

دارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة والشركات التي تسیطر علیھا  والشركات الزمیلة والشركات التابعة وأعضاء مجلس اإل
ھذه األطراف أو التي تمارس علیھا نفوذًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وأحكام التسعیر لھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٣

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٩

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي:إن 

دیسمبر٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة: 
٦٫٨٦٨٦٫٨٦٨المشاریع الدولیة دبي 

٥٫٩٠٥٥٫٩٠٥كونیكشن العقاریة 
٣٫١١٥٤٫٣٣٢القدرة لإلدارة الریاضیة ذ.م.م 

٣٫٦٣٥٣٫٦٣٥كیو ذ.م.م –اس كیھ ام 
٣٠٥٫٧٤٠٢٩٢٫٧٠٧شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٢٫١٢٤٢٫١١٨أخرى  
٣٢٧٫٣٨٧٣١٥٫٥٦٥

) ٢٠٢٫٨٧٦()٢٠٢٫٨٧٦(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
١٢٤٫٥١١١١٢٫٦٨٩

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة: 
٢٨٫٢٥٦٢٨٫٢٥٦مركز التفوق لألبحاث التطبیقیة والتدریب 

٨٫٤٦٧٨٫٤٦٧لوتاه بي سي غاز 
٨٫٢٧٧٨٫٢٧٧سلفاتكور صقر  

٨٫٠٦٥٨٫٠٦٥جي اس أي ألنظمة الطاقة، إنك  
٤٫٦٦١٤٫٦٦١مجموعة اإلمارات المساندة  

٣٨٠٫٠٩٧٤٢٨٫٣٢٧شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 
٦٨٩٠أخرى  

٤٣٧٫٨٩١٤٨٦٫١٤٣

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان الدخل الشامل الموحد ھي كما یلي: 

مارس  ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم درھمألف 
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

-٤٫٣٩٦مبیعات 

-١٣٫٢٢٦مشتریات 



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٤

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٩

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین 
كما یلي:الفترةكانت تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل  

مارس  ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٫٢٦٤٣٫٤٨٥تعویضات اإلدارة  
٤٦٢٧٠١مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٢٫٧٢٦٤٫١٨٦

األساسیة والمخفضة للسھم العوائد  ٢٠

العائد إلى حاملي أسھم الشركة للفترة(الخسارة)األساسیة والمخفضة للسھم من خالل تقسیم الربح(الخسارة)یتم احتساب العوائد
.الفترة.على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

األساسیة على السھم:(الخسارة)وبیانات السھم المستخدمة في احتساب العوائد(الخسارة)یعكس الجدول التالي تأثیرات الربح

مارس  ٣١مارس  ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

)٧٫١٨٧(١٢٧٫٥٨١(ألف درھم)إلى حاملي أسھم الشركة األمةالعائدالخسارة)الربح

٥٫٥٠٨٫١٩١٨٠٨٫٩٨٤المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة الصادرة (ألف درھم)

)٠٫٠٠٩(٠٫٠٢٣السھم(خسارة)عوائد



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٥

ومطلوبات طارئة التزامات ٢١

المطلوبات الطارئة: 
في تاریخ التقاریر المالیة، استحقت المطلوبات الطارئة التالیة: 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس٣١
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٦٧٫٣٨٤٢٥٧٫٥٢٨ضمانات بنكیة 

: االلتزامات الرأسمالیة 
في تاریخ التقاریر المالیة، تتعلق االلتزامات الرأسمالیة بالتالي: 

٤٩٨٫٧٨٦٣٥٨٫٣٤٩إنشاء البنیة التحتیة 

تقاریر القطاعات ٢٢

: التالیةقطاعات األعمال ضمن، تم تنظیم المجموعة تشغیلیةألغراض 

تبرید المناطق وتكییف الھواء، واالستثمار في مشاریع البنیة التحتیة، وتصمیم المناظر الطبیعیة وتنفیذ العقارات قطاعیتضمن  
وبیع العقارات. 

د الخدمات التجاریة والتعاقدیة المتعلقة باألعمال الفندقیة. وعقالضیافةقطاعیتضمن 

لعمال، وخدمات اإلدارة، وبیع المواد الغذائیة ومواد الكافیتریا. امساكنتقدیم الخدمات فیما یتعلق بتأجیر  سكن العمالقطاعیتضمن  

(غیر مخصصة) مصاریف المكتب الرئیسي واإلیرادات غیر المخصصة ألي قطاع. القطاعات األخرىتتضمن 



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٦

تقاریر القطاعات (تتمة) ٢٢

اإلجمالي أخرى العمال سكن الضیافةالعقارات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

(ألف درھم) (غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةفترة ال
١٩٩٫٧٤٢٢٫٠٥٤٨١٫٧٤٧٢٠٢٨٣٫٥٦٣اإلیرادات 
) ٩٢٫٢٠٠() ٢٫٠٣٠() ٢٦٫٢٨٥() ٢٫٩٤٣() ٦٠٫٩٤٢(المصاریف

١٩١٫٣٦٣) ٢٫٠١٠(٥٥٫٤٦٢)٨٨٩(١٣٨٫٨٠٠
) ٤٫١٤٥()٥() ٢٫٥٦٩()٣١٤() ١٫٢٥٧(االستھالك واإلطفاء  

)٨٤٦(-)٨٤٦(--استھالك موجودات حق االستخدام 
١٨٦٫٣٧٢) ٢٫٠١٥(٥٢٫٠٤٧) ١٫٢٠٣(١٣٧٫٥٤٣(الخسارة) الربح التشغیلي 

) ٤٧٫٤٦٤()٢() ١١٫٦٣٦(-) ٣٥٫٨٢٦(تكالیف التمویل
١٫٢٥٢٢٫٤٥٠--١٫١٩٨إیرادات أخرى

٥٢٥---٥٢٥حصة في الربح من االستثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف  
١٤١٫٨٨٣)٧٦٥(٤٠٫٤١١) ١٫٢٠٣(١٠٣٫٤٤٠صافي نتائج القطاع 

(ألف درھم) (غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢١٫٧٩١٦٫١٥٠٨٦٫٨٤٠٤٫٣٦٠١١٩٫١٤١اإلیرادات 
) ٧١٫٣٩٥() ٢٫٧٩١() ٢٦٫٤٠٧() ٥٫٣٣٩() ٣٦٫٨٥٨(المصاریف

)٨١١٦٠٫٤٣٣١٫٥٦٩٤٧٫٧٤٦) ١٥٫٠٦٧
) ٥٫٦٤٢() ١٠() ٢٫٣٤٨() ٢١٠() ٣٫٠٧٤(االستھالك واإلطفاء  

) ٨٦٠(-) ٨٦٠(--استھالك موجودات حق االستخدام 

٦٠١٥٧٫٢٢٥١٫٥٥٩٤١٫٢٤٤) ١٨٫١٤١((الخسارة) الربح التشغیلي 
) ٣٤٫٨٩٩() ٥() ٢٠٫٠٤٢() ١٤٦() ١٤٫٧٠٦(تكالیف التمویل

٣٤٤---٣٤٤حصة في الربح من االستثمار في شركات زمیلة وشركات زمیلة

٤٥٥٣٧٫١٨٣١٫٥٥٤٦٫٦٨٩) ٣٢٫٥٠٣(صافي نتائج القطاع 



وشركاتھا التابعة (سابقاً "شركة القدرة القابضة ش.م.خ.")ش.م.خ.شركة كیو القابضة 

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس٣١

٢٧

تقاریر القطاعات (تتمة) ٢٢

اإلجمالي أخرى سكن العمال الضیافةالعقارات 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس٣١في 
٨٫٥٦٥٫٠٥٢٢٠٧٫٣١٩٣٫٧١٠٫٢٨٩١١٦٫٤٦٨١٢٫٥٩٩٫١٢٨موجودات القطاع 
٢٫٨٧٣٫٣٤٣٢٢١٫٥١٠١٫٣٥٥٫٣٦٨٣٠٤٫٥١٥٤٫٧٥٤٫٧٣٦مطلوبات القطاع 

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٨٫٢٨٦٫١٥٤١٩٥٫٥٦٠٣٫٧٠٥٫٠٨٠٣٩٣٫٧٥١١٢٫٥٨٠٫٥٤٥موجودات القطاع 

٢٫٦٧٧٫٢٦٤١٩٦٫٤٤٠١٫٣٧٧٫٨٣٣٦٨٤٫٠٢٢٤٫٩٣٥٫٥٩٩مطلوبات القطاع 

المقارنة أرقام ٢٣

لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. ال المختصرالموحدالمرحليوبیان الدخل الشاملالمختصرالموحدالمرحليتمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة في اإلیضاحات إلى بیان المركز المالي
یؤثر إعادة التصنیف على الربح المدرج أو حقوق ملكیة المجموعة. 
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