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 تقریر مدقق الحسابات المستقل 
 )ش.م.ع.ق.(إلي السادة المساھمین في الشركة المتحدة للتنمیة 

 الرأي 

لقد دققنا البیانات المالیة الموحدة للشركة المتحدة للتنمیة ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتھا التابعة (یشار إلیھم معا  
لربح ل  والبیانات الموحدة  ۲۰۲۱  دیسمبر    ۳۱بـ "المجموعة") والتي تتكون من بیان المركز المالي الموحد كما في  

وال الخسارة  التدفقاتاآلخر،    الشاملدخل  أو  وا  و  التاریخ النقدیة،  ذلك  في  المنتھیة  للسنة  الملكیة  حقوق  في  لتغیرات 
 والمعلومات التفسیریة األخرى.الھامة واإلیضاحات التي تشتمل على السیاسات المحاسبیة 

برأینا أن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوھریة، المركز المالي الموحد 
ذلك   ۲۰۲۱ دیسمبر    ۳۱لمجموعة كما في  ل المنتھیة في  للسنة  الموحدة  النقدیة  الموحد وتدفقاتھا  المالي  وأدائھا 

 التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

 أساس الرأي 

لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق. قمنا بمزید من التوضیح لمسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر في  
في ھذا التقریر. إننا مستقلون عن المجموعة  بمسؤولیات المدقق عن تدقیق البیانات المالیة الموحدةالجزء الخاص 

المھ للمحاسبین  األخالقي  السلوك  لقواعد  للمحاسبین وفقا  الدولیة  األخالقیة  المعاییر  مجلس  عن  الصادرة  نیین 
("قواعد السلوك األخالقي") والمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بأعمال التدقیق التي نقوم بھا على البیانات المالیة  

لبات ولقواعد  في دولة قطر. وقد قمنا باستیفاء مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لتلك المتطللمجموعة  الموحدة  
السلوك األخالقي. إننا نرى أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتكوین أساس سلیم للرأي الذي توصلنا 

 إلیھ. 

 أمور التدقیق األساسیة

تيإن أمور التدقیق األساسیة وفقا لحكمنا المھني ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة القصوى في أعمال التدقیق ال
قمنا بھا للبیانات المالیة الموحدة للسنة الحالیة. لقد تمت معالجة ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة  

 ككل، وفي تكوین رأینا عنھا، كما إننا ال نقدم رأیا منفصال عن ھذه األمور. 



) تابع (   تقریر مدقق الحسابات المستقل 
 (تابع)  األساسیةأمور التدقیق 

 تقییم االستثمارات العقاریة 

 حول البیانات المالیة الموحدة ۱۰و ٤و ۲راجع إیضاحات 

 وصف أمور التدقیق األساسیة أمور التدقیق األساسیة

 األمر لألسباب التالیة: ھذا ركزنا على

في  • كما  العقاریة  لالستثمارات  الدفتریة  القیمة  أن 
نسبة   تمثل  التقریر  إجمالي   ٥۰تاریخ  من   %

جزء  تمثل  فھي  وبالتالي  المجموعة؛  موجودات 
في   كما  المالي  المركز  بیان  من   ۳۱جوھري 

 ).۲۰۲۰في سنة  ٪٤۹نسبة (  ۲۰۲۱دیسمبر 

یتضمن تقییم االستثمارات العقاریة استخدام أحكام  •
 وتقدیرات ھامة.

تضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا على ھذا األمر، 
 من بین أمور أخرى، ما یلي: 

 تقییم كفاءة وقدرات وموضوعیة المقیم الخارجي. •

من  • ألي  كان  إذا  ما  وتقییم  التقییم  تقاریر  فحص 
المواضیع المدرجة  فیھا تأثیر محتمل على المبالغ 

أو    / و  المالیة المسجلة  البیانات  في  اإلفصاح 
 الموحدة. 

بتتبع  • التقییم  في  الواردة  العقار  معلومات  مطابقة 
عینة من المدخالت على سجالت العقار ذي الصلة 

 الذي تحتفظ بھ المجموعة.

مقیمینا   • المواضیع   المھنيإشراك  في  للمساعدة 
 التالیة:

تقییم مدى توافق أسس التقییم ومدى مالءمة   -
ممارسات   إلى  استنادا  المستخدم  المنھج 

 التقییم المقبولة عموما. 

المستخدمة   - الخصم  معدالت  مالءمة  تقییم 
مع  الخصم  معدل  مقارنة  تضمنت  والتي 
ذات   لألسواق  بالنسبة  القطاع  متوسطات 

والتدفقات الصلة التي تعمل فیھا المجموعة  
 مستخدمة في التقییم. النقدیة ال

تقییم كفایة االفصاحات بالقوائم المالیة متضمنة االفصاحات عن 
 االفتراضات و االحكام الھامة  



) تابع(  تقریر مدقق الحسابات المستقل  

 معلومات أخرى

المعلومات الواردة في التقریر مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على  
السنوي ولكنھا ال تشتمل على البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات الصادر عنا علیھا. قبل تاریخ تقریر 

، حصلنا على تقریر مجلس اإلدارة والذي یمثل جزء من التقریر السنوي، أما باقي محتویات التقریر  مدقق الحسابات
 .ذلك التاریخمتوقع أن تكون متاحة لنا بعد السنوي فانھ من ال

لم و لن نصدر أي شكل من أشكال التأكید األخرى ونحن  ال یغطي رأینا حول البیانات المالیة الموحدة المعلومات  
 .علیھا

المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي دراسة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما  للبیانات  فیما یتعلق بتدقیقنا 
تصبح متاحة، وعند القیام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متوافقة بشكل جوھري 

ن المعلومات التي حصلنا علیھا أثناء التدقیق یشوبھا أخطاء مع البیانات المالیة الموحدة أو إذا كان من الواضح أ
 جوھریة. 

ھذا،   قدقیتإذا توصلنا، استنادا إلى عملنا الذي قمنا بأدائھ بناء على المعلومات األخرى المستلمة قبل تاریخ تقریر ال
لك الحقیقة. لیس لدینا ما إلى أن ھناك أخطاء جوھریة في تلك المعلومات األخرى، فإنھ ینبغي علینا اإلبالغ عن ت

 عنھ في ھذا الصدد.  نبلغ

 مسؤولیة مجلس اإلدارة عن البیانات المالیة الموحدة

الدولیة  للمعاییر  وفقاً  عادل  بشكل  الموحدة وعرضھا  المالیة  البیانات  ھذه  إعداد  مسؤول عن  اإلدارة  مجلس  إن 
المالیة  اإلدارة أنھا ضروریة للتمكن من إعداد البیاناتللتقاریر المالیة، وكذلك أنظمة الرقابة التي یحدد مجلس  

 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.  الموحدة الخالیة من أیة أخطاء جوھریة 

عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ  
تضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس المحاسبة االستمراریة، واإلفصاح، حسب مق

وفقا لمبدأ االستمراریة ما لم یخطط مجلس اإلدارة إما لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا أو لم یكن لدیھ بدیل 
 واقعي خالفا للقیام بذلك.

 ةمسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحد

إن أھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من أخطاء جوھریة،  
سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن "التأكید المعقول" ھو 

التي تتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ستكشف دائما عن تأكید على مستوى عال، ولكنھ ال یضمن أن عملیة التدقیق  
أخطاء جوھریة عندما تكون موجودة. یمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر ھامة إذا كان یمكن، بشكل 
فردي أو جماعي، أن یتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون على أساس  

 لبیانات المالیة الموحدة. ھذه ا 



 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تابع )
مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

،

كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، فإننا نمارس حكما مھنیا ونبقي على الشكوك المھنیة في 
جمیع أعمال التدقیق. كما إننا نقوم بـ 

تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، 
التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة  تصمیم وتنفیذ إجراءات 
لتكوین أساس لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف أیة  أخطاء جوھریة ناتجة عن غش ھو أعلى من تلك الناتجة 
عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ینطوي على تدلیس وتزویر، أو حذف متعمد أو محاوالت تشویھ، أو تجاوز  

للرقابة الداخلیة.  

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة 
حسب الظروف، ولكن لیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

المحاسبیة واإلیضاحات ذات الصلة   التقدیرات  المتبعة ومعقولیة  المحاسبیة  السیاسات  تقییم مدى مالءمة 
التي اتخذھا مجلس اإلدارة.  

إبداء نتیجة على مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي،  واستنادا إلى أدلة التدقیق التي  
یتم الحصول علیھا، ما إذا كانت ھناك شكوكا جوھریة ذات صلة بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا 
كبیرة حول مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقا لمبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن ھناك شكوكا 
جوھریة، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في  تقریر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في 
البیانات المالیة الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، بتعدیل رأینا. إن النتائج التي 
توصلنا إلیھا تعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق الحسابات. ومع ذلك، 
فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالھا وفقا 

لمبدأ االستمراریة. 

تقییم العرض العام للبیانات المالیة الموحدة وھیكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت 
البیانات المالیة الموحدة تمثل المعامالت واألحد اث ذات العالقة بالطریقة التي تحقق العرض العادل. 

الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة من الكیانات أو األنشطة التجاریة 
داخل المجموعة إلبداء الرأي حول البیانات المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وإجراء  

أعمال التدقیق للمجموعة. وسنظل نحن المسؤولون الوحیدون عن رأینا حول التدقیق. 

نتواصل مع مجلس اإلدارة فیما یتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط لھ وتوقیت التدقیق ونتائج التدقیق  
الھامة، بما في ذلك أي وجھ من أوجھ القصور المھمة في الرقابة الداخلیة التي نحددھا أثناء قیامنا بالتدقیق. 

نقوم أیضا بتزوید مجلس اإلدارة ببیان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بشأن االستقاللیة، ونبلغھم عن 
قد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللیتنا و  عند ما تقتضي الحاجة   جمیع العالقات واألمور األخرى التي قد یعتُ

اإلجراءات المتخذة للقضاء على التھدیدات  اوالضمانات المطبقة. 

من بین األمور التي تم تقدیمھا لمجلس اإلدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لھا األھمیة القصوى في تدقیق البیانات 
المالیة الموحدة للسنة الحالیة وبالتالي فھي أمور التدقیق األساسیة. نحن نصف ھذه األمور  في تقریر مدقق الحسابات  
ما لم یحل قانون أو الئحة دون الكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة جدا، نقرر عدم إیراد مسألة 
ما في تقریرنا نظرا لآلثار السلبیة التي قد تنجم عن القیام بذلك والتي قد یتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة 

. العامة في حالة ورودھا في التقریر 



 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تابع) 
 تقریر عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

 ، فإننا نفید أیًضا بما یلي: ۲۰۱٥لعام  ۱۱وفقًا لما یتطلبھ قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

 ) لقد حصلنا على جمیع المعلومات واإلیضاحات التي اعتبرنا أنھا ضروریة ألغراض التدقیق.  ۱

 مع تلك السجالت.  الموحدة ) تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منتظمة وتتفق بیاناتھا المالیة۲

 ت المالیة التي یتضمنھا تتفق مع سجالت الشركة ) لقد قمنا بقراءة تقریر مجلس االداراة الذي سوف یتم ادراجة ضمن التقریر السنوي والمعلوما۳

 باإلضافة الى ذلك تم القیام بجرد مخزون الشركة وفقا للمبادئ المتعارف علیھا ) ٤

أو لبنود النظام األساسي للصندوق والتعدیالت  ۲۰۱٥لسنة  ۱۱لم یرد إلى علمنا وقوع أیة مخالفات لقانون الشركات التجاریة القطري رقم ) ٥ 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خالل السنة یمكن أن یكون لھا أثر جوھري على بیان المركز المالي أو أدائھ المالي كما في وللسنة المنتھیة في علیھ 

 جوبال باالسوبرامانیام ۲۰۲۲فبرایر  ۲
 كي بي إم جي   الدوحة 

) ۲٥۱سجل مراقبي الحسابات رقم ( دولة قطر 

  :المالیةبترخیص من ھیئة قطر لألسواق 

 ۱۲۰۱٥۳مدقق خارجي، رخصة رقم 



 
                                                 .ع.قم.الشركة المتحدة للتنمیة ش    

 جزءا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۹إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
-- ٦  

    ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 
  إیضاح  ۲۰۲۱   ۲۰۲۰

   الف لایر قطري  الف لایر قطري 
     

 اإلیرادات  ۳۷  ٤۲۷,۲,۰۳۸   ۱,۱۷٥,٦۹۲ 
 تكلفة اإلیرادات   )۱,۳۹۷,۲۱٦(  )٥٥٥,٦۲٤(
 إجمالي الربح   ٦٤۱,۲۱۱   ٦۲۰,۰٦۸ 
     

 إیرادات توزیعات أرباح   ۹۸٤   ۱,۱۲۸ 
 إیرادات تشغیلیة أخرى  ٦  ۸۲,۸٤۲   ٤۳۳,٦۸ 
 خسارة القیمة العادلة لالستثمارات المالیة  ۱٤  ) ۱,۹٦٤(  )۱۰,۸۹۰(
 مخصص انخفاض قیمة ذمم مدینة تجاریة  ۱۷  ) ٤٤٦,۸(  )٥۷۹,٦۳(
 مصاریف إداریة وعمومیة  ۷  ) ۳۰۷,۹۷۸(  )۱۷۳,۳۰٥(
 مصاریف مبیعات وتسویق   ) ۱٤,٦٥۹(  )۹,۰٤٥(
 الربح التشغیلي  ۳۹۱,۹۹۰   ۳۰۰,۹٤۲ 
     

 ربح القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة  ۱۰  ۱٥,٤۷۱   ٥٦۳,٤۳ 
     

 إیرادات التمویل  ٥۸۰,۷۱   ۳۹,۲۱۲ 
 تكالیف التمویل   ) ۱۱۸,۸۲٤(  )۱۱٥,٤۹٤(
 صافي تكالیف التمویل   ) ٤۷,۲٤٤(  )۲۸۲,۷٦(
     

 حصة من صافي نتائج شركات زمیلة  ۱۳  ۱,۱۲۱   ۸٦٥,٥ 
 الربح قبل الضریبة   ۳٦۱,۳۳۸   ۰۸۸,۲۷٤ 
     

 ضریبة الدخل  ۳۰  ) ۷۲٤,٥(  )۹,۱٦٤(
 صافي ربح السنة   ۳٥٥,٦۱٤   ۹۲٤,۲٦٤ 
     

 صافي ربح السنة عائد إلى :    
 حاملي أسھم الشركة األم  ۸۰۸,۳۲٥   ۰٥٥,۲۲٦ 
 حصص غیر مسیطرة  ۲۹,۸۰٦   ۳۸,۸٦۹ 
 ۲٦٤,۹۲٤   ۳٥٥,٦۱٤   

     

     

 العائد األساسي للسھم لحاملي أسھم الشركة األم:    
 العائد األساسي و المخفف للسھم (لایر قطري) ۸  ۰.۰۹۲   ۰.۰٦٤ 
     

     

     

 الدخل الشامل االَخر     - 
 إجمالي الدخل الشامل للسنة    ۳٥٥,٦۱٤   ۹۲٤,۲٦٤ 
     

 
 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:  
 حاملي أسھم الشركة األم  ۸۰۸,۳۲٥   ۰٥٥,۲۲٦ 
 غیر مسیطرةحصص   ۲۹,۸۰٦   ۳۸,۸٦۹ 
 ۲٦٤,۹۲٤   ۳٥٥,٦۱٤   





 
                                                 .ع.قم.الشركة المتحدة للتنمیة ش    

 جزءا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۹إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
-۸ - 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة  الموحد حقوق الملكیةبیان التغیرات في    
         

 

     العائد إلى حاملي أسھم الشركة األم  

  رأس المال 
احتیاطي  

  قانوني 
احتیاطیات 

  إجمالي  أرباح مدورة   أخرى 
حصص غیر  

  ة مسیطر
إجمالي حقوق 

 الملكیة
              

 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطري 
              

 ۱۱,۲۳۹,٥٤۹   ۳۲٥,۷۱۹   ۱۰,۹۱۳,۸۳۰   ٤,٤۳۱,۱۳۲   ۱,۲۱۲,۰٤۹   ۱,۷۲۹,۷۸۷   ۳,٥٤۰,۸٦۲  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۲٦٤,۹۲٤   ۳۸,۸٦۹   ۲۲٦,۰٥٥   ۲۲٦,۰٥٥     -    -    - بح السنةصافي ر

   -    -    -    -    -    -    - الشامل اآلخر للسنةالدخل 
   -    -    -  ) ۲۲,٦۰٦(    -  ۲۲,٦۰٦     - )۲۰الى احتیاطي قانوني (إیضاح تحویل 
 ) ۱۷۷,۰٤۳(    -  ) ۱۷۷,۰٤۳(  ) ۱۷۷,۰٤۳(    -    -    - )۲۲ت أرباح مدفوعة (إیضاح توزیعا

المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة 
 ) ٥,٦٥۱(    -  ) ٥,٦٥۱(  ) ٥,٦٥۱(    -    -    - )  ۲۳والریاضیة (إیضاح 

   -  ۲,۲۰۸   ) ۲,۲۰۸(  ) ۲,۲۰۸(    -    -    - في الحصص غیر المسیطرةحركات 

 ۱۱,۳۲۱,۷۷۹   ۳٦٦,۷۹٦   ۱۰,۹٥٤,۹۸۳   ٤,٤٤۹,٦۷۹   ۱,۲۱۲,۰٤۹   ۱,۷٥۲,۳۹۳   ۳,٥٤۰,۸٦۲  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
              

 ۳٥٥,٦۱٤   ۲۹,۸۰٦   ۳۲٥,۸۰۸   ۳۲٥,۸۰۸     -    -    - صافي ربح السنة
   -    -    -    -    -    -    - الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ۷,۸۸۱   ۷,۸۸۱     -    -    -    -    - حصة اطراف ذات عالقة من الضرائب
   -    -    -  ) ۱۸,۰۳۸(    -  ۱۸,۰۳۸     - )۲۰احتیاطي قانوني (إیضاح  تحویل الى

 ) ۱۹۱,۱۹۲(  ) ۱٤,۱٤۹(  ) ۱۷۷,۰٤۳(  ) ۱۷۷,۰٤۳(    -    -    - )۲۲توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
حصص غیر مسیطرة دون تغییر في السیطرة شراء 

 ) ٤۱۲,۰۲۳(  ) ۳۱٥,۲٥٦(  ) ۹٦,۷٦۷(  ) ۹٦,۷٦۷(    -    -    - ) ۳۲(إیضاح 

مة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة المساھ
 ) ۸,۱٤٥(    -  ) ۸,۱٤٥(  ) ۸,۱٤٥(    -    -    - )  ۲۳والریاضیة (إیضاح 

 ٤۹۰   ٤۹۰     -    -    -    -    - الحصص غیر المسیطرةحركات في 
 ۱۱,۰۷٤,٤۰٤   ۷٥,٥٦۸   ۱۰,۹۹۸,۸۳٦   ٤,٤۷٥,٤۹٤   ۱,۲۱۲,۰٤۹   ۱,۷۷۰,٤۳۱   ۳,٥٤۰,۸٦۲  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
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 لموحدة. اجزءا من ھذه البیانات المالیة  ۳۹إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
-۹ - 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  بیان التدفقات النقدیھ الموحد
  

 ۲۰۲۰  ۲۰۲۱ إیضاح 
 ألف لایر قطري   ف لایر قطري أل  

     نشطة التشغیلیةاأل
 ۲۷٤,۰۸۸   ۳٦۱,۳۳۸   ربح السنة قٌبل الضریبة

     التعدیالت:
 )٥,۸٦٥(  )۱,۱۲۱( ۱۳ حصة من صافي نتائج شركات زمیلة

 ۱۰٤,۸۹۱   ۱۰۲,۷٤۳  ۹ ھالك ستإ
 ۱۱,۲۱۹   ۱۱,٤٦۱   خسارة من استبعاد عقار وآالت ومعدات 

 ۲۱٤   ۲۲٦  ۱۲ إطفاء موجودات غیر ملموسة
 ۳,٥۱٤   ۲,۷۲۲  ۱۱ إطفاء حق استخدام االصل 

 ۷٦,۲۸۲   ٤۷,۲٤٤   تكالیف التمویلصافي 
 )۱,۱۲۸(  )۹۸٤(  إیرادات توزیعات أرباح 

 ٦۳,٥۷۹   ۸,٤٤٦  ۱۷ مخصص انخفاض ذمم مدینة  
 ۱۰,۸۹۰   ۱,۹٦٤  ۱٤ المالیةالقیمة العادلة لإلستثمارات  خسارة

 )٤۳,٥٦۳(  ) ۱٥,٤۷۱( ۱۰ القیمة العادلة لإلستثمارات عقاریة ربح 
 ۸,٥۱۱   ٦,۲۱۳  ۲۸ نھایة الخدمة للموظفینمخصص مكافأة 

 ٥۰۲,٦۳۲   ٥۲٤,۷۸۱   الربح التشغیلي فبل التغیرات في رأس المال العامل
     التغیرات في رأس المال العامل :

 ۷۲,۳۰۰   ٥۱٥   المخزون 
 )۸٦٥,٦٥٦(  ) ۲٤٤,٦۲۹(  أعمال قید التنفیذ

 ۱٤۳,۲۳۷   ) ٤٤,٤٤۹(  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى
 ٦۳٤,۸٦٦   ٤٤,۳٤٥   ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 ۷۳,۸۱۷   ۷۲,٥۸۲   مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
 )۳۱,٦۹۱(  ) ۲۱,۰٥۷(  إیرادات وتكالیف مؤجلة، بالصافي 

 ٥۲۹,٥۰٥   ۳۳۲,۰۸۸   النقد  الناتج من أنشطة التشغیل 
 )۱۰۷,۸٤۳(  ) ۱۰۷,۳٥۹(  تكالیف تمویل مدفوعة 

 )٥,۷۹۸(  )٤,٤۸۲( ۲۸ مكافاة نھایة خدمة الموظفین مدفوعة 
 )۲,٤٤٤(  )۸,۳۹۲(  ضریبة دخل مدفوعة  

 ٤۱۳,٤۲۰   ۲۱۱,۸٥٥   صافي النقد  من األنشطة التشغیلیة
     

     األنشطة اإلستثماریة: 
 )۱۳,۳۲٦(  ) ۱۱٦,۱۳۸( ۹ إضافات عقار واالَت و معدات

 ۱,۱۹۱   ٥,۱۳۷   عقار وآالت ومعدات متحصالت من بیع 
 )٤۷٤(  )۲,۰۱٥( ۱۲ إضافات موجودات غیر ملموسة

 ٤٤,۸۸۷   ۷٥,۰۷۹   إیراد فوائد مستلمة
 )۱۸۸,۲۲٦(  ) ۳۲۳,۱۸۱( ۱۰ إضافات استثمارات عقاریة 

 )۳,۸۷۱(  )۳,۰٥۱( ۲۹ سداد إلتزامات اإلیجار 
 )۳۸٥,۹٦٥(  ) ۷٦,۳۲۸(  ثالثة أشھرالحركة على ودائع ألجل التي تستحق بعد أكثر 

  -  ) ٤۱۲,۰۲۳( ۳۲ شراء حصص غیر مسیطرة
 ۱۲,۳۲۸   ۷,۳۸٤   أخرى مستثمر فیھا  زمیلة و  متحصالت توزیعات أرباح من شركات

 )٥۳۳,٤٥٦(  ) ۸٤٥,۱۳٦(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
     

     األنشطة التمویلیة:
 ٦۹۲,۸۲۰   ۱,۱۹٤,٥۷۳   قروض ذات فوائدمتحصالت 

 )۱۹۸,۸۲۱(  ) ٥۳۱,۸۱٤(  سداد قروض ذات فوائد 
 )۱۷۷,۰٤۳(  ) ۱۹۱,۱۹۲( ۲۲ توزیعات أرباح مدفوعة

 ۳۱٦,۹٥٦   ٤۷۱,٥٦۷   األنشطة التمویلیة صافي النقد من
     

 ۱۹٦,۹۲۰   ) ۱٦۱,۷۱٤(  في النقد وما في حكمھ  )/الزیادةالنقص (صافي  
 ۳۰۰,۸۹۷   ٤۹۷,۸۱۷  ۱۸ النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

 ٤۹۷,۸۱۷   ۳۳٦,۱۰۳  ۱۸ النقد وما في حكمھ في نھایة السنة



 
                            .ع.قم.المتحدة للتنمیة ش الشركة  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ كما في و للسنة المنتھیة في إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
  

 
-١٠ - 

 

 والنشاط الرئیسيالمعلومات عن الشركة   .۱

) ۲تأسست الشركة المتحدة للتنمیة ش.م.ع.ق ("الشركة") ("الشركة األم") كشركة مساھمة قطریة بموجب المرسوم األمیري رقم ( 
. ۷۲٥٦والتي یتم تداول اسھمھا. یوجد مكتب الشركة المسجل في دولة قطر وعنوانھ الدوحة ص.ب  ۱۹۹۹فبرایر  ۲الصادر في 

البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة   ۲۰۲۱  رسمبید  ۳۱المنتھیة في    سنةوللفي  كما للشركةالموحدة تشمل البیانات المالیة 
(ویشار إلیھم جمیعاَ بـ "المجموعة" ومنفصلة بـ "شركات المجموعة") ومساھمة المجموعة في الشركات الزمیلة. تم اإلفصاح عن 

 .٤٬۱البیانات  حول ھیكل المجموعة في إیضاح 
 

التحتیة والمرافق ، التنمیة الحضاریة ، المشاریع المرتبطة بالبیئة،   النشاط الرئیسي للمجموعة ھو المساھمة واالستثمار في البنیة
 توفیر حلول تكنولوجیا المعلومات.  الموانئ والخدمات ذات الصلة ، الضیافة والترفیھ ، إدارة األعمال التجاریة و

 
لمیاه القطریة وذلك لبیع و/أو تم منح الشركة الحق لتطویر جزیرة اصطناعیة في ا ۲۰۰٤لسنة  ۱۷بموجب المرسوم األمیري رقم  

تأجیر العقارات. تعمل الشركة حالیاً في تطویر ھذه المنطقة المعروفة باسم مشروع اللؤلؤة قطر. یشمل مشروع اللؤلؤة قطر 
ملیون متر مربع) وتحویلھا إلى جزیرة اصطناعیة وتطویر الجزیرة إلى  ٤٫۲ھكتار ( ۹۸٥استصالح أراضي تغطي مساحة قدرھا 

من المناطق تتضمن فلل على الواجھة البحریة ومساكن وشقق فاخرة، مجمع تسوق وفنادق خمس نجوم وأحواض لرسو   مجموعة
 .القوارب إضافة إلى مدارسة ومستشفى مع البنیة التحتیة والمرافق االجتماعیة الالزمة

 
برایر ف  ۲في    بناءاً على موافقة مـجلس اإلدارة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في    سنةلل تم إصدار البیانات المالیة الموحـدة للمجموعة  

۲۰۲۲ . 
 
 
 

 أسس األعداد  .۲

 .  المحاسبة الدولیة عن مجلس معاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرةوفقاً للمعاییر  للمجموعة الموحدةتم إعداد البیانات المالیة 
 

 االستثمارات العقاریةو  معداتات وآالت وعقاركالمدرجة    راضياألتم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء  
  .لمعاییر الدولیھ للتقاریر المالیةحسب ا المالیة، التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ستثماراتاالو

 
للمجموعة. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة بالریال   الوظیفیةتم إعداد البیانات المالیة الموحدة بالریال القطري وھي العملة  

 القطري إلى أقرب ألف لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 
 
 األحكام

 
اإلدارة بوضع األحكام التالیة، بمعزل عن تلك التي تتضمن تقدیرات، والتي أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة قامت  

 في البیانات المالیة الموحدة: ثیر ھام جداً على المبالغ المدرجةلھا تأ
 

 تحقیق اإلیرادات من الوحدات العقاریة 
  ، األحكام  اتخاد  على  عند  اإلدارة  تحقیق  تفصیلیة  مقاییستعتمد  المبین   في  النحو  على  العقاریة  الوحدات  بیع  من                                                                       اإلیرادات 

، وعلى وجھ الخصوص ، ما إذا كانت المجموعة قد   "العمالءمن العقود مع  "اإلیرادات    ۱٥  رقم    للتقاریر المالیة  معیار الدوليالفي  
 قامت بتحویل السیطرة على العقارات المكتملة إلى المشتري.

 
 تصنیف اإلستثمارات العقاریة أو المخزون 

 العقارات  إما إستثمارات عقاریة أو مخزون بناًء على المقاییس التالیة: تصنف
ولیست للبیع   ھالعملیات   من قبل المجموعة  المباني الغیر مشغولة  و الغیر محتفظ بھااالراضي و  ،  تتضمن االستثمارات العقاریة -

 و تحقیق عائد رأسمالي.  االیجارولكن الغرض األساسي منھا ھو تحقیق عائدات  نطاق االعمال االعتیادي ضمن
وخصوصاَ العقارات السكنیھ   االعمال االعتیادينطاق    ضمنیشمل المخزون، األراضي و العقارات السكنیھ المحتقظ بھا للبیع   -

 تطویرھا بصدد بیعھا إما قبل أو عند األنتھاء من البناء.   ب تقوم المجموعةالتي 
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 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ كما في و للسنة المنتھیة في إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
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 )تتمة (أسس األعداد .   ۲
 )تتمة (األحكام 

 
 

 تحویل الوحدات العقاریة من المخزون إلى االستثمارات العقاریة 
تریة  ، یتم تحویل القیمة الدفلعقارا ستخدام  الفعلي الأعمالھا العادیة. وفي حالة تغییر  في سیاق  العقاریة    األصول تقوم المجموعة ببیع  

   رةوالخسا أربح  الوأي فروقات بین القیمة العادلة للوحدة العقاریة وقیمتھا الدفتریة یتم إدراجھا في بیان    إلى استثمارات عقاریة  للعقارات
 . في تاریخ التحویل والدخل الشامل اآلخر

 
 ملموسھ الجودات غیر و المو والمعداتواآلالت  األعمار اإلنتاجیة للعقار

. احتساب االستھالكغرض  ل الموجودات غیر الملموسھو  المجموعة بتحدید األعمار اإلنتاجیة للعقارات واآلالت والمعدات   إدارة  تقوم 
التلف والتآكل الطبیعي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة التقدیریة االستخدام المتوقع للموجودات أو   بعد األخذ في االعتبار ذلك

 .الموجودات تلكشى مع المنافع االقتصادیة المتوقعة من اطریقة وفترة االستھالك تتم  للتأكد من أنوطریقة االستھالك بصورة دوریة 
 

 قیمھ األصول غیر المالیة انخفاض
والمعدات ولكن لیس المخزون  عقاراتوال حقوق الملكیة(المستثمرون في  الدفتریة لألصول غیر المالیة للمجموعةیتم مراجعة القیمة  

 و  تحدید ما یمكن اعتباره منخفض القیمةان .النخفاض القیمة ھنال اي مؤشراتما اذا كان  رالتقریفي تاریخ  )ستثمارات العقاریة واال
 .یتطلب أحكام جوھریة

 

  االستمراریة
 ى المجموعةلد  مقتنعة بأن ھياعمالھا على اساس مبداء االستمراریة و ى مواصلةعل مجموعة قدرة المل یمتقی باجراء االدارهقامت  

حقوق ( موجودات صافيھا ىلد  قد حققت المجموعة ارباح  .یبرلقفي المستقبل ا ھامن مواصلھ اعمل االموارد التي تمكنھ
 تاریخ التقریر. في كما قائمة نقدیة وتدفقات  ایجابي, راس مال عامل)الملكیة

 

ازدادت بیئة المخاطر العامة التي تعمل فیھا المجموعة خالل العام إلى حد كبیر  " ، ۱۹-كوفید "تأثیر  ۳۹یضاح كما ھو موضح في اال
إدارة المجموعة  ترىومع ذلك ،  في جمیع أنحاء العالم. ۱۹-كوفید التأثیر المستقبلي لـبسبب استمرار مستوى عدم الیقین العام بشأن 

 اعداد البیانات المالیة على مبداء االستمراریة. ریستم ولذلك. على قدرتھا على االستمرار  تؤثرإلى أنھ ال توجد شكوك جوھریة قد 
 

 التزامات  اإلیجار
تحتوي على إیجار. قد یتطلب تحدید اإلیجار،  متنوعة  قوم اإلدارة بتقییم ما إذا كانت العقود المبرمة من قبل المجموعة لتأجیر أصول  ت

اًما  تطلب احكیقد    مما  ،الموجودات  لتلك   بما في ذلك ما إذا كانت المجموعة قد تعاقدت بشكل جوھري مع جمیع المنافع االقتصادیة
اإلیجار أیًضا تحدیات عندما یكون للعقد مدة غیر محددة أو یخضع للتجدید التلقائي أو توجد خیارات   شروط  یمثل تحدید . قد  جوھریة

یار. یؤثر تمدید مدة عقد اإلیجار بشكل كبیر على قیمة التزام  اإلیجار تخما إذا كان سیتم ممارستھا في تاریخ االو  تجدید غیر واضحة  
. عالوة على ذلك ، بمجرد جوھریة  امباحك  القیام  في بعض األحیان  یتطلب  وصول إلى نتیجةوللبط بھ ،  المرتحق استخدام االصل  و  

ام تحدید مدة عقد اإلیجار ، تحتاج اإلدارة إلى تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المستحقة الدفع على مدى فترة اإلیجار وخصمھا باستخد 
على سیتعین  الذي  اإلضافي  االقتراض  لألموال    معدل  مماثل  وبضمان  مماثلة  فترة  مدى  على  لالقتراض  دفعھ    المطلوبة المستأجر 

 اقتصادیة مماثلة. یتطلب ذلك أیًضا حكًما ھاًما ویؤثر على كل من  اجواءفي  حق استخدام االصل  لللحصول على أصل بقیمة مماثلة  
 الموجودات.  تلكل  والقیمة العادلة ليتمویال اإلیجار مطلبوبات 

 

 مخصصات ومطلوبات أخرى
یتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي ترى فیھ اإلدارة أنھ من المحتمل أن یكون ھناك تدفق 

عملیات أو أحداث سابقة ویمكن تقدیر مبلغ التدفقات النقدیة الخارجة بشكل موثوق. یتطلب توقیت  الخارجي مستقبلي لألموال ناتج عن 
دار االلتزام تطبیق الحكم على الحقائق والظروف الحالیة ، والتي یمكن أن تكون عرضة للتغییر. بما أن التدفقات  االعتراف وتحدید مق

النقدیة الخارجة الفعلیة یمكن أن تحدث في سنوات الحقة ، فإن المبالغ الدفتریة للمخصصات والمطلوبات تتم مراجعتھا بانتظام  
 تخفیضأو  اضافةتغیرة. إن التغییر في تقدیر المخصص أو االلتزام المعترف بھ قد ینتج عنھ وتعدیلھا لمراعاة الحقائق والظروف الم

 على الربح أو الخسارة في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد في الفترة التي حدث فیھا التغییر. 
 

 التقدیرات واالفتراضات
 

وغیرھا من المصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة في تاریخ  التقریر والتي لھا مخاطر إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل  
 جوھریة تستدعي إدخال تعدیالت ھامة على القیمة الدفتریة لألصول والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة ھي كما یلي: 

 
 معدات و إستثمارات عقاریھ) القیمة العادلة للعقارات(األراضي المصنفھ كعقارات و أالت و 

علیھا. تشمل   یتم تحدید القیمة العادلة لألراضي و لالستثمارات العقاریة بواسطة خبراء تقییم  وذلك بإستخدام تقنیات التقییم المتعارف 
الستثمارات العقاریة بناءاَ في بعض الحاالت یتم تحدید القیمة العادلة ل  التدفق النقدي.تخفیض    ھذة التقنیات كالَ من طریقة العائد وطریقة

 .على المعامالت العقاریة التي حدثت مؤخراَ و التي تكون في نفس الموقع ولھا خصائص مماثلة ألصول المجموعة
 



 
                            .ع.قم.المتحدة للتنمیة ش الشركة  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ كما في و للسنة المنتھیة في إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
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 .   أسس األعداد ( تتمة)۲
 
 

 مخصص المخزون المتقادم والبطيء الحركة
قدیم أو متقادم ، یجري   صبح المخزونی القیمة القابلة للتحقیق. وعندماتكلفھ وصافي بالقیمة األقل بین ال المخزونب یتم االحتفاظ

تكون  ال المبالغ التي أساس فردي. و ى، یجري التقدیر عل ةفردی بصفةالجوھریة النسبة للمبالغ وب الصافیة القابلة للتحقیق. القیمةتقدیر
 و درجة التقادم   و وفقا لنوع المخزونتم احتسلب مخصص ، ویأو متقادمة تقییم بشكل جماعيبصفة فردیة ولكنھا قدیمة  جوھریة

   استنادا إلى القیمة التاریخیة القابلة للتحقیق.
 

 انخفاض قیمة الذمم المدینة
یتطلب نموذج انخفاض القیمة    انخفاض قیمة الذمم المدینة  القیمة للخسائر االئتمانیة المتوقعة لتحدید   تستخدم المجموعة نموذج انخفاض

 الجدید معلومات مستقبلیة، والتي تقوم على افتراضات للتغیرات المستقبلیة للعوامل االقتصادیة المختلفة وكیفیة تأثیر ھذه العوامل على
التعثر مدخال رئیسیا في    یةشكل احتمالتمدینة.  بعضھا البعض. كما یتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات مختلفة من الذمم ال

. فھو تقدیر الحتمال التعثر على مدى فترة زمنیة معینة، ویتضمن حسابھ بیانات  وتتطلب أحكام ھاكةقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 تاریخیة وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلیة

 
 و اإلفصاحات  المحاسبیةالتغییرات في السیاسات .     ۳

 مدتھا المجموعةتالمعاییر الدولیة للتقاریرالمالیة و التفسیرات الجدیدة والمعدلة التي اع   ۳٬۱
 

في تقاریرھا المالیة   طلب تطبیقھا من قبل المجموعةتیلتي  ا   المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةتبین الالئحة ادناه التغیرات الجدیدة على  
 او بعد ذلك: ۲۰۲۱ینایر  ۱ابتدا من 

 

 ). ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( ۱۹-المتنازل عنة بسبب كوفید اإلیجار •

، ۳۹، ومعیار المحاسبة الدولي  ۹المالیة الدولي للتقاریر (تعدیالت على المعیار  ۲المرحلة  إصالح معیار سعر الفائدة •
 )۱٦المالیة الدولي للتقاریر المعیار و  ،٤المالیة الدولي للتقاریر المعیار و  ،۷ المالیةالدولي للتقاریرالمالیة والمعیار 

 المجموعة.  البیانات المالیة لم یكن لھا تأثیر جوھري علىلمعاییران تبني التعدیالت و التحسینات ل
 

 المعاییر المصدرة ولكن لم یسري مفعولھا     .۳٫۲
 

         تطبق ذلك لم    من  ویسمح بتطبیقھا مبكرا. برغم  ۲۰۲۱ینایر    ۱ھنالك عدد من المعاییر الجدیدة ساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ بعد  
 في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة.  مبكرا المجموعة المعاییر الجدیدة أو المعدلة

 
معاییر یسري مفعولھا من 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱بدایة  
 تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر  (  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰بعد    ۱۹  –بسبب كوفید    ھالمتنازل عناإلیجار

 ).۱٦المالیة رقم 
  ۳۷المحاسبة الدولي تكلفة تنفیذ العقد (تعدیالت على معیار  -العقود المرھقة( . 
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸الدولیة للتقاریرالمالیة للمعاییر  التحسینات السنویة . 
 ۱٦لعائدات قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقمعقار واالَت و معدات: ا.( 
  ۳رقم الدولي للتقاریرالمالیة المعیار الرجوع إلى إطار المفاھیم (تعدیالت على .( 

 
معاییر یسري مفعولھا من 

 ۲۰۲۳ینایر  ۱بدایة  
 ۱تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي( 
   للتقاریر المالیة رقم  عقود التأمین والتعدیالت على المعیار الدولي    -  ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

 .عقود التأمین - ۱۷
   ة ر الدولیییعاللم  وبیان الممارسة  ۱اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

 .)۲للتقاریر المالیة 
  ۸تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي(. 
 ل وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة (تعدیالت على معیار المحاسبة الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصو

 . )۱۲الدولي 

معاییر متاحة للتطبیق  
االختیاري / تاریخ تفعیلھا  
 مؤجل إلى أجل غیر مسمى 

 
  بیع أو المساھمة في األصول بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (تعدیالت على

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰الدولي للتقاریر المالیة المعیار 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة .   ٤
 

بانتظام  ا  المالیة الموحدة كما تم تطبیقھ  تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بانتظام على جمیع الفترات المعروضة في ھذه البیانات 
   من جانب شركات المجموعة.

 

 ساس توحید البیانات المالیة أ  ٤٫۱    
 

من كل سنة. تتحقق    دیسمبر  ۳۱وجمیع الشركات التابعة لھا كما في  األم  شركة  للتشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة  
ولدیھا المقدرة للتأثیر على السیطرة عندما تكون المجموعة معرضة أو لھا حقوق لعائدات متغیره من عالقتھا مع المؤسسة المستثمر فیھا  

تلك العائدات خالل سلطتھا على المؤسسة المستثمر فیھا. وبصفة خاصة تسیطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فیھا فقط إذا كان لدى 
 المجموعة: 

 

لمؤسسة المستثمر تعطیھا القدرة الحالیة لتوجیھ األنشطة ذات الصلة باالتي حقوق القائمة السیطرة على المؤسسة المستثمر فیھا ( •
 فیھا) 

 

 و  ؛حقوق في عائدات متغیرة من عالقتھا مع المؤسسة المستثمر فیھا  ال التعرض أو •
 

 إمكانیة إستخدام سلطتھا على المؤسسة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا. •
 

عنـدما یكون للمجموعة أقل من بصورة عامة، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض و  
أغلبیة حقوق التصویت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فیھا أو حقوق مماثلة ، تدرس المجموعة جمیع الحقائق أو الظروف ذات الصلة  

 لتقدیر ما إذا كانت لھا سلطة على المؤسسة المستثمر فیھا ، وتشمل:
 

 اآلخرین ممن لھم حقوق تصویت في المؤسسة المستثمر فیھا. الترتیبات التعاقدیة مع الشركاء لتقییم  •
 

 حقوق ناشئة من ترتیبات تعاقدیة أخرى. •
 

 حقوق تصویت المجموعة وحقوق تصویت محتملة. •
 

إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغیرات   .تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على المؤسسة المستثمر فیھا أم ال 
السیطرة الثالثة. یبدأ توحید بیانات شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سیطرة على الشركة   مكوناتواحد أو أكثر من    مكوني  ف

نتھي عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة یالتابعة و
من التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة حتى التاریخ الذي   ةالموحدات المالیة  بیانالخالل السنة في  المكتسبة أو المستبعدة  

 تتوقف فیھ المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.
 

، ةتنسب األرباح أوالخسائر وكل بند من االیرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسھم الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غیر المسیطر
المالیة للشركات التابعة   . عند الضرورة یتم إدخال تعدیالت في البیاناتفي رصید الحصص غیر المسیطرة  حتى لو نتج عن ھذا عجز

مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات  تتطابق    سیاساتھا المحاسبیة    لجعل
 یة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة یتم استبعادھا بالكامل عند التوحید.والمصاریف بین شركات المجموعة والتدفقات النقد 

 

الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكھ من قبل المجموعة وتظھر كبند منفصل  ة  الغیر المسیطر  تمثل الحصص
مركز المالي الموحد، بصورة منفصلة من حقوق حاملي أسھم  في بیان الربح أو الخسارة الموحد وضمن حقوق المساھمین  في بیان ال

 الشركة األم.
 

 ملكیة بشركھ تابعة ، دون فقد السیطرة ، كمعاملة حقوق ملكیھ.الیحتسب التغیر في 
 

وبات الشركة التابعة، وأیة حصص غیر ومطل  (بما یشمل الشھرة)  موجوداتاإلعتراف بعند فقدان السیطرة ، تقوم المجموعة  بإلغاء  
بأي  مسیطرة   االعتراف  یتم  التابعة.  بالشركة  المتعلقة  الملكیة  لحقوق  األخرى  او خسارةوالمكونات  فقدان    ربح  عند  بھ  االعتراف  تم 

بالقیمة العادلة في   ة سابقا، عندھا یتم قیاس الحصةفي شركة تابع  حصة  الربح أو الخسارة. لو احتفظت المجموعة بأیةبیان    السیطرة في
قیمھ  استثماربال  التاریخ الذي فقدت فیھ السیطرة. في أعقاب ذلك تتم المحاسبة عنھا كشركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة أو على أنھا

 وذلك اعتمادا على مستوى النفوذ الذي یتم االحتفاظ بھ.   العادلة من خالل الربح او الخسارة
 
 

تشتمل البیانات المالیة یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للشركة األم وباستخدام سیاسات محاسبیة ثابتة. 
:الموحدة على البیانات المالیة للشركة المتحدة للتنمیة ش.م.ع.ق. والشركات التابعة المدرجة في الجدول التالي
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 (تتمة)  المحاسبیة الھامةالسیاسات .   ٤
 ساس توحید البیانات المالیة  (تتمة)أ  ٤٫۱

 
 % نسبة الملكیھ بلد التأسیس اسم الشركة

  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
    

 ٥۱ ۹۱٫۰٦ قطر الشركة القطریة لتبرید المناطق ش.م.ق.خ.
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر رونوتیكا میدل إیست قطر ذ.م.م 

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة اللؤلؤة قطر ذ.م.م 
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة  تنمیة الضیافة ذ.م.م 

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر الشركھ المتحدة للموضة واألزیاء ذ.م.م
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة مدینة سنترال ذ.م.م
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر  شركة أبراج المتحدة ذ.م.م

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر الشركة المتحدة الدارة المرافق ذ.م.م 
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر  االتصاالت ذ.م.م شركة سكوب لوسائل االعالن و  

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة براجما تیك ذ.م.م
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر جلیتر ذ.م.م 

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة أنشور بلس ذ.م.م
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة مدیناأنوفا ذ.م.م.

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركة مالك اللؤلؤة ذ.م.م
 ۱۰۰ ۱۰۰ جزیرة كایمان  الشركة المتحدة لتنمیة االستثمار. 

 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر الشركة المتحدة لحلول التكنولوجیا ذ.م.م
 ۱۰۰ ۱۰۰ قطر شركھ المنتجعات و المرافق الترفیھیة  ذ.م.م 

 ٥۱ ٥۱ قطر یونیتد ادیوكیشن ذ.م.م
 - ۱۰۰ قطر برومان ذ.م.م 

 
ي مجال تشیید وتملك وتشغیل وتعمل ف  ("قطر كوول")  تملك المجموعھ الجزء األكبر من الشركة القطریة لتبرید المناطق ش.م.ق.خ  

) في بیناتھا المالیة ٪۱۰۰) و شركة كول تك قطر  ذ.م.م (٪۱۰۰ذ.م.م (  ۲۰۰٦تبرید المناطق. وتقوم بإدراج انستولیشن انتجریتي  أنظمة  
 الموحده. 

 

الشركة الوطنیة للتبرید المركزي    المخصصة لھا من اسھم  سھماأل  شراء، أكملت المجموعة    ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱رة المنتھیة في  خالل الفت
 ٪. ۹۱٫۰٦٪ إلى ٥۱الشركة القطریة لتبرید المناطق ش.م.ق.خ.  ، وبالتالي زادت مساھمتھا من  في (شركة إماراتیة) 

 

 ۷٥٫٥مبلغ      ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱مسیطرة المفصح عنھا في بیان المركز المالي الموحد كما في  وفقا لذلك, یعود رصید الحصص غیر  
ملیون لایر   ۳٦٦٫۸:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱والتي ال تمتلكھا المجموعة (طر كوول  قمن حقوق ملكیة     ٪۸٫۹٤ملیون لایر قطري عائدة الى  

ملیون    ۲۹٫۸بمبلغ     ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في    للسنةطرة   ). بلغت األرباح المخصصة للحصة غیر المسی٪٤۹قطري، عائدة الى  
 ملیون لایر قطري).  ۳۸٫۸: ۲۰۲۰لایر قطري (

 
  : بین الشركات قیود استبعاد قبل أي  لبیانات المالیة للشركة التابعةفیما یلي ملخص ا

 دیسمبر ۳۱  دیسمبر ۳۱              
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 لایر قطريألف   ألف لایر قطري   

 ۸٥٬۹٦۱  ۱۰۱٬٤۲۲  ربح السنة  
 ۲٬۲۳۰٬٥۸۳  ۲٬۲۸۸٬۷۸٦  إجمالي الموجودات
 ۱٬٤٤۷٬۲۳۸  ۱٬٤۳۱٬۰۸٤  إجمالي المطلوبات

 ۷۸۳٬۳٤٥  ۸٥۷٬۷۰۲  إجمالي حقوق الملكیة
 

تمت زیادة رأسمال رونوتیكا   ۲۰۰۸بتطویر وتشغیل المرسى وبیع المعدات البحریة. خالل سنة    ذ.م.متقوم رونوتیكا میدل إیست قطر  
ملیون لایر قطري. تم دفع الزیادة في رأس المال بالكامل من جانب المجموعة   ۱۰۰ملیون لایر قطري إلى    ۳۰میدل إیست قطر من  

ال  ۲۰۰۹. خالل سنة  ٪۸۸إلى    ٪ ٦۰والتي زادت مساھمتھا من   إیست اشترت  الغیر مسیطرة في روناتیكا میدل  مجموعة الحصص 
 . ٪۱۰۰إلى  ٪۸۸وبالتالي زادت مساھمتھا من 

 
 نشاط شركة اللؤلؤة قطر ذ.م.م یتعلق في مجال التطویر العقاري.
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 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
 ساس توحید البیانات المالیة  (تتمة)أ   ٤٫۱

 

تقوم شركة تنمیة الضیافة ذ.م.م باالستثمار و إدارة المطاعم وبیع و شراء البضائع االستھالكیة سریعة البیع في قطاع الضیافة. وتقوم 
) ذ.م.م  اللبنانیة  المطاعم  تنمیة  بإدراج شركة  الضیافة  تنمیة  ذ.م.م (٪۱۰۰شركة  اوف میكسیكو  وفلیفر  ذ.م.م  ۱۰۰٪)  ) ورایزنج سن 

) وسیركل ٪۱۰۰) ومطعم أرابیسك ذ.م.م (٪۱۰۰) ومطبخ ایسال المكسیكي ذ.م.م (٪۱۰۰ماستر رستورانت ذ.م.م (  ) ووفایل۹٥٫٦۸٪(
في بیاناتھا  )  ٪۱۰۰دوحة (شیرفان متیس رستورانت  )  ٪۱۰۰ذ.م.م (برید اند كرامبس  )  ٪۱۰۰ار ذ.م.م (ج) شوكلیت  ٪۱۰۰كافیھ ذ.م.م (

 المالیة الموحدة.  
 

للموضة واألزیاء ذ.م.م یتعلق بأعمال بیع منتجات صناعة الموضة. الشركة كانت مفوضة باقتناء وتشغیل   كان نشاط الشركة المتحدة
 .۲۰۱۷امتیازات العالمات التجاریة العالمیة عالیة الجودة في الشرق األوسط. تم توقیف عملیات الشركة خالل عام 

 

 تقوم شركة مدینة سنترال ذ.م.م بمزاولة أعمال االستثمار العقاري. 
 

تعدیل اسم الشركة من أبراج كارتیر إلى أبراج   ۲۰۱٦نشاط شركة أبراج المتحدة ذ.م.م یتعلق بمجال التطویر العقاري. تم خالل عام  
 المتحدة. 

 

 تم توقیف عملیات الشركة. ۲۰۱۷ة إدارة المرافق. خالل عام كان نشاط الشركة المتحدة إلدارة المرافق ذ.م.م یتعلق بمزاولة أنشط
 

 نشاط شركة سكوب لوسائل اإلعالم واالتصاالت ذ.م.م یتعلق بمزاولة أنشطة اإلعالنات.
 

 تم أخد قرار بإغالق فرع الشركة بلبنان.  ۲۰۱۲نشاط شركة براجما تیك ذ.م.م یتعلق بحلول تقنیة المعلومات، خالل عام 
 

 . ۲۰۱٦یتر ذ.م.م یتعلق في أنشطة التنظیف. تم توقیف عملیات الشركة خالل عام نشاط شركة جل
 

نشاط شركة أنشور بلس ذ.م.م یتعلق في وكاالت التأمین والخدمات الفنیة ودراسة المخاطر المتعلقة بأنشطة التأمین.  تم توقیف عملیات 
 .۲۰۱٦الشركة خالل عام 

   

 بمزاولة أنشطة التسجیل العقاري والخدمات العامة للمجمع الرئیسي في اللؤلؤة قطر.تقوم شركة مدینا انوفا ذ.م.م 
 

 تقوم شركة مالك اللؤلؤة ذ.م.م بمزاولة أنشطة إدارة الممتلكات العقاریة. 
 

 تقوم شركة المتحدة لتنمیة االستثمار بمزاولة األنشطة المتعلقة بالتطویر واالستثمار العقاري. 
 

 لحلول التكنولوجیا ذ.م.م بمزاولة انشطة حلول تكنولوجیا المعلومات.تقوم شركة المتحدة 
 

 مزاولة أنشطة تشغیل وتطویر المنتجعات. یتعلق شركة المنتجعات والمرافق الترفیھیة ذ.م.م  نشاط
 

 بمزاولة نشاط إدارة و تشغیل المدارس یتعلق یونیتد ادیوكیشن ذ.م.م  نشاط
 

 بمزاولة أنشطة إدارة العملیات وخدمات الدعم. تقوم شركة برومان ذ.م.م  
 

 األعمال المجمعة والشھرة   ٤٫۲
 

خ  تحتسب األعمال المجمعة بإستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي أعمال مستحوذة بإجمالي المبلغ المحول بالقیمة العادلة في تاری
تختار المجموعة أن تقیس الحصة    . بالنسبة لكل عملیة تجمیع أعمالالمستحوذ علیھاذ وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في المؤسسة  االستحوا

غیر المسیطرة في المؤسسة المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة من صافي موجودات المؤسسة المستحوذ علیھا. تحتسب  
 تكالیف االستحواذ كمصاریف متكبدة وتدرج في المصاریف اإلداریة.

 
للشروط  ع المالئم وفقاً  التصنیف  لتحدید  المستلمة  المالیة  الموجودات والمطلوبات  بتقییم  تقوم  أعمال  أیة  المجموعة على  تستحوذ  ندما 

التعاقدیة والظروف االقتصادیة والظروف الخاصة كما في تاریخ االستحواذ. ھذا یشمل فصل المشتقات الضمنیة في العقود األساسیة من 
ذا تم تجمیع األعمال في مراحل ، فإن حصة الملكیة السابقة یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم تحقیق قبل المستحوذ. إ 

 أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. 
 

 

إن أي مبالغ محتملة یرغب المستحوذ أن یحولھا سوف تحقق بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. المبلغ المحتمل المصنف كموجودات  
، یتم قیاسھ بالقیمة    والقیاساألدوات المالیة: التحقیق    ۹أو مطلوبات والتي ھي أداة مالیة في إطار المعیارالدولي للتقاریر المالیة رقم  

  المبالغ إذا لم یتم قیاس  مع تحقیق التغیرات في القیمة العادلة إما في الربح أو الخسارة أو كتغییر في االیرادات الشاملة األخرى.  العادلة  
 وتحتسب التسویة الالحقة ضمن حقوق الملكیة.المحتملة المصنفة في حقوق الملكیة 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  .٤
 األعمال المجمعة والشھرة (تتمة)   ٤٫۲      

 
قیاس الموجودات   الشھرة  یتم  على صافي  المسیطرة  غیر  للحصة  المدرج  والمبلغ  المحولة  المبالغ  إجمالى  زیادة  بالتكلفة وھي  مبدئیاً 
تقوم الشركة   إذا كانت القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تزید على مجموع المبلغ المحول ،  ترضة.واإللتزامات المف  المحددة.

بإعادة التقییم، للتأكد من ما إذا كانت قد قامت بتحدید جمیع األصول المستحوذ علیھا وجمیع المطلوبات المتوقعة ومراجعة اإلجراءات 
اریخ اإلستحواذ. وإذا تمت عملیة إعادة التقییم وال یزال ینتج فائض في القیمة العادلة لصافي المتبَعة في قیاس المبالغ المعترف بھا بت

 یتم إدراج الفرق في الربح أو الخسارة.و  األصول المستحوذ علیھا على المبلغ المحول
 

اإل فحص  لغرض  متراكم.  قیمة  إنخفاض  خسائر  أى  ناقص  بالتكلفة  الشھرة  قیاس  یتم  المبدئى  التحقق  الشھرة  بعد  توزیع  یتم  نخفاض 
، والتى یتوقع أن تستفید   قد الخاصة بالمجموعةنالوحدات المنتجة للالمستحوذ علیھا ضمن أعمال مجمعة، من تاریخ االستحوذ، على كل  

 من تجمیع األنشطة، بغض النظر عن تحویل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات.  
 

للتقد  عندما تشكل الشھرة جزء من   المنتجة  بالعملیة الوحدات  الوحدة، تدرج الشھرة المتعلقة  ویتم إستبعاد جزء من العملیة داخل تلك 
ستبعاد. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة على أساس اإل  عند المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة وعند تحدید الربح أو الخسارة  

 . قد نالوحدة المنتجة للالنسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من  القیم
 

 في الشركات الزمیلة االستثمارات ٤٫۳
 

التأثیر الھام ھو المشاركة في وضع السیاسات المالیة والتشغیلیة .ي یكون للمجموعة فیھا تأثیر ھام  الشركات الزمیلة ھي تلك الكیانات الت
 .السیظرة على ھذه السیاساتولكن لیست 

 
وفقاً لطریقة حقوق الملكیة تدرج االستثمارات   تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة بموجب طریقة حقوق الملكیة. 

حواذ.  في الشركات الزمیلة بالتكلفھ. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لإلستثمار لتحقیق التغیر في صافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االست
 یمة بصورة فردیة. تدرج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلھ ضمن قیمھ اإلستثمار وال تخضع ألي إنخفاض في الق

 
بیان الربح أو الخسارة الموحد یعكس حصھ المجموعة في نتائج عملیات الشركات الزمیلھ. تدرج أیة تعدیالت في الدخل الشامل األخر  

كیة لھذه الشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل األخر للمجموعة، باإلضافة إلى ذلك ، فعندما یكون ھناك تغییر في حقوق المل
للشركة الزمیلة ، تقوم المجموعة بتحقیق حصتھا في التغیرات في بیان التغیرات في حقوق الملكیة. یتم استبعاد االرباح و الخسائر غیر 
المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة و الشركات الزمیلة بمقدار  حصة المجموعة من الشركات الزمیلة . یتم إعداد البیانات  

للشركات الزمیلھ لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعندما تقتضي الحاجة ، یتم عمل التعدیالت الالزمة لجعل السیاسات المحاسبیة   المالیة
 مطابقة لسیاسات المجموعة.  

 
 متضمنة   عندما تكون حصة المجموعھ من الخساره أكبر من حصة ملكیتھا في الشركة الزمیلة، یتم تخفیض حصة المجموعھ باالضافھ الى

ایة استثمارات طویلة االجل الى صفر .وال یتم تحقیق  خسائر أخرى ، فیما عدا  لو كان للمجموعھ التزامات تجاه الشركة الزمیلة أو  
 .  ھاقامت بدفع مبالغ نیابة عن

 
أي فروقات   .اریھ بالقیم العادلھتقوم المجموعھ بقیاس و اإلعتراف بأیھ عائدات إستثمفي حالة فقدان التاثیر الھام على الشركات الزمیلة ،  

یتم   أصولدات  او تحصیالت استبع  حتفظ بھامات الستثمارلإلالزمیلھ عند خسارة التأثیر و القیمة العادلة    القیمة الدفتریة للشركةما بین  
 إدراجھا من بیان الربح أو الخسارة.

 التعامالت المستبعدة عند توحید البیانات المالیة  ٤٫٤
 

إیرادات أو مصروفات غیر محققة ناتجة من المعامالت بین یتم   االستبعاد الكامل لألرصدة والمعامالت بین شركات المجموعة وأیة 
تثمر  شركات المجموعة عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. یتم استبعاد اإلیرادات غیر المحققة الناتجة من التعامالت مع الشركات المس

وق الملكیة في مقابل االستثمار إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا. یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة  فیھا بطریقة حق
 .بنفس طریقة اإلیرادات غیر المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال یوجد فیھ دلیل على وجود خسائر انخفاض في القیمة

 

 التقاریر القطاعیة   ٤٫٥
 

یتم إعداد التقاریر حول القطاعات بطریقة تتماشى مع إعداد التقاریر الداخلیة المقدمة إلى صناع القرار وھم األشخاص المسؤولین عن  
 توزیع الموارد وتقییم أداء القطاعات التشغیلیة ویتم تعریفھم كأعضاء مجلس اإلدارة. 
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 الھامة (تتمة) السیاسات المحاسبیة  .   ٤
 

 اإلیرادات تحقیق     ٤٫٦
 

 اإلعتراف باإلیرادات  الھامة شروط الدفعو الداءا و اللتزاماتالطبیعة ، وتوقیت ا نوع الخدمات
 

 على  حمیلھات  یتم  لالسترداد   قابلة  غیر  لمرة واحدة  رسوم   ھذه ة  إیراد السعة األولی
 یتم.  الخدمة  التفاقیة  وفقًا  الخدمة   بدء  تاریخ  في  عمالء

 . الخدمة بدء تاریخ في مقدًما العمیل من بالكامل تحصیلھا

االولیھ  السعة راداتییتم االعتراف با  
 فترة  ىمد  ىوالتكالیف المرتبطة بھا عل

 العقد مع العمالء.

الطاقة"  تركیب   یتم محطات نقل الطاقة  بیع نقل  العمیل"  محطات  ممتلكات   ضمن 
لمرة  التي  الرسوم  ھذه.  التبرید   خدمات   الستالم  یتم تحمیلھا 
الجوھري لمحطات   كتمالالا  تاریخ  في  العمالء  على  واحدة

 ."مسبقًا العمیل من الكامل  تحصیلھا ویتم نقل الطاقة
 

االعتراف   بیع بیتم  من  اإلیرادات 
الطاقة" نقل  والتكالیف   "محطات 

المرتبطة بھا على مدى فترة العقد مع 
 العمالء.

العقارات    اإلیرادات بیع  من 
والمنازل   المكتملة (األراضي 

  والشقق والفلل)

وھذه اإلیرادات تتعلق ببیع العقارات مثل األراضي والمنازل 
تقدم  عندما  باألداء  بالتزامھا  الشركة  وتفي  والفلل.  والشقق 

 شھادة ملكیة إلى المشتري.  ىالشركة عل

عل التعرف  نقل   ىیتم  عند  اإلیرادات 
للعقارات إلى   السیطرة  المكتملة 

 المشتري.

. لعقاراتاأنشطھ صیانة    لتغطیة تكالیفتنشا ھذه اإلیرادات   رسوم الخدمة 
  

ب  الخدمةویعترف  مدى   رسوم  على 
 .المتعلقةا  فترةال

 .للعقاراتإداریة ات خدم  من تقدیمتنشأ ھذه اإلیرادات  إیرادات الرسوم 
 

 بالدخل عند تقدیم الخدمة.یعترف 

التجزئة   إیرادات اإلیجار  محالت  إیجار  من  اإلیرادات  تلك  والوحدات تنشأ 
  . السكنیة والعقارات التجاریة

عل باإلیرادات  االعتراف  أساس   ىیتم 
 فتره العقد. على مدىشھري 

نتیجة تقدیم خدمات االغذیھ والمشروبات في المطاعم. تنشأ   من بیع السلع   اإلیرادات
  

السیطرة  نقل  عند  باإلیرادات  یعترف 
 .البضاعة إلى المشتري ىعل

 
 العقارات واآلالت والمعدات   ٤٫۷

 التحقق والقیاس           
 

 االنخفاض في القیمة المتراكمة. تقاس بنود العقار واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاَ منھا اإلستھالك المتراكم وخسائر 
 األراضي تقاس بالقیمة العادلة. 

 
 

اشرة تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقھ بصفة مباشرة باقتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلیا تكلفة المواد والعمالة المب
أیة تكالیف تنسب بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عاملة في الغرض المتوقع منھا، وتكالیف تفكیك وإزالة وإعادة الموضع الكائنة و

یھ وتكالیف االقتراض المرسملة. تتم رسملة البرمجیات المشتراة والتي تشكل وظیفة ال تتجزأ من المعدات ذات العالقة بھا كجزء من  عل
مستقلة (مكونات    واحتسلبھا كمكوناتتم  ی تابع للعقار واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة    مكونعندما یكون ألجزاء من    تلك المعدات.

 عقار واآلالت والمعدات.رئیسیة) لل
 

، باستثناء المبلغ ضمن حقوق الملكیة    الدخل الشامل اآلخر وعرضھ في احتیاطي إعادة التقییم  یتم االعتراف بأي فائض إعادة تقییم ضمن
 الذي یعكس بھ النقص من إعادة تقییم نفس الموجودات المعترف بھ سابقاً في بیان الدخل، ففي ھذه الحالة یتم االعتراف بالزیادة في بیان

ة لنفس الموجودات  . یتم تحقیق العجز من إعادة التقییم في بیان الدخل ، باستثناء أي عجز یعّوض بصورة مباشرة زیادة سابقالربح أو الخسارة
 حیث تتم مقاصتھ مباشرة مقابل الفائض في احتیاطي إعادة التقییم. 

واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما یكون من المتوقع عدم الحصول على منافع اقتصادیة   د العقاروبنأحد  یتم إلغاء االعتراف عن  
سائر استبعاد العقارات واآلالت والمعدات بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده. یتم تحدید مكاسب أو خ

د مع القیمة الدفتریة للعقارات واآلالت والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي في اإلیرادات األخرى في بیان الدخل الربح أو الخسارة. عن
 ض إعادة التقییم إلى األرباح المدورة.بیع الموجودات المعاد تقییم یتم تحویل المبالغ المدرجة في فائ 

 عن قیمتھا الدفتریة.بشكل كبیربما یكفي للتأكد من أن القیمة العادلة للموجودات المعاد تقییمھا ال تختلف  دوري شكلتجرى التقییمات ب
 



 
                                                  .ع.قم.الشركة المتحدة للتنمیة ش 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ كما في و للسنة المنتھیة في إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 
-١٨ - 

 

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  . ٤
 

 (تتمة) واآلالت والمعدات اتالعقار   ٤٫۷
 

 االستثمارات العقاریة  إلى تصنیفإعادة 
  ات بالقیمة العادلة ویعاد تصنیفھاعند تغییر استخدام عقارات من عقارات یشغلھا المالك إلى عقارات استثماریة تتم إعادة قیاس تلك العقار
محاسبة عنھا بالقیمة العادلة. یتم على أنھا عقارات استثماریة. العقارات التي یتم تشییدھا لالستخدام المستقبلي كعقارات استثماریة تتم ال

االعتراف بأي مكسب ینشأ من إعادة القیاس في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي یؤدي فیھ المكسب إلى رد خسارة انخفاض سابقة في  
حقوق الملكیة. یتم  القیمة عن عقار معین، مع االعتراف بأي مكسب باقي في الدخل الشامل اآلخر وإظھاره في احتیاطي إعادة التقییم في  

ھ االعتراف بأیة خسارة في الدخل الشامل اآلخر وإظھاره في احتیاطي إعادة التقییم في حقوق الملكیة إلى الحد الذي یتعلق بمبلغ تم إدراج
 الربح أوالخسارة.اقیة مباشرة في بیان  في السابق في احتیاطي إعادة تقییم متعلق بعقار محدد مع إدراج أیة خسارة ب

 التكالیف الالحقة 
لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة   مكوناتات في القیمة الدفتریة لتلك الاآلالت والمعد   مكوناتاالعتراف بتكلفة استبدال أحد  یتم  

عند  ستبدل.ومن الممكن قیاس تكلفتھ بصورة مؤكده. یتم إلغاء تحقق القیمة الدفتریة للجزء الم  للمجموعةمستقبلیة مضمنة في ذلك البند  
الحاجة الستبدال بند جوھري في أحد بنود العقارات واالالَت و المعدات،فإن المجموعة تقوم باإلعتراف بھذا البند كأصل منفرد و بعمر  

فة متعلق بالعقارات واالالَت و المعدات، فإن التكلالمجموعة  إنتاجي مستقل ویتم إھالكھا بناًء على ذلك. و كذلك أي فحص أساسي تقوم بھ  
تم اإلعتراف بھا یالصیانة األخرى  التصلیح و  تكالیف  كانت اَلیة اإلعتراف مقبولة. إن جمیعیعترف فیھا بالقیمة الدفتریة كأداة بدیلة إذا  

 .عند تكبدھا ضمن بیان الربح أو الخسارة
 

 اإلستھالك
یتم االعتراف    . المقدرة  التكلفة ناقصا قیمتھ الباقیةبستبدل  یأو مبلغ آخر    األصلیحتسب اإلستھالك على المبلغ القابل لإلستھالك وھو تكلفة             

بنود   بند من  لكل  المقدرة  الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة  القسط  الموحد بطریقة  الخسارة  أو  الربح  بیان  العقارات باإلستھالك في 
.  ات واآلالت والمعدات حیث أن ذلك یعكس بصورة مقاربة النمط المتوقع لإلستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في الموجود 

 ال یحتسب إستھالك على األراضي.
 

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وفترات المقارنة كما یلي:          
 سنة  ٥۰-۲۰ والمصنع والمرافق المباني 

 سنوات  ۷-۳ تحسینات على المباني 
 سنوات ۷- ۳ أثاث وتركیبات ومعدات وأدوات

 سنوات ۸-٥ مركبات وقوارب
 

 .مالئماكان ذلك  اذاتتم مراجعة طرق اإلستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم الباقیة في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا ، 
 

 الموجودات غیر الملموسة ٤٫۸
 

شركة وترتیبات وضع إستراتیجیة العالمة التجاریة عندما التجاریة للعالمة  الالناشئة من    لموسةتقوم المجموعة بتسجیل االموجودات الغیر م
بالمعر المتعلقة  التطویر  تكالیف  و  التجاریة  العالمة  إستراتیجیة  استخدام  نظیر  استیفاء رسوم  في  الحق  لدیھا  وبرمجیات  یكون  الفنیة  فة 

ء  الكمبیوتر. تقاس ھذه الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة عند التحقق المبدئي. الحقاَ یقاس الموجود غیر الملموس بالتكلفة ناقصا اإلطفا
. جمیع التكالیف بطة بھالفوائد االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في أصل محدد ومرتالمتراكم. یتم رسملة التكالیف الالحقھ فقط اذا كانت تزید  

حال    الالحقھ االخرى باإلضافة الى التكالیف  المتعلقھ بإنتاج  شھره وعالمھ تجاریة داخلیاَ یتم تسجیلھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد 
  عند تكبدھا.

 

موجود غیر ملموس وإطفاؤھا على مدى عمرھا یتم إدراج برمجیات الكمبیوتر التي ال تعتبر جزءاً مكمالً ألجھزة الكمبیوتر على أنھا  
 اإلنتاجي المقدر بخمس سنوات وفقاَ لما ھو محدد من قبل إدارة المجموعة. یتم إطفاء تكلفة العالمة التجاریة للشركة وتطویر إستراتیجیة

قبل إدارة المجموعة. یتم إطفاء تكالیف  العالمة التجاریة على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر بثماني إلى إثناعشر سنھ وفقاَ لما ھو محدد من  
  التطویر المتعلقة بالمعرفة الفنیة على مدى عمرھا االنتاجي المقدر بخمس سنوات وفقاَ لما ھو محدد من قبل ادارة المجموعھ. یتم مراجعھ 

 اجة.ویتم التعدیل عند الح التقریرفي تاریخ  المقدرة لباقیةطریقھ االطفاء و العمر االنتاجي و القیمة ا
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 .  السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٤

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ  ٤٫۹
 

للوصول بموجودات المشروع إلى المكان والحالة    تتضمن تكالیف األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ قیمة العقد المتعلقھ بأعمال التطویر الالزمة
من قبل اإلدارة. یتم تحویل تكالیف األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى بنود موجودات ملموسة    ةلإلستخدام المستھدفالالزمة لھا لتصبح جاھزة  

 اجعة القیمة الدفتریة لألعمال قید . تتم مرةوغیر ملموسة غیر متداولة عندما تصل ھذه الموجودات إلى حالتھا التشغیلیة لالستخدام المستھدف
ذا كان ھناك انخفاض في قیمتھا عند وجود أحداث أو تغیرات ظرفیة یحتمل معھا أن تصبح القیمة الدفتریة غیر قابلة  التنفیذ لتحدید ما إ

لإلسترداد. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر وعندما تصبح القیمة الدفتریة أعلى من القیمة القابلة لإلسترداد یتم تخفیض الموجودات إلى  
 قیمتھا القابلة لإلسترداد. 

 
 االستثمارات العقاریة  ٤٫۱۰

 
الذي یحتفظ بھ إما بغرض إیراد اإلیجار أو بغرض الزیادة    والعقارات قید اإلنشاء وتحت إعادة التطویرالمكتملة    اتاستثمار العقاریشمل  

یر البضائع أو الخدمات أو  الرأسمالیة أو لكال الغرضین معاَ ولكنھ لیس للبیع في إطار النشاط االعتیادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توف
الخسارة    ألغراض إداریة. یقاس اإلستثمار العقاري أوالً بقیمة التكلفھ و الحقاً بالقیمة العادلة مع االعتراف بأي تغیر فیھا في بیان الربح أو 

 في سنة حدوثھا.
 

العمالھ    تتضمن التكلفھ التكالیف المتكبده ذات عالقة مباشرة بإقتناء االستثمار في العقار. تتضمن تكلفھ العقار المطور داخلیا تكلفھ المواد و
بعاد  المباشرة وأیھ تكالیف أخرى ذات عالقھ مباشره باقتناء العقار ویجعلھ جاھزاَ لالستخدام المطلوب. أیة أرباح أو خسائر ناتجھ من است

الربح أو  بیان  إستثمار عقاري (یحتسب كفرق بین صافي المحصل من االستبعاد و القیمة الدفتریة لذلك االستثمار) ویتم االعتراف بة في  
الخسارة.عند بیع استثمار عقاري كان مصنف سابقاَ كعقار واالت ومعدات فإن ایة مبالغ ذات عالقة ضمن احتیاطي اعادة التقیم سوف یتم  

 ا الى االرباح المدورة. تحویلھ
 

یتم معاملة أي مصروفات نتجت عن صیانة العقار لمعیار أو مستوى مقبول كمصروفات إصالح وصیانة وتدرج خالل الفترة التي تكبدت  
 فیھا. 

 

یخ إعادة التصنیف تصبح القیمة العادلة في تار او مخزون  عندما یتغیر استخدام العقار بحیث تتم إعادة تصنیفھ كعقارات أو آالت أو معدات  
 في الفترات المحاسبیھ الالحقة. ھي التكلفة لذلك العقار

 

من قبل المالك وبدء ر في استخدام العقار وذلك عن طریق إنھاء شغل العقار  ییتم تحویل الى استثمارات عقاریة فقط عندما ، یكون ھناك تغی
 جیر تشغیلي. أت عقد 

 
 تكالیف االقتراض  ٤٫۱۱

 

المجموعة برسملة تكالیف االقتراض المتعلقة بإنشاء أو اقتناء أو تشیید أو إنتاج موجود مؤھل كجزء من تكلفة ذلك الموجود. لغرض  تقوم  
ف  تحدید الفائدة المتاحة للرسملة، یتم تخفیض التكالیف المتعلقة بذلك االقتراض بأي إیراد استثمارات عن استثمار مؤقت لتلك القروض.تتوق

رسم الربح عملیات  بیان  في   األخرى  الفوائد  كافة  تسجل  المستھدف.  لالستخدام  جاھزة  الموجودات  تصبح  عندما  القروض  تكالیف    لة 
 أوالخسارة. 

 
 المالیة  األدوات ٤٫۱۲

 االعتراف والقیاس المبدئي           
 

بجمیع الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى في  یتم االعتراف مبدئیا بالذمم التجاریة المدینة وأوراق الدین عند إصدارھا. یُعترف  
 البدایة عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة.

 
ذھا  تُقاس الموجودات أو المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعامالت التي یمكن أن تنسب مباشرة إلى استحوا

 إصدارھا، بالنسبة للعنصر غیر المدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.أو 
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-٢٠ - 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  (تتمة).   ٤
 

 (تتمة) المالیة األدوات    ٤٫۱۲

 التصنیف والقیاس الالحق 
 الموجودات المالیة 

المالیة على أنھا مقاسة: بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة   صنف األصولعند االعتراف المبدئي تُ 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  ال یُعاد تصنیف الموجودات المالیة عقب االعتراف المبدئي بھا ما لم تغیر المجموعة نموذج أعمالھا إلدارة الموجودات المالیة، ففي ھذه 
 الحالة یتم تُصنف جمیع الموجودات المالیة المتأثرة في الیوم األول من فترة التقریر األول التي تعقب التغییر في نموذج األعمال.
 یُقاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالیة وكان غیر مصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 و  ي نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة،یُحتفظ بھ ف -

 تؤدي شروطھ التعاقدیة في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.  -

الغیر محتفظ بھا للمتاجرة یجوز للمجموعة اختیار بشكل غیر قابل للنقض لعرض    حقوق الملكیةعند اإلعتراف المبدئي باالستثمار في  
 حدة.  علىالتغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار خالل الدخل الشامل اآلخر, یتم إنتقاء الخیار المناسب على أساس كل استثمار

طفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما ھو مبین مجمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة كمقیاس بالتكلفة الیتم قیاس  
للمجموعة تعیین أصل مالي بشكل غیر قابل للنقض والذي    حقأعاله بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عند اإلعتراف المبدئي ی

طفأة أو بالقیمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر كما في القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذ  مقیاس بالتكلفة اللایلبي المتطلبات  
 أدى ذلك الى استبعاد أو التقلیل بشكل كبیر من اإلختالف المحاسبي الذي ینشأ بطریقة أخرى.  

 

 تقییم نموذج األعمال  -الموجودات المالیة 
ة بتقییم ھدف نموذج األعمال الذي یحتفظ فیھ األصل المالي على مستوى محفظة ألن ھذا یعكس بشكل أفضل الطریقة التي تقوم المجموع

 تدار بھا األعمال وتقدیم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:
 

الممارسة العملیة. وھي تشمل ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على السیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة وتطبیق تلك السیاسات في   -
جني إیرادات الفوائد التعاقدیة، والحفاظ على ھیكل سعر فائدة محدد، ومطابقة مدة الموجودات المالیة مع مدة أیة مطلوبات ذات صلة أو  

 تدفقات نقدیة متوقعة أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع موجودات. 

 فیة تقییم أداء المحفظة وتقدیم التقاریر إلدارة المجموعة.كی -
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة تلك المخاطر، -
ادلة للموجودات التي تتم إدارتھا أو التدفقات  على سبیل المثال سواًء كان التعویض یستند على القیمة الع - كیفیة تعویض مدیري األعمال  -

 النقدیة التعاقدیة التي یتم جمعھا، و
 وتیرة وحجم وتوقیت مبیعات األصول المالیة في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات والتوقعات حول نشاط المبیعات في المستقبل.  -

 

معامالت غیر مؤھلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبیعات لھذا الغرض، وذلك بما یتفق  إن عملیات نقل األصول المالیة ألطراف ثالثة في  
 مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.

ادارتھا والتي یتم قیاس أداتھا على أساس القیمة العادلة وتقاس بالقیمة العادلة خالل الربح أو    یتمالمالیة المتاحة للمتاجرة أو   إن األصول
 الخسارة. 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لیست إال مدفوعات عن أصل الدین والفائدة علیھ   -الموجودات المالیة 
ابل ألغراض ھذا التقییم، یتم تعریف "أصل الدین" بأنھ القیمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي. یتم تعریف "الفائدة" بأنھا مق

للمال والمخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معینة من الزمن وغیرھا من المخاطر األساسیة  عن القیمة الزمنیة
التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  تقییم ما إذا كانت  لإلقراض والتكالیف (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك ھامش الربح. عند 

صل الدین والفائدة علیھ، تأخذ المجموعة بالشروط التعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك تقییم ما إذا كان الموجود  لیست سوى مدفوعات عن أ
 المالي یحتوي على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة. بحیث ال یمكنھ الوفاء بھذا الشرط. عند إجراء 

 العتبار ما یلي: ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في ا 
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-٢١ - 

 

 .   السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤
 

 األدوات المالیة (تتمة)   ٤٫۱۲ 
 

 التصنیف والقیاس الالحق (تتمة)          
 (تتمة)   تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لیست إال مدفوعات عن أصل الدین والفائدة علیھ -الموجودات المالیة 

 
 األحداث الطارئة التي من شأنھا تغییر مبلغ أو توقیت التدفقات النقدیة؛  -
 الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدیة، بما في ذلك ممیزات األسعار المتغیرة؛ -
 المدفوعات مقدما وممیزات التمدید؛ و -
(على - محددة  موجودات  من  النقدیة  بالتدفقات  المجموعة  مطالبة  من  تحد  التي  على   الشروط  الرجوع  حق  عدم  ممیزات  المثال  سبیل 

 المقترض). 
 

غیر تتوافق میزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط ألصل الدین ومعیار الفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما یمثل إلى حد كبیر المبالغ  
 المسددة من أصل الدین والفائدة على المبلغ األصلي القائم، والتي قد تشمل تعویض إضافي معقول عن اإلنھاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى 

لك، بالنسبة لموجود مالي تم الحصول علیھ بخصم أو عالوة على قیمتھ االسمیة التعاقدیة، فإن المیزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما ذ 
بشكل كبیر المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق (غیر المدفوع) والفائدة التعاقدیة (التي قد تشمل أیضا تعویض إضافي معقول عن  بمبلغ یمثل  

 المبكر) تتم معاملتھا وفقا لھذا المعیار إذا كانت القیمة العادلة لمیزة المدفوعات مقدما غیر ذات أھمیة عند االعتراف المبدئي. اإلنھاء
 
 القیاس الالحق واألرباح والخسائر  –الموجودات المالیة           

األرباح  صافي  بالقیمة العادلة. یتم اإلعتراف بالحقا    الموجوداتیتم قیاس ھذه  
ذلك   في  بما   ، إیراد الوالخسائر  أو  الموزعة  فوائد  أو    االرباح  الربح  في   ،

 الخسارة. 
 

 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  الموجودات المالیة 

 الخسارة 
 

ھذه   قیاس  الحقا  یتم  الفائدة  الموجودات  طریقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة 
یتم  لیةالفع المطفأة     تقلیل.  االعتراف بالتكلفة  یتم  القیمة.  انخفاض  خسائر 

وخسائر صرف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة    ارباحبإیرادات الفوائد و
 لغاء اإلعتراف إ  منأو خسارة    ربحأي  ب  االعتراففي األرباح أو الخسائر. یتم  

 اإلستثمار في الربح أو الخسارة.ب
 

 
 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالیة 

 

بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح   الموجودات الحقا یتم قیاس ھذه ا
لم   ما  الخسارة  أو  الربح  في  األرباح  تمثلكدخل  واضح    بشكل  توزیعات 

األرباح والخسائر بصافي  استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم اإلعتراف  
الدخل الشامل اآلخر. وال یتم إعادة تصنیفھا مطلقاً إلى الربح    في بیان األخرى  

 أو الخسارة. 
 

 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  الموجودات المالیة 

 الآلخر 
 

 والقیاس الالحق واألرباح والخسائرالتصنیف  -المطلوبات المالیة 
العادلة  تُصنف المطلوبات المالیة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تُصنف مطلوب مالي بالقیمة  

ك عند االعتراف المبدئي. تُقاس المطلوبات  من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھ على أنھ محتفظ بھ للمتاجرة، أو مشتق أو تم تصنیفھ كذل
ئدة،  المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصروف فا

طریقة الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف بمصاریف    في الربح أو الخسارة. یتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام
الفوائد وأرباح وخسائر سعر صرف العمالت األجنبیة في الربح أو الخسارة. یتم أیضا االعتراف بأي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف 

 في الربح أو الخسارة.
         
 إلغاء االعتراف         

 األصول المالیة 
اف بموجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود أو عند تنازلھا عن الحقوق في استالم تُلغي المجموعة االعتر

تقوم بالتنازل التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجود من خالل معاملة یتم فیھا نقل كافة مخاطر وعوائد ملكیة الموجودات المالیة، أو أنھا ال  
 االحتفاظ بجمیع مخاطر وفوائد الملكیة كما أنھا ال تحتفظ بالسیطرة على االصل المالي.عن وال 

ولكنھا تحتفظ فیھا بجمیع  ،  تدخل المجموعة ایضا في معامالت تقوم فیھا بتحویل الموجودات لمعترف بھا في بیان المركز المالي الموحد 
 . حولةمالت ال یلغى االعتراف عن الموجودات الفي ھذة الحا ةاو معظم المخاطر و الحوافز للموجود المحول
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-٢٢ - 

 

 ) (تتمة السیاسات المحاسبیة الھامة   .٤

 )(تتمة المالیة األدوات    ٤٫۱۲

 المطلوبات المالیة

المجموعة تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتھا التعاقدیة أو عند إلغائھا أو انتھاء مدتھا. كما تُلغي  
االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وإذا كانت التدفقات النقدیة للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا كبیراً، وفي ھذه  
الحالة یتم االعتراف بمطلوب مالي جدید على أساس الشروط المعدلة بالقیمة العادلة.عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي، یتم االعتراف 

الفرق بین القیمة الدفتریة المطفأة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو  ب
 الخسارة. 

 المقاصة   ٤٫۱۳

عندما یكون لدى  ال تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وال یتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد إال  
المجموعة حق قانوني ملزم في مقاصة المبالغ، وتنوي إما تسویتھا على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في  

 نفس الوقت.

 انخفاض القیمة   ٤٫۱٤

 المالیة غیر المشتقة   األصول

المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. تقیس المجموعة    صولھاأتعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة من  
مخاطرھا  تزید  لم  والتي  البنوك  لدى  األرصدة  باستثناء  الحیاة،  مدى  المتوقعة  االئتمانیة  للخسائر  مساٍو  بمبلغٍ  الخسائر  مخصصات 

) زیادة كبیرة منذ االعتراف األولي والتي  االئتمانیة (أي مخاطر التخلف عن السداد التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة
 شھراً.  ۱۲یتم قیاسھا على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 

 یتم دائما قیاس مخصصات الخسائر عن الذمم التجاریة المدینة بمبلغٍ مساٍو للخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة.

المالیة قد زادت زیادة كبیرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدیر الخسائر االئتمانیة   لألصولعند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة  
تشمل  وھي  لھ.  لزوم  ال  جھد  أو  تكلفة  دون  ومتاحة  ذات صلة  ومدعومة  معقولة  معلومات  االعتبار  في  المجموعة  تأخذ  المتوقعة، 

 .االستشراقیةوالنوعیة والتحلیل القائم على خبرة المجموعة التاریخیة وتقییم االئتمان، بما في ذلك المعلومات  المعلومات الكمیة 

التجاریة المدینة بإستخدام مصفوفة مخصصات. تستخدم وكوسیلة عملیة تقوم المجموعة بإحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة على الذمم  
خ في  التاریخیة  خبرتھا  لتقدیالمجموعة  التجاریین  للمدینین  بالنسبة  اإلئتمان  المتوقعة  سارة  اإلئتمان  خسائر  مصفوفة ر  وتستخدم 

مالي دخل في   أصولوتعتبر المجموعة أن  .للذمم المدینة التجاریة  المستحقة  عدد األیام  المخصصات معدالت فائدة ثابتة إعتماداً على  
دفع العمیل التزاماتھ االئتمانیة إلى المجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة  حالة عجز عن السداد عندما یكون من غیر المرجح أن ی

 . إلجراءات مثل تحقیق الضمان (لو كان یتم االحتفاظ بأي ضمان)

العمر الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع األحداث االفتراضیة المحتملة خالل   
المالیة. لألداة  لمدة  المتوقع  المتوقعة  االئتمانیة  األحداث   ۱۲الخسائر  تنتج عن  التي  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  من  شھرا ھي جزء 

 شھرا).   ۱۲شھرا من تاریخ التقریر (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من    ۱۲االفتراضیة التي من الممكن حدوثھا خالل  
الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي أقصى مدة تعاقدیة تتعرض المجموعة خاللھا           

 .لمخاطر االئتمان

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
ئتمان بالقیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز النقدي الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي التقدیرات المرجحة لخسائر االئتمان. تُقاس خسائر اال

ئتمانیة  (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للكیان وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا). یتم خصم الخسائر اال
 المتوقعة بمعدل الفائدة الفعال لألصل المالي. 

 القیمة االئتمانیة األصول المالیة منخفضة 
ي تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا انخفضت القیمة االئتمانیة لألصول المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة. یعتبر أصل مال

 وجود المالي.أنھ "منخفض القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من الم
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 )السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة  .٤
 )(تتمة نخفاض القیمةا  ٤٬۱٤   

 (تتمة)   األصول المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة
 یتضمن الدلیل على انخفاض القیمة االئتمانیة الصل مالي البیانات التالیة التي یمكن مالحظتھا: 

 مالیة كبیرة،مواجھة المقترض أو المصدر لصعوبة  -
 یوماً، أو  ۳٦٥إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  -
 یكون من المحتمل دخول المقترض في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظیم مالي أخرى.  -

  اإلنخفاضعرض 
یتم خصم مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للذمم المدینة التجاریة ویتم عرض خسائر انخفاض  

 بشكل منفصل في بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر.القیمة المتعلقة بالذمم المدینة 
 االلغاء

مالي بأكملھ أو جزء منھ.  أصل مالي عندما ال یكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد  الیة ألصلالقیمة الدفتریة اإلجم یتم إلغاء
تجري المجموعة تقییما منفصال فیما یتعلق بتوقیت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد. ال  

نفاذ المالیة التي شطبت خاضعة ألنشطة اإل  األصولتتوقع المجموعة أن تسترد جزءاً كبیراً من المبلغ المشطوب. برغم ذلك، قد تظل  
 من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعھا المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 غیر المالیة  صولاأل
في تاریخ كل تقریر تُراجع المجموعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض قیمتھا. في  

 . صلعندھا یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لذلك االحالة وجود مثل ذلك المؤشر 
ألغراض اختبار انخفاض القیمة یتم تجمیع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدیة داخلة من االستخدام 

دات المنتجة للنقد. القیمة القابلة المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة للموجودات األخرى أو الوح
قی القیمة  تستند  أكبر.  أیھما  البیع،  تكالیف  ناقصا  العادلة  قید االستخدام وقیمتھا  قیمتھا  للنقد ھي  أو لوحدة منتجة  د لالسترداد لموجود 

لما قبل الضریبة الذي یعكس   االستخدام إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم
 التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد. 

سترداد.  یُعترف بخسائر االنخفاض في القیمة في الحالة التي تزید فیھا القیمة الدفتریة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھ القابلة لال
یُعترف بخسائر االنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة. یتم تخصیصھا لتخفیض المبالغ الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة  

 المنتجة للنقد وذلك على أساس التناسب. 

القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، تُرد خسارة االنخفاض في القیمة فقط إلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة للموجود عن  
 بالصافي من اإلھالك، لو لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض في القیمة.

 و اعمال قید التنفیذ المخزون   ٤٫۱٥
 

ح وھي تتضمن تقاس مواد المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. تستند تكلفة المخزون على طریقة المتوسط المرج
موقعھا   إلى  المواد ووصولھا  تلك  الحصول على  المتكبدة ألجل  األخرى  والتكالیف  المخزون  اقتناء  سبیل  في  المتكبدة  المصروفات 

عمل وحالتھا الحالیین. صافي القیمة القابلة للتحقق ھي السعر المقدر للبیع في إطار النشاط االعتیادي ناقصاً التكالیف المقدرة إلكمال ال 
 مصروفات البیع.و
 

 تصنف العقارات التي یتم تطویرھا وإنشاؤھا للبیع في سیاق األعمال العادي على أنھا أعمال قید التنفیذ حتى اكتمال البناء أو التطویر. 
والظروف   حالةعمل قید التنفیذ من قیمة العقد ، والتكالیف المنسوبة مباشرة لتطویر أصول المشروع وإیصالھا إلى التتكون تكلفة اال

 .الالزمة لھا لتكون قادرة على العمل بالطریقة التي حددتھا اإلدارة
 

 النقد وما في حكمھ   ٤٫۱٦
 

یتكون النقد وما في حكمھ  من نقد وأرصدة بنكیة وودائع أصلیة قصیرة األجل ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من تاریخ 
األقتناء و الذي ھو رھناّ لخطر غیر جوھري للتغیر في القیمة العادلھ والذي یستخدم من قبل المجموعھ في إدارة التزاماتھا قصیرة 

   االجل. 
 

 س المالرأ   ٤٫۱۷
 

 .یتم تصنیف االسھم العادیة كحقوق ملكیھ ، ایھ تكالیف إضافیة متعلقة باصدار األسھم العادیھ یتم تحقیقھا كإنخفاض من حقوق الملكیة
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)     .٤

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین   ٤٫۱۸
 

خدمة الموظفین. تعتمد المكافأة على الراتب األخیر للموظف ومدة خدمتھ في الشركة تقوم المجموعة بتكوین مخصص مكافأة نھایة  
بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمة، ویحتسب المخصص وفقاً لقانون العمل القطري ویستحق عند استقالة الموظف أو إنھاء خدمتھ. 

 تستحق التكالیف المتوقعة لھذه المنافع خالل فترة خدمة الموظف.
   

 المخصصات     ٤٫۱۹
 

یتم تكوین مخصصات في حالة وجود إلتزام (قانوني أو حكمي) على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما یكون من المحتمل 
 سداد تكالیف ھذا االلتزام بمبالغ محددة تماماً.

 

نھایة فترة التقریر باستخدام المعدل الذي یعكس التقییمات تقاس المخصصات بالقیمة الحالیة للمصروفات المتوقع طلبھا لتسویة التزام في  
 الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة لھذا االلتزام.

 

تتم مراجعة المخصصات بصورة دوریة في تاریخ بیان المركز المالي وتعدل لتعكس أفضل التقدیرات الحالیة. یتم رد المخصص إذا  
 أن یتم المطالبة بتدفقات نقدیة تمثل منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام.لم یكن من المحتمل 

  

 عقود مثقلة بااللتزامات
االلتزامات الحالیة الناشئة عن عقود مثقلة بااللتزامات یتم تحقیقھا وقیاسھا كمخصصات. یعتبر العقد مثقل بالتزام عندما یكون لدى  

 ال یمكن تفادیھا لتلبیة االلتزام لھذا العقد تتجاوز المنافع االقتصادیة المتوقع تحصیلھا منھ.المجموعة عقد تكون بموجبھ التكلفة  التي 
 

 المحتملة المطلوبات     ٤٫۲۰
 

ال تدرج المطلوبات المحتملة في البیانات المالیة ولكن یتم اإلفصاح عنھا في حال كان إحتمالیة التدفق الخارجي لموارد ذات منافع  
إقتصادیة بعیدة. ال تدرج األصول المحتملة في البیانات المالیة ولكن یتم اإلفصاح عنھا في حال كان من المرجح وجود تدفقات نقدیة 

 ذات منافع إقتصادیة.
 

 العمالت األجنبیة تحویل     ٤٫۲۱
 

المالیة لكل شركة ویتم قیاس البنود المضمنة باستخدام تحدد كل شركة في المجموعة عملتھا المستخدمة و البنود المدرجة في البیانات  
تحوی یتم  المعاملة.  تاریخ  في  السائدة  المستخدمة  بالعملة  مبدئیاً  األجنبیة  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تقید  المستخدمة.  العملة  ل تلك 

تاریخ بیان المركز المالي. تحول جمیع فروق   الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في
الصرف إلى الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق من القروض بالعمالت األجنبیة التي توفر تحوطاً الستثمار في جھة أجنبیة، حیث  

خل. یعاد تحویل الموجودات  تؤخذ ھذه الفروق إلى حقوق الملكیة حتى یتم استبعاد صافي االستثمار، وعند ذلك یتم تحقیقھا في بیان الد 
 والمطلوبات غیر النقدیة المقیمة سابقاً بالعمالت األجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت األصلیة. 

 

د القیمة العادلة.  یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدی
تم  إن أي شھرة ناتجة عن إقتناء عملیة  أجنبیة وایة تسویات قیمة عادلھ للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملیھ إقتناء ی

   معالجتھا كموجودات ومطلوبات بالقیمھ األجنبیھ في تاریخ اإلقفال.
 

 تصنیف المتداول وغیر المتداول    ٤٫۲۲
 

 المجموعة األصول والمطلوبات  في بیان المركز المالي بناء على تصنیف متداول / غیر متداول . تعرض 
 

 یكون األصل متداول عندما:
 

 یتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل العادلة.  -
 او ;محتفظ بھا أساساً لغرض المتاجرة -
شھر بعد فترة التقریر ، أو نقد أو ما في حكمھ.مالم یحظر أن یتم تبادلھا أو إستخدامھا لتسویة  یتوقع أن تتحقق خالل إثني عشر   -

 مطلوبات لمدة أقلھا إثنا عشر شھر بعد فترة التقریر.
 جمیع األصول األخرى تصنف غیر متداولة. 

 یتم تصنیف المطلوبات المتداولھ عندما:
 . یتوقع أن تتم سدادھا في دورة التشغیل العادیة -
 محتفظ بھا أساساً لغرض المتاجرة. -
 تكون مستحقة السداد خالل إثنا عشر شھر بعد تاریخ التقریر ، أو -
 ال یوجد حق غیر مشروط تؤخر تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي عشر شھر بعد تاریخ التقریر.  -

 كمطلوبات غیر متداولة.  تصنف  جمیع المطلوبات األخرى
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 المحاسبیة الھامة  (تتمة)السیاسات      .٤
 
 

 العملیات التشغیلیة المتوقفة   ٤٫۲۳
 

 العملیات التشغیلیة المتوقفة ھي أحد مكونات أعمال المجموعة التي تمثل منطقة جغرافیة منفصلة للعملیات التشغیلیة والتي تم استبعادھا
متوقفة عند اإلستبعاد أو عند وفاء العملیة بمعاییر تصنیفھا على أنھا محتفظ أو محتفظ بھا للبیع. یتم تحدید ما إذا كان العملیة على أنھا  

 بھا للبیع.
 

تم اعتبار أصول ومطلوبات العملیات المتوقفة على أنھا مجموعة قابلة لالستبعاد محتفظ بھا للبیع. یتم إدراج خسارة االنخفاض في  
 للبیع والربح أو الخسارة الالحقة عن إعادة القیاس في بیان الربح أو الخسارة. القیمة الناتجة عن التصنیف المبدئي على أنھا محتفظ بھا  

 

یعاد قیاس ھذه المجموعة الخاضعة لالستبعاد وفقاً للسیاسات المحاسبیة للمجموعة مباشرة قبل تصنیفھا على أنھا محتفظ بھا للبیع. لذا  
یمتھا العادلة ناقصاً تكلفة البیع، أیھما أقل. عندما یتم تصنیف عملیة تشغیلیة فإنھ یتم قیاس مجموعة االستبعاد عموماً بقیمتھا الدفتریة وق

وكأن العملیة التشغیلیة قد توقفت من   خر اال  الدخل الشامل  و   الخسارة   او   الربح  على أنھا متوقفة یتم إعادة عرض أرقام المقارنھ بیان
 المقارنة.  السنةبدایة 

 
 

 النقدیة والتوزیعات غیر النقدیة لحاملي أسھم الشركة األم توزیعات األرباح    ٤٫۲٤
 
 

تقوم الشركة بتحقیق مطلوبات للقیام بتوزیعات نقدیة أو غیر نقدیة لحاملي أسھم الشركة األم عندما تكون التوزیعات مصرح بھا ولم 
تم التصریح بالتوزیعات عندما یتم اعتمادھا ، ی  ۲۰۱٥لسنھ    ۱۱تعد ضمن إدارة الشركة. وفقاً لقانون الشركات التجاریھ القطري رقم  

  من قبل المساھمین، ویتم تحقیق مبلغ مقابل لھا مباشرة في حقوق الملكیة. تقاس التوزیعات غیر النقدیة بالقیمة العادلة للموجودات التي
لقیام بتوزیع موجودات غیر نقدیة ، سوف یتم  توزیعھا مع إدراج إعادة قیاس القیمة العادلة المدرجھ مباشرة في حقوق الملكیة. عند ا

 یتم إدراج أي فرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات والقیمة الدفتریة لألصول الموزعة في بیان الربح أو الخسارة. 
 

 اتعقود االیجار   ٤٫۲٥
 
 

یعتبر العقد على أنھ یمثل إیجارا أو یحتوي عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجارا أو یحتوي على إیجار.  
 . على إیجار إذا كان ینقل الحق في السیطرة على استخدام األصل المعین لمدة زمنیة بمقابل

 

 كمستجر  المجموعة 
 

أسعاره عند بدء أو تعدیل عقد یحتوي على مكون إیجار تقوم المجموعة بتخصیص المقابل في العقد على كل مكون إیجار على أساس 
الفردیة النسبیة. مع ذلك وبالنسبة إلیجارات العقارات اختارت المجموعة عدم الفصل بین المكونات غیر اإلیجار والمحاسبة عن العقد 

 والمكونات غیر اإلیجار كمكون إیجار واحد. 
 

تخدام مبدئیا بالتكلفة والتي تتكون تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار. یقاس أصل حق االس
دة من المبلغ األولي اللتزام اإلیجار معدال بأیة مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء، مضافا إلیھا أي تكالیف مبدئیة مباشرة متكب

ھ األصلیة بعد خصم أي حوافز وتقدیر لتكالیف تفكیك وإزالة األصل المعني أو إلعادة األصل األساس أو الموقع الكائن علیھ إلى حالت
 إیجار مستلمة.

 
حق  ل  المقدر  العمر اإلنتاجيان  فیما بعد یھلك أصل حق االستخدام بطریقة القسط الثابت من تاریخ البدء وحتى نھایة فترة اإلیجار.  

أصل حق االستخدام على نحو والمعدات. إضافة إلى ذلك یتم تخفیض    لالالت والعقاراتیتم تحدیده بنفس الطریقة المستخدمة      استخدام
 دوري بخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت، وتعدیلھ ببعض عملیات إعادة القیاس المحددة اللتزام اإلیجار. 

 
ي مبدئیا یتم قیاس التزام اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار غیر المسددة في تاریخ البدء مخصومة باستخدام معدل الفائدة الضمن

ً في ا تستخدم المجموعة معدل    ألصل، أو لو كان من غیر الممكن تحدید ذلك المعدل، بمعدل اإلقراض اإلضافي لدى المجموعة. عموما
 اإلقراض اإلضافي لدیھا على أنھ معدل الخصم. 

 
جراء تعدیالت تحدد المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لدیھا بالحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمویل الخارجیة وتقوم بإ

 .ةالمؤجر ولمعینة تعكس شروط العقد ونوع األص
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 السیاسات المحاسبیة الھامة  (تتمة)     .٤
 (تتمة)  عقود االیجار   ٤٫۲٥

 (تتمة) كمستجرالمجموعة 
 

 تشتمل مدفوعات اإلیجار المضمنة في قیاس التزام اإلیجار: 
 

 المادیة الثابتة؛المدفوعات الثابتة، متضمنة المدفوعات    -
 مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئیا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاریخ البدء؛   -
 المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانة القیمة الباقیة؛ و    -
من أنھا ستقوم بممارستھ ومدفوعات اإلیجار في فترة   سعر الممارسة بموجب خیار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو معقول     -

تجدید اختیاریة لو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا ستقوم بممارسة خیار التمدید والغرامات عن اإلنھاء المبكر إلیجار 
 ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا لن تقوم باإلنھاء المبكر. 

 
م اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. من ثم یعاد قیاسھ عندما یحدث تغییر في مدفوعات اإلیجار  یقاس التزا

المستقبلیة التي تنشأ من التغیر في المؤشر أو المعدل، لو كان ھناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ الذي سیصبح مستحق الدفع بموجب 
اقیة، لو قامت المجموعة بتغییر تقییمھا لما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء أو لو كان ھناك دفعة  ضمانة القیمة الب

 إیجار مادیة ثابتة معدلة. 
 

یلھ في  عند إعادة قیاس التزام إیجار بھذه الطریقة یتم إجراء التعدیل ذي الصلة بذلك على القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام أو تسج
 .الربح أو الخسارة لو تم تخفیض القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام إلى الصفر

 
 اإلیجارات قصیرة األجل واإلیجارات ذات القیمة المنخفضة

 
القیمة  ذات  واإلیجارات  األجل  قصیرة  لإلیجارات  اإلیجار  والتزامات  االستخدام  حق  بأصول  االعتراف  عدم  المجموعة  اختارت 
المنخفضة متضمنة معدات تقنیة المعلومات. تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المصاحبة لھذه األصول كمصروف بطریقة القسط 

 الثابت على مدى فترة اإلیجار. 
 

 المجموعة كمؤجر 
 

في استخدام األصل لفترة  عقد اإلیجار ھو اتفاق ینقل بموجبھ المؤجر إلى المستأجر ، مقابل دفعة أو سلسلة من المدفوعات ، الحق 
 زمنیة متفق علیھا.

 
یتم تصنیف عقود اإلیجار التي یحتفظ فیھا المؤجر بجزء كبیر من مخاطر ومزایا الملكیة على أنھا عقود إیجار تشغیلي. بموجب عقد 

إلیجار على مدى فترة وآالت ومعدات. یتم االعتراف بإیرادات ا عقارإیجار تشغیلي ، یتم تضمین األصل في بیان المركز المالي ك
اإلیجار على أساس القسط الثابت. وھذا یعني االعتراف بالدخل المؤجل عندما ال تكون معدالت الیوم التعاقدي ثابتة خالل المدة  

 األولیة لعقد اإلیجار.
 

یجار تمویلي. یتم یتم تصنیف عقود اإلیجار التي یتم فیھا تحویل جزء كبیر من مخاطر ومزایا الملكیة إلى المستأجر كعقود إ
االعتراف بھا مبدئیًا على أنھا "ذمم إیجار تمویلي مدینة" في بیان المركز المالي بالقیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار 

(صافي االستثمار في عقد اإلیجار) المستحقة القبض من المستأجر خالل فترة اإلیجار. على مدى فترة عقد اإلیجار ، یتم تخصیص 
كل دفعة إیجار قام بھا المستأجر بین "ذمم التأجیر التمویلي" و "دخل التأجیر التمویلي" في الربح أو الخسارة وذلك لتحقیق معدل 

 ثابت على رصید اإلیجار التمویلي المستحق. لیس لدى الشركة ذمم إیجار تمویلي مدینة.
 

 قیاس القیمة العادلة    ٤٫۲٦
 

بین المشاركین في السوق في   عادیةمعاملھ    تزام فيلإ الذي سیتم استالمھ لبیع أحد األصول أو دفعھ لتحویل  لمبلغ' القیمة العادلة ' ھي ا
السوق األكثر فائده التي یمكن للمجموعة الوصول الیھا في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة  أو ، في حال غیاب  بشكل أساسيتاریخ القیاس  

 متعلقة باألداء.  المخاطر غیر ال لتزامالعادلة لال
 

  ى حدالمالیة وغیر المالیة عل  لتزاماتللمجموعة قیاس القیم العادلة لألصول واال  واالفصاحات  المحاسبیة  یتطلب عدد من السیاسات
بإستخدام  السواء.   العادلة  بقیاسقیمتھا  المجموعة  تقوم  توفراحد األدوات  المعروض في سوق نشطھ لوعند  اتالسعر  . وتعتبر  ألداةلك 

  ىتسعیر عللل  كافیة  والحجم لتوفیر معلومات  واترتتم بما یكفي من الت   لتزامسوق "نشطھ" إذا كانت المعامالت المتعلقة باألصل أو اال ال
 أساس مستمر.



 
                                                  .ع.قم.الشركة المتحدة للتنمیة ش 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ كما في و للسنة المنتھیة في إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 
-٢٧ - 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  (تتمة)     .٤
 (تتمة)قیاس القیمة العادلة    ٤٫۲٦

 

المدخالت  استخدام  اقصي حد  إلى  تزید  التي  التقییم  تقنیات  تستخدم  المجموعة  فان   ، مقتبس في سوق نشطھ  یكن ھناك سعر  لم  إذا 
ھا ب  خذ یأغیر قابلة للمالحظة. وتتضمن تقنیھ التقییم المختارة جمیع العوامل التي سالالملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت  

 المعاملة.   ايق في االعتبار عند تسعیرالمشاركون في السو
 

  وذات نظرة إیجابیةسعر عرض وسعر طلب ، فان المجموعة تقیس األصول    ولدیھا  بالقیمة العادلة  أو إلتزامات تقاسإذا كان لألصل  
 بسعر الطلب.  لتزامات ذات نظرة سلبیةبسعر العرض واال

 

. ستلمأو الم مقابل المدفوع  اي القیمة العادلة لل,  اف االولي ھو عاده سعر المعاملةباالعتر  ةالمالی  األداةالقیمة العادلة    ى أفضل دلیل عل
ان القیمة العادلة لالعتراف االولي تختلف عن سعر المعاملة وان القیمة العادلة ال تثبت بالسعر المعروض في    مجموعةال  ت وإذا قرر

 ،فیما یتعلق بالقیاس  تكون غیر جوھریة  او احكام  خالت غیر مالحظةاي مد ألوال تستند إلى أسلوب تقییم    إلتزامألصل أو  اسوق نشطھ  
وسعر المعاملة.   مبدئياالعتراف ال  عندالقیمة العادلة المعدلة لتاجیل الفرق بین القیمة العادلة    ثم یتم قیاس االداه المالیة في البدایة في

ولكن في موعد ال یتجاوز الوقت الذي   ألداةعمر ا  ىمد   یتناسب معأساس    ى، یتم االعتراف بھذا الفرق في الربح أو الخسارة علبالتاليو
 المعاملة. إستبعاد یكون فیھ التقییم مدعما بالكامل ببیانات السوق القابلة للمالحظة أو یتم 

 

 ضریبة الدخل  ٤٫۲۷
 

 ,الخسارة باستثناء ما یتعلق بدمج األعمالویتألف مصروف ضریبة الدخل الضریبة الحالیة والمؤجلة. یتم االعتراف بھا في الربح أو 
 أو البنود المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة أو الدخل الشامل اآلخر.

 

 الضریبة الحالیة 
تتكون الضریبة الحالیة من الضریبة المتوقعة المستحقة الدفع على الربح الخاضع للضریبة للسنة ، بعد تعدیلھا ألي تصحیحات على 

لعام  ۲٤الضریبة المستحقة الدفع للسنوات السابقة. یتم احتسابھا على أساس قوانین الضرائب التي تم سنھا (قانون ضریبة الدخل رقم 
) أو التي تم سنھا بشكل جوھري في تاریخ التقریر في دولة قطر. تقوم اإلدارة بشكل ۲۰۱۹لسنة  ۳۹وزاري رقم ال و القرار ۲۰۱۸

 المتخذة في اإلقرارات الضریبیة فیما یتعلق بالحاالت التي تخضع فیھا اللوائح الضریبیة المعمول بھا للتفسیر.دوري بتقییم المواقف 
 

إذا كانت اللوائح الضریبیة المعمول بھا خاضعة للتفسیر وكان ھناك عدم یقین بشأن المعاملة التي اختارتھا الشركة والتي من غیر 
فإنھا تحدد مخصًصا عند االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع دفعھا إلى السلطات الضریبیة .  المحتمل أن تقبلھا مصلحة الضرائب ،

یتم إعادة تقییم المخصصات المتعلقة بالمراكز الضریبیة غیر المؤكدة متى تغیرت الظروف أو كانت ھناك معلومات جدیدة تؤثر على 
 األحكام والتقدیرات السابقة.

 

 الضریبة المؤجلة
تراف بالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفروق المؤقتة الناشئة بین القیم الدفتریة في البیانات المالیة لكیان المجموعة والمبالغ یتم االع

 الخاصة بھا المستخدمة لألغراض الضریبیة
 

 ال یتم االعتراف بضریبة الدخل المؤجلة لما یلي:
 

بالموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر على المحاسبة أو  الفروق المؤقتة في االعتراف األولي   •
 األرباح الخاضعة للضریبة ؛

الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة ، إلى الحد الذي تكون فیھ المجموعة قادرة على التحكم في توقیت   •
 ا لن تنعكس في المستقبل المنظور. و عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أنھ

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة الناتجة عن االعتراف األولي بالشھرة. •
 

یتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة للخسائر الضریبیة غیر المستخدمة واالعتمادات الضریبیة غیر المستخدمة والفروق  
مقابل. تتم  بالمعھ توفر األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة والتي یمكن استخدامھا المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي یحتمل 

مراجعة أصول الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي یصبح من غیر المحتمل معھ تحقیق المنفعة  
باح المستقبلیة الخاضعة للضریبة. یتم إعادة تقییم الضریبیة ذات الصلة ؛ یتم عكس ھذه التخفیضات عندما یتحسن احتمال األر

موجودات الضریبة المؤجلة غیر المعترف بھا في تاریخ كل تقریر ویتم االعتراف بھا إلى الحد الذي یصبح من المحتمل أن األرباح  
 مقابل. بالالمستقبلیة ستكون متاحة والتي یمكن استخدامھا  

 

بمعدالت الضرائب التي من المتوقع أن تطبق في السنة عند تحقق األصل أو تسویة االلتزام باستخدام تقاس أصول الضریبة المؤجلة  
 ۳۹وزاري رقم ال  و القرار ۲۰۱۸لعام  ۲٤معدالت الضرائب بناًء على القوانین الضریبیة التي تم سنھا (قانون ضریبة الدخل رقم 

 یر في دولة قطر.أو بشكل كبیر تم سنھ بحلول تاریخ التقر ) ۲۰۱۹لسنة 
 

تتم تسویة موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة عندما یكون ھناك حق واجب النفاذ قانونًا لمقاصة موجودات الضریبة الحالیة  
مقابل االلتزامات الضریبیة الحالیة وعندما تتعلق أصول والتزامات ضریبة الدخل المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضھا نفس سلطة  

 ى المجموعة حیث توجد نیة لتسویة األرصدة على أساس صافي.الضرائب عل
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 .     إدارة المخاطر المالیة٥
 

  , التزام االیجار, التزامات ضریبة الدخل, مبالغ محتجزة  مستحقھ الدفعوتشتمل المطلوبات المالیھ الرئیسة للمجموعة على القروض  
الذمم الدائنة التجاریة و الذمم الدائنة األخرى. أن الغرض الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعھ و توفیر 

و الودائع قصیرة األجل التي   و استثمارات مالیة  ضمانات لدعم عملیاتھا. لدى المجموعھ ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى و النقد 
 ن عملیاتھا.تصل مباشرة م

 

 المخاطر ةدارإطار إ
 

ال التي  ال  مجموعةوضعت  المخاطر  وتحلیل  لتحدید  المخاطر  باداره  المتعلقة  وتتسیاسات   ، المناسبة   رسمواجھھا  والضوابط  الحدود 
السوق وأنشطھ   حالةسیاسات ونظم أداره المخاطر بانتظام لتعكس التغیرات في    راجع. تحدود رصد المخاطر والتقید باللللمخاطر ،  

فیھا جمیع   یدركبیئة منضبطة وبناءه    ىإلى الحفاظ عل   ھاوإجراءات  االدارةمعاییر  التدریب و  من خالل   مجموعةھدف الت.  مجموعةال
 الموظفین أدوارھم والتزاماتھم. 

 

 ىمد   مراجعةمتثال لسیاسات وإجراءات أداره المخاطر وتقوم بلالالكیفیة التي تراقب بھا االداره    ىلمجموعة علل  التدقیقتشرف لجنھ  
طریق في دورھا الرقابي عن التدقیق للمجموعة . وتساعد لجنھ مجموعةھا التطار أداره المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي واجھإ دقة

لضوابط واإلجراءات المتعلقة باداره المخاطر ، ویتم إبالغ أو لعوامل خاصة امنتظمة  الداخلي بمراجعة    التدقیق الداخلي. یقوم التدقیق
 نتائجھا إلى لجنھ التدقیق. 

 
تم إدراج إفصاحات كمیة في .من استخدامھا لألدوات المالیة  اإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوقتتعرض المجموعة لمخاطر  

 مجلس اإلدارة المسؤولیة الكلیة عن وضع واإلشراف على إطار العمل إلدارة مخاطر المجموعة. ھذه البیانات المالیة الموحدة. تقع على  
 

 

 مخاطر االئتمان 
 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالیة التي تقع على المجموعة نتیجة لعجز عمیل أو طرف مقابل في األداة المالیة عن الوفاء  
 المخاطر بصفة أساسیة من الذمم المدینة للمجموعة من عمالء وأوراق مالیة استثماریة.بمطلوباتھ التعاقدیة وتنشأ ھذه 

 
 ذمم مدینھ وأرصدة مدینھ أخرى

 

السكانیة لقاعدة عمالء المجموعة، إن التركیبة    .تأثر بشكل أساس بالخصائص الفردیة لكل عمیلتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان ی
یكون العمالء،  یعمل  حیث  والبلد  العمل  لنشاط  اإلفتراضیة  المخاطر  إیرادات   تتضمن  غالبیة  االئتمان.  مخاطر  على  أقل  تأثیر  لھا 

 لیس ھناك تركیز على مخاطر االئتمان منسوب إلى عمیل منفرد. المجموعة تنسب إلى عمالء من دول الخلیج العربي. 
 

یع العقارات وفقاً لإلحتفاظ بشروط اإلمتالك بحیث أنھ وفي حالة عدم الدفع قد یكون لدى المجموعة مطالبة مضمونة. ال تحتاج  یتم ب
 .ق بالذمم المدینة و الذمم المدینة األخرىالمجموعة إلى ضمانات إضافیة فیما یتعل

 
ألیة مبالغ ال یمكن تحصیلھا. یتم إجراء تقدیر للدیون المشكوك في  یتم تسجیل الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلیة ناقصاً مخصص  

 تحصیلھا عندما یكون من غیر المحتمل تحصیل المبلغ بالكامل. یتم شطب الدیون المشكوك فیھا عندما یكون من غیر المحتمل استردادھا.
    

 مخاطر السیولة 
 

. منھج المجموعة في إدارة السیولة  عن الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھامخاطر السیولة ھي المخاطر التي تنشأ من عجز المجموعة  
ھو التأكد، ما أمكن ذلك، بأنھ تتوفر وعلى الدوام سیولة كافیة للوفاء بالمطلوبات عند حلول موعد استحقاقھا في ظل كل من الظروف 

 دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة. العادیة والصعبة ب
 

تقوم المجموعة باستخدام طریقة التكالیف التي تستند إلى النشاط لوضع التكلفة المتعلقة بمنتجاتھا وخدماتھا وھو ما یساعد على رصد  
م المجموعة بصورة نموذجیة بالتأكد من أن لدیھا نقداً متطلبات التدفق النقدي واالستخدام األمثل لعائدات النقد لدیھا في االستثمار. تقو

كافیاً عند الطلب للوفاء بمصروفات التشغیل المتوقعة ویتضمن ذلك خدمة االلتزامات المالیة ولكنھ مع استبعاد التأثیر المحتمل للظروف 
 القاسیة جداً التي ال یمكن التنبؤ بھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبیعیة.

  
 مخاطر السوق 

 

عار   وق مثل معدالت صـرف العمالت األجنبیة ومعدالت الفائدة وأـس عار الـس وق ھي المخاطر المتمثلة في التغیرات في أـس مخاطر الـس
 األسھم التي تؤثر على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تحتفظ بھ من أدوات مالیة.

 
 مخاطر العملة 

ــرـكات  تتعرض المجموـعة إلى مـخاطر العمالت في المبی ا بشــ ة المعمول بـھ ة غیر العمـل ــترـیات والقروض التي تتم بعمـل ـعات والمشــ
ــعر صـــرف ثابت مع العملة   ــركات المجموعة أو بعملة ذات سـ ــتخدمھا شـ المجموعة . معظم تعامالت المجموعة تتم بالعملة التي تسـ

 .الوظیفیة
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 (تتمة) إدارة المخاطر المالیة.     ٥
 

 مخاطر أسعار األسھم 
المجموعة بمراقبھ  أـسھم حقوق الملكیة اـستناداً إلى مؤـشرات الـسوق. تقوم المجموعة بإدارة االـستثمارات الھامة على نحو فردي.  تقوم  

ــاس القیمة  ــلة وإدارتھا على أس ــورة متواص ــھم بص ــراء تتم بموافقة مجلس اإلدارة.  یتم مراقبة أداء األس إن جمیع قرارات البیع والش
 العادلة.

 

 اسعار الفائدةمخاطر 
ــتقبلیة ألداة مالیة بســـبب التغیرات في أســـعار الفائد  ة  تتمثل مخاطر أســـعار الفائدة في أن تتقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المسـ

بالسـوق. یتعلق تعرض المجموعة لمخاطر تغیرات أسـعار الفائدة في السـوق أسـاسـاً بقروض وتسـھیالت المجموعة التي تحمل فوائد. 
 بنى المجموعة سیاسة التأكد من أن مخاطر اسعار الفائدة تتم مراجعتھا بشكل منتظم.تت
 

 إدارة رأس المال 
 

سیاسة مجلس اإلدارة ھي االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة للمحافظة على ثقة المستثمر والدائن والسوق واستمرار التطور المستقبلي  
المحافظة على التوازن بین العائدات األعلى التي قد تصبح ممكنة مع أعلى مستویات من . یسعى مجلس اإلدارة إلى  التجاري  للنشاط

 االقتراض والمزایا والضمانات التي یمكن تحملھا من جانب مركز رأسمالي سلیم.
   

 دارة رأسمالھا كما یلي:إ تتمثل أھداف المجموعھ عند 
 

منافع أو مزایا  ستمر في توفیر عائد للمساھمین وفي مواصلة نشاطھا بحیث یمكن أن ت  اإلستمرار  على  ةحمایھ قدره المجموع -
   ألصحاب المصالح 

 و ،توفیر عائد مناسب للمساھمین من خالل تسعیر المنتجات و الخدمات التي تتناسب مع مستوى المخاطر -
 ل فوائد. بشروط اإلتفاقیات المالیھ المرتبطة بالقروض و السلف و تحم  لتزامااللضمان  -

   

 أخرى تشغیلیة إیرادات.      ٦
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۲۰,۷۸۸   ۲٤,۱٤۹  إیراد أتعاب
 ٤۷,٦٤٥   ٥۸,٦۹۳  إیرادات متنوعھ 

  ۸۲,۸٤۲   ٦۸,٤۳۳ 

 و عمومیةمصاریف إداریة .     ۷
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۱۷۲,۱۸٤   ۱٦۰,۰٤۰  ومصاریف ذات الصلة  أجور
 ۳۷,۳۸٥   ۳۲,۹۳۸  وإطفاءإستھالك 

 ۹۷۱   ۱,۲۷۹  إیجار
 ۲۲,٦۸٥   ۲٥,٤۱۲  أتعاب مھنیة 

 ۱,۰۸٥   ۱٥,۷٤۹  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۷۰,۸٦۳   ۷۲٬٥٦۰ مصاریف إداریة وعمومیة  أخرى

 ۳۰۷٬۹۷۸   ۳۰٥,۱۷۳ 
 

 األساسي و المخفف للسھم الواحدالعائد .     ۸
 

العائد   السنة  الواحد بقسمة صافي ربح  للسھم  العائد األساسي  المرجح لعدد األسھم   لحاملي أسھمیحتسب  المتوسط  الشركة األم على 
 .على احتساب العائد على السھم تخفیض تسببال یوجد أي أداة قد العادیة خالل السنة. 

 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    

 ۲۲٦,۰٥٥   ۳۲٥٬۸۰۸  ألف لایر قطري) (  السنة العائد لحاملي أسھم الشركة األمربح 
 ۳,٥٤۰,۸٦۲   ۳,٥٤۰,۸٦۲  (ألف سھم)   المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة

 ۰.۰٦٤   ۰.۰۹۲  العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد (لایر قطري) 
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 الت ومعداتآوعقار  .۹
 

  قوارب  المباني  األراضي
المصانع        

  و المرافق 
أثاث وتركیبات  
ومعدات وأدوات 
  سیارات  وتحسینات مباني 

أعمال  
رأسمالیة قید 

  التنفیذ 
 اإلجمالي

 
 اإلجمالي

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 
ألف لایر  

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطري 
                  

                  التكلفة أو التقییم: 
 ۳,۸۳۱,۳۰٥   ۳,۸۱٦,۰۹۳   ۱۹۰   ۸,۷۰٥   ۳٥۲,۰۲۲   ۲,۱٦٦,٤۳۰   ۷,۳۳۳   ۲٥٦,۹٥۲   ۱,۰۲٤,٤٦۱  ینایر  ۱في 

 ۱۳,۳۲٦   ۱۱٦,۱۳۸   ۸۲,۹۷۲   ۱۰۹   ۱۹,۰۸۷   ٤۲٥   ۷۳   ۱۳,٤۷۲    - إضافات
  -   -  ) ۱۳,۳۳٤(   -  ۹۱٦   ۱۲,٤۱۸    -   -   - أعادة تصتیف 

 ) ۲۸,٥۳۸(  )۱۹,٦۳٥(   -  ) ۷۸۷(  ) ۲,۳٤۲(   -   -   -  ) ۱٦,٥۰٦( استبعادات
 ۳,۸۱٦,۰۹۳   ۳,۹۱۲,٥۹٦   ٦۹,۸۲۸   ۸,۰۲۷   ۳٦۹,٦۸۳   ۲,۱۷۹,۲۷۳   ۷,٤۰٦   ۲۷۰,٤۲٤   ۱,۰۰۷,۹٥٥  دیسمبر   ۳۱كما في 

                  
                  إستھالك متراكم

 ۸٥٦,٥٤۷   ۹٤٥,۳۱۰    -  ۷,۲۷٤   ۲۸۳,۷۱٥   ٥٦۷,٥٥۰   ٦,۳۲۷   ۸۰,٤٤٤    - ینایر  ۱كما في 
 ۱۰٤,۸۹۱   ۱۰۲,۷٤۳    -  ٥٥۷   ۱۸,۸٤٤   ٦۹,۹٥۰   ۱۷۹   ۱۳,۲۱۳    - إستھالك السنة 

 ) ۱٦,۱۲۸(  )۳,۰۳۷(   -  ) ۷۷۲(  ) ۲,۲٦٥(   -   -   -   - استبعادات
 ۹٤٥,۳۱۰   ۱,۰٤٥,۰۱٦    -  ۷,۰٥۹   ۳۰۰,۲۹٤   ٦۳۷,٥۰۰   ٦,٥۰٦   ۹۳,٦٥۷    - دیسمبر  ۳۱كما في 

                  
                  صافي القیمة الدفتریة : 

    ۲,۸٦۷,٥۸۰   ٦۹,۸۲۸   ۹٦۸   ٦۹,۳۸۹   ۱,٥٤۱,۷۷۳   ۹۰۰   ۱۷٦,۷٦۷   ۱,۰۰۷,۹٥٥    ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱كما في

                  

 ۲,۸۷۰,۷۸۳      ۱۹۰   ۱,٤۳۱   ٦۸,۳۰۷   ۱,٥۹۸,۸۸۰   ۱,۰۰٦   ۱۷٦,٥۰۸   ۱,۰۲٤,٤٦۱  ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱كما في 

 
 .ض مؤجرةاتم تشیید مصانع تبرید المناطق والمرافق ذات الصلة على أرض مملوكة للمجموعة و أر •
 .من قبل مثمن مستقل األراضيتم  تقییم  •
 خ.ق.م.شركة القطریة لتبرید المناطق شللصانع التبرید بمتشتمل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ التكالیف المتكبدة فیما یتعلق  •
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 )تتمة(   معداتآالت وو عقار   .۹ 
 

 
 

 كالتالي: الربح أو الخسارةبیان ھالك في ستلقد تم اإلفصاح عن اإل
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۷۱,۱۳٥   ۷۲,٦٥٥  تكلفة اإلیرادات
 ۳۳,۷٥٦   ۳۰,۰۸۸  مصاریف إداریة وعمومیة

   ۱۰۲,۷٤۳   ۱۰٤,۸۹۱ 
 

 
  

 ةاستثمارات عقاری  .۱۰
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۹,٥۲۰,۹۷۲   ۹,۷۱۷,٦۱۳  ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۸۸,۲۲٦   ۳۲۳,۱۸۱  إضافات خالل السنة

 ) ۳٥,۱٤۸(  ) ٥۰,٦۹۰( صافي التحویالت
 ٤۳,٥٦۳   ۱٥,٤۷۱  القیمة العادلة ربح

 ۹,۷۱۷,٦۱۳   ۱۰,۰۰٥,٥۷٥  دیسمبر ۳۱الرصید  في 
 

  الحوافز جمیع المخاطر وتلك العقود على أنھا إیجار تشغیلي ألنھا ال تحول    وقامت بتصنیف  ,إستثماراتھا العقاریةتؤجر المجموعة  
) من ریل قطري  ملیون  ۲۲٦:  ۲۰۲۰(لایر قطري    ملیون   ۲۳۰  بقیمة  تأجیر  إیراداتبالمجموعة    اعترفت  .ألصلاالعرضیة لملكیة  

  .ل العام خال االستثمارات العقاریة
 

 : كما یليلإلیجار غیر مخفضة بعد تاریخ التقریر المستحقة على أساس ذمم مدینة  اتیجارلإلتحلیل اإلستحقاق 
 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۱٦٦,٥۲٦   ۱۹۷,٦۸۸  أقل من سنة 
 ۱۱۰,٦۹٤   ۱۱۷,٥۱۳  بین سنة وسنتین

 ۷۱,۱۹۳   ۷۱,٤٥٥  بین سنتین وثالث سنوات
 ٤۰,٤۳۷   ٤۳,٥۷۱  بین ثالث سنوات وأربع سنوات
 ۲٦,۸۹۰   ۲۷,۱٤٤  بین أربع سنوات وخمس سنوات 

 ۳۱,۲٦٦   ٦٥,۱٤۷  اكثر من خمس سنوات
 ٤٤۷,۰۰٦   ٥۲۲,٥۱۸  دیسمبر ۳۱الرصید  في 

 
 

ھم أعضاء في طرف ثالث و ھم شركات التقییم و الذین  ستثمارات العقاریة على أساس التقییم الذي یقوم بھ  لإلالقیمة العادلة    تحدد 
ھذه العقارات قد تم تحدیده بصورة لإن القیمة العادلة    .جمعیات للمثمنین ولدیھم المؤھالت الكافیة والخبرة في تقییم عقارات إستثماریة

من   ۳(المستوى    فضةو طریقة التدفقات النقدیة المخ)  من تدرج القیمة العادلة  ۲(المستوى  سوق  أساسیة باستخدام طریقة المقارنة بال
) وتطبیق أسس المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للقیمة العادلة باستخدام تقنیات RICSوفقاً لمعاییر ریكس للتقیم ( تدرج القیمة العادلة)  

 .التقییم المعتمدة
 

 ،تتضمن معدل نمو اإلیجار المتوقعالتدفقات النقدیة المنتجة من العقارات  لصافي الیةحنقدي المخفض القیمة الیعتبر نموذج التدفق ال
معدل الخصم للمخاطر المعدل من بین  فض التدفقات النقدیة بإستخدام تخ ,الفراغ، معدل األشغال وفترات اإلیجار المجاني فترات

 .اإلیجارالجودة اإلئتمانیة للعمیل وشروط إن تقدیر معدل الخصم یتضمن جودة المبنى والموقع، , الوقائع األخرى
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 ة (تتمة)استثمارات عقاری  .۱۰
 

النسبة راوح تت , )٪۱٬٦إلى  ٪۱: ۲۰۲۰( ٪۱٬٦إلى  ٪۱من حسب التقییمات یتراوح یجارلإلالمتوقع  السوقي النمو نسبة  متوسط
: ۲۰۲۰٪ (۷٫۰۲مخاطر للالخصم المعدل  نسبة )  ٪۹۲٫٥ الى  ٪۱٥: ۲۰۲۰(  ٪۹۲٫٥ الى  ٪۱٥من   لإلشغالالمتوقعة 

 .)٪۳ألى   ٪۲٬٥: ۲۰۲۰( ٪۲٬٥لى ا  ٪۲ المتوقع منالتضخم  نسبةتراوح تو ٪)۷٫٥٤
 

  .قلللمخاطر أوكان معدل الخصم إلشغال أعلى ونسبة االمتوقع  النو السوقي لإلیجارترتفع القیمة العادلة المقدرة إذا كان 
 

 حق استخدام االصل   .۱۱ 
 ۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري 
 ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري
    

  -  ۷,۲۰۷  ینایر  ۱الرصید في 
 ٥,٦۱٦    - ۱٦معیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لل التطبیق المبدئيعند 

 ٥,۱۰٥   ۷,۲۱۳  اإلضافات 
 )۳,٥۱٤(  )۲,۷۲۲(   إستھالك السنة

 ۷,۲۰۷   ۱۱,٦۹۸  دیسمبر   ۳۱كما في 
 

 ملموسةموجودات غیر  .۱۲
 

 

 

 زمیلة  شركات فياستثمارات   .۱۳
 

 
عالمات 

  شھرة   ةتجاری
 برمجیات
  أخرى   تشغیلیة 

 اإلجمالي
۲۰۲۱ 

  

 اإلجمالي
۲۰۲۰ 

 

 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

  قطري 
ألف لایر 

 قطري 
            :التكلفة

 ۳٤,۲۸٦   ۳٤,۷٦۰   ۲,۸۱٤   ۸,۸۲٤   ۸,۸٦۷   ۱٤,۲٥٥  ینایر  ۱الرصید  كما في 
 ٤۷٤   ۲,۰۱٥    -  ۲,۰۱٥    -   - إضافات

 ۳٤,۷٦۰   ۳٦,۷۷٥   ۲,۸۱٤   ۱۰,۸۳۹   ۸,۸٦۷   ۱٤,۲٥٥  دیسمبر ۳۱الرصید كمافي 
            

            : اإلطفاء واإلنخفاض

  ۲,٦۸۰   ۸,۳٥۰   ۸,۸٦۷   ۱٤,۱٥٤  ینایر  ۱الرصید كما في 
 

۳٤,۰٥۱   ۳۳,۸۳۷ 
 ۲۱٤   ۲۲٦    -  ۲۲٦    -   - انخفاض و إطفاء السنة

  ۲,٦۸۰   ۸,٥۷٦   ۸,۸٦۷   ۱٤,۱٥٤  دیسمبر ۳۱الرصید كما في 
 

۳٤,۲۷۷   ۳٤,۰٥۱ 
            

            :صافي القیمة الدفتریة
   ۲,٤۹۸   ۱۳٤   ۲,۲٦۳    -  ۱۰۱  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۷۰۹     ۱۳٤   ٤۷٤    -  ۱۰۱  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ٤۸,٥٦۸   ٤۳,۲۳۳  ینایر  ۱الرصید في 
 ٥,۸٦٥   ۱,۱۲۱    سنةحصة الشركة من أرباح ال

 )۱۱,۲۰۰(  )٦,٤۰۰( رباح مستلمةتوزیعات أ
 ٤۳,۲۳۳   ۳۷,۹٥٤  دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 (تتمة)زمیلة شركات فياستثمارات   .۱۳
 

  تاسست الشركة في   .م.م.الشركة المتحدة للخرسانة الجاھزة ذ من    ٪۳۲  لنسبة تمثل االستثمارات في شركات زمیلة امتالك المجموعة  
 . تزاول نشاط إنتاج وبیع الخرسانة الجاھزة ومواد البناء األخرى  دولة قطر و

 

 الشركات الزمیلة:  فيستثمار المجموعة علومات المالیة الجدول التالي المیلخص ال

 

 استثمارات مالیة   .۱٤

 مخزون     .۱٥ 

 التكالیف المؤجلة    .۱٦
 

على أساس القسط   یتم تحقیقھما  وإیرادات السعة لمرة واحدة والذي  یمثل ھذا المبلغ التكالیف المتكبدة فیما یتعلق بإیرادات التوصیل 
 . )٤٬٦المصادر (إیضاح والتي تتوافق مع اعتراف االیرادات من ھذة    الثابت على مدى فترة العقود مع العمالء

 

   ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى   .۱۷    

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    بیان المركز المالي: فيالشركات الزمیلة نتائج الحصة من 
 ۱۰,٦۸۳   ۸,٤٥٦  الموجودات غیر المتداولة 

 ٥۹,۷۳۱   ٥۱,٦۲۱  الموجودات المتداولة 
 )۱,۸٤۲(  )۱,۷۸٦( المطلوبات غیر المتداولة 

 )۲٥,۳۳۹(  ) ۲۰,۳۳۷( المطلوبات المتداولھ 
 ٤۳,۲۳۳   ۳۷,۹٥٤  صافي الموجودات

    

    االَخر :  الخسارة والدخل الشاملالربح او بیان  فيالشركات الزمیلة  نتائج الحصة من 
 ۷٦,۹۷۷   ۷۱,٤۱٦  اإلیرادات 

 ٥,۸٦٥   ۱,۱۲۱  ربح السنة  

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ٦۲,٦۷۷   ٥۱,۷۸۷  ینایر  ۱الرصید كما في 
 )۱۰,۸۹۰(  )۱,۹٦٤( القیمة العادلة خالل السنة خسارة 

 ٥۱,۷۸۷   ٤۹,۸۲۳  المعترف بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة دیسمبر   ۳۱الرصید في 
    

 ۲۹,٦۷۸   ۳۲,۳۹٦  داخل قطر مدرجة أسھم
 ۲۲,۱۰۹   ۱۷,٤۲۷  خارج قطر مدرجةأسھم 

  ٤۹,۸۲۳   ٥۱,۷۸۷ 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۸۷۱,۲٥۲   ۹۱٦,٥٤۲  أراضي وعقارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ۱٦٬٥٥۹   ۲۰٬٥۹۷   تحویل طاقة محطات
 ۱٤٬٤٦۷   ۱٥٬۰٥٤  قطع غیارمواد و 

 ٥٤۸   ۸۰۸  أغذیة ومرطبات ومواد إستھالكیة
  ۹٥۳,۰۰۱   ۹۰۲,۸۲٦ 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    غیر متداولة
 ۷۹۱,٥۳۱   ۸۰۹,۳٦۲  مدینھ  ذمم

 ٦۰,۲٦٥   ۲۰,٦٥۹  طویلھ األجل  -  تأمینات
 ۱,٥٦٤   ۱,۲۳٦  ) ۳۰(ایضاح  مؤجلةموجودات ضریبیة 
 ۳۳    - أرصدة مدینة أخرى 

  ۸۳۱,۲٥۷   ۸٥۳,۳۹۳ 
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 (تتمة) ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى   .۱۷    

 
    متداولة  

 ٦۱۷,۰٤٥   ۷٦٤,۰۷۲    بالصافي ،ذمم مدینة
 ۲۳۹,٤۸٤   ۱٦٤,۲۷۲  مبالغ مدفوعة مقدماً لمقاولین 

 ۹,۱٤۲   ۱,۰٥۸  )۳۱(إیضاح  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
ً مسبقمدفوعة دفعات   ۲۳,۹۹۷   ۲۰,۳٥٦  اتمستحقو ا

 ٥۹۱,۰۲۱   ٥۹۳,٦۱٤  أرصدة مدینھ أخرى 
  ۱,٥٤۳,۳۷۲   ۱,٤۸۰,٦۸۹ 
 
 

 التالي:في الجدول  خالل السنة  كةحرال , قیمةالانخفاض بصافي معروضة  مدینةالذمم  ان
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    
 ۱۲٦,٤٥۱   ۱۳۳,۹٤۸  ینایر  ۱الرصید في 

 ٦۳,٥۷۹   ۸٬٤٤٦ خالل العامإنخفاض القیمة مخصص 
 )٥٦,۰۸۲(  )۱۳٬۷۰۰( شطب خالل العام
 ۱۳۳,۹٤۸   ۱۲۸,٦۹٤  دیسمبر ۳۱الرصید كما في 

  
 .للذمم المدینة  یةتمانئاال  الجودةادارة و قیاس تقوم المجموعة ب كیفيتمان یوضح ئعن مخاطر اال  ۳٥یضاح رقم إ
 

  ارصدة لدى البنوكالنقد و    .۱۸
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    
 ۳۹۷,۷۲۸   ۳۳٦,۱۰۳  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 ۱,٤۸۳,٥۲۳   ۱,٤٥۹,۷٦۲  ودائع ألجل  
 ۱,۸۸۱,۲٥۱   ۱,۷۹٥,۸٦٥   إجمالي النقد وما في حكمھ 

ً  ۹۰ناقصاَ: ودائع ألجل تستحق بعد   )۱,۳۸۳,٤۳٤(  )۱,٤٥۹,۷٦۲( یوما
 ٤۹۷,۸۱۷   ۳۳٦,۱۰۳  النقد وما في حكمھ 

 
 

 رأس المال المصدر    .۱۹
 

ومدفوع بالكامل بقیمة لایر قطري   مّصدرسھم عادي مصرح بھ و  ۳٬٥٤۰٬۸٦۲٬٥۰۰ یمثل رأس المال في تاریخ إعداد التقریر، 
 ۱۰على تقسیم    ۲۰۱۹فبرایر    ۲٦وفقاً لتعلیمات ھیئة قطر لألسواق المالیة، وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة في    .  واحد لكل سھم

وقد .  قطريلایر    ۱۰أسھم جدیدة بقیمة لایر قطري واحد لكل سھم قدیم بقیمة    ۱۰أسھم مقابل سھم واحد، حیث تم بموجبھا استبدال  
تفعیل في    تم  ال  ۲۰۱۹یولیو    ۳ذلك  األسھم  عدد  زیادة  في  تسبب  بھمما  إلى   ۳٥٤٬۰۸٦٬۲٤۸من    المّصدرةو  ا مصرح 

۳٬٥٤۰٬۸٦۲٬٥۰۰ . 
 

 قانونيإحتیاطي    .۲۰
 

٪ من صافي أرباح الشركة إلى االحتیاطي ۱۰یتم تحویل نسبة    ۲۰۱٥لسنھ    ۱۱وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم  
إن االحتیاطي القانوني غیر قابل   .٪ من رأس المال المدفوع٥۰القانوني، یجوز إیقاف التحویالت عندما یبلغ االحتیاطي القانوني  

قامت الشركة برسملة   ۲۰۰٦عام    خالل  .  ۲۰۱٥لسنة    ۱۱ة رقم  للتوزیع إال في الحاالت التي نص علیھا قانون الشركات التجاری
   .۲۰۰٥لایر قطري من االحتیاطي القانوني إلصدار أسھم مجانیة لسنة  ملیون ٥۷٫۳مبلغ 

 

 احتیاطات أخرى     .۲۱
 

والمعدات التي كانت خاضعة للتقییم  التلالللعقارات وا  لالعتراف بالزیادة في القیمة العادلة  یستخدمو  احتیاطي إعادة تقییم یمثل
وال یُعترف بانخفاض القیمة العادلة في االحتیاطي إال بقدر ما یتعلق بزیادة في القیمة العادلة لنفس األصل المعترف بھ سابقا   .العادل

 .حقوق الملكیة في
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 توزیعات مقترحھ .۲۲
وتكون   ۲۰۲۱ملیون لایر قطري لسنة    ۱۹٥  من رأس المال بإجمالي مبلغ    ٪٥٫٥قترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیھ بنسبة  إ

  . ةخاضعھ لموافقھ المساھمین في االجتماع السنوي للجمعیة العام
من رأس المال بإجمالي   ٪٥على توزیع ارباح نقدیة    ووافقت  ۲۰۲۰  عامل  السنویة للشركةامة  الجمعیة الع  تعقد   ،۲۰۲۱  مارس  ۳في  
 . ملیون لایر قطري ۱۷۷مبلغ

 

 ةالریاضیصندوق دعم األنشطھ اإلجتماعیة و    .۲۳
من صافي   ٪۲٫٥، على كافة الشركات القطریة المساھمھ المدرجة في البورصة دفع نسبة  ۲۰۰۸لسنة  ۱۳إستنادا الى القانون رقم  

، ۲۰۱۰الربح لدعم صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة و الریاضیة  وبناَء على ھذا القانون و التوضیحات الالحقة للقانون الصادرة في  
 .لایر قطري)   ملیون  ٥٫۷  :    ۲۰۲۰(  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر قطري للسنة المنتھیة في  ملیون    ۸٬۱قامت المجموعة بتخصیص مبلغ  

 فوائد  ذاتقروض   .۲٤
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    
 ۳,۸۸۹,۰۱۲   ٤,٥٦۳,۷۳۱  قروض ذات فوائد 

 )۲٦,۹۳۸(  ) ۳۰,٥۰۸( التمویلمرتبطة بتكالیف غیر مطفاة 
  ٤,٥۳۳,۲۲۳   ۳,۸٦۲,۰۷٤ 

 
    عرضت: 

 ۳,۲۳۷,۸۹٤   ۳,۰۱۲,۱۳۹  مطلوبات غیر متداولة 
 ٦۲٤,۱۸۰   ۱,٥۲۱,۰۸٤  مطلوبات متداولة

  ٤,٥۳۳,۲۲۳   ۳,۸٦۲,۰۷٤ 
 

 لمجموعة : ل  وفیما یلي تفاصیل قروض ذات فوائد 
  .ھامشلباإلضافة و/أو معدل لیبور تحمل القروض معدل فائدة متغیر من بنك  قطر المركزي 

 
ویسدد القرض على أقساط من بنك محلي  أمریكي     ملیون دوالر    ۱٦٥٫۳بقیمة  حصلت المجموعة على تسھیالت  ،  ۲۰۱٥• في ینایر  

مضمون  القرض    .في تاریخ التقریركما  ملیون دوالر أمریكي    ۱۲۳  تم سداد   ,۲۰۲٤حتى مارس    ۲۰۱٥نصف سنویة تبدأ في مارس  
 . لصالح المقرضمن جانب اخر ان اإلیرادات من مصنع التبرید وعائدات التأمین قد احیلت   مقابل المصنع والمعدات ومصنع التبرید 

 
 أمریكيملیون دوالر  ۷۲٫٥تم سحب من بنك محلي ملیون دوالر  ۸٦، حصلت المجموعة على تسھیالت بقیمة ، ۲۰۱٥• في ینایر 

ملیون    ۳۳٫۱تم سداد    .۲۰۲٦مارس    ۳۱حتى    ۲۰۱۷ویسدد القرض على أقساط نصف سنویة تبدأ في سبتمبر    , من أصل المبلغ
اإلیرادات من ان   من جانب اخر  مقابل المصنع والمعدات ومصنع التبرید،    مضمونالقرض    ,في تاریخ التقریر  كمادوالر أمریكي  

 .لصالح المقرضقد احیلت مصنع التبرید وعائدات التأمین 
 

ملیون لایر   ٤٤تم سحب  ,  مصنعملیون لایر قطري لبناء    ۱۹٥، حصلت المجموعة على تسھیل قرض بمبلغ    ۲۰۲۱في مارس  
. ۲۰۳٦حتى مایو    ۲۰۲۳یونیو  . یتم سداد القرض على أقساط ربع سنویة تبدأ في  التقریرفي تاریخ    من اصل المبلغ كما  قطري

 مقابل العقار قید التطویر.  مضمون القرض
 

ملیون لایر قطري من بنك محلي ویسدد القرض بالكامل في مارس   ۷۲۸المجموعة تسھیالت بقیمة    جددت،  ۲۰۲۰• في مارس  
۲۰۲۳ . 

 
ملیون لایر قطري من بنك محلي ویسدد القرض على أقساط   ٦۳۰، حصلت المجموعة على تسھیالت  بقیمة  ۲۰۱٤• في سبتمبر  

 . كما في تاریخ التقریرملیون لایر قطري  ٥۹٤  تم سداد  .۲۰۲۲ ابریلحتى  ۲۰۱٤ربع سنویة تبدأ في أكتوبر 
 

ویسدد القرض على   ,ملیون لایر قطري من بنك محلي  ۱٬٥٤٦مشروع بقیمة  ل، حصلت المجموعة على تسھیالت  ۲۰۱۳• في یولیو  
القرض   .في تاریخ التقریر  كماملیون لایر قطري    ۱٬۳٦۲  تم سداد   .۲۰۲۳  ابریلحتى    ۲۰۱۳أقساط ربع سنویة تبدأ من سبتمبر  

 . مقابل العقارات السكنیة والتجزئة مضمون
 

ملیون من   ۷۱٥تم سحب    .ملیون لایر قطري مع بنك محلي  ۷۷۰، أبرمت المجموعة اتفاقیة "مشاركة" بقیمة  ۲۰۱٤• في یونیو  
ملیون لایر قطري   ۲۳٤  سداد   تم  .۲۰۲٦حتى سبتمبر    ۲۰۱۸ویسدد القرض على أقساط ربع سنویة تبدأ من دیسمبر    .أصل المبلغ

 . تجاري مقابل عقارمضمون القرض   كما في تاریخ التقریر
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 (تتمة)  قروض ذات فوائد .۲٤
 
 

ملیون لایر   ٦۲۸ملیون لایر قطري من بنك ، تم سحب    ۷۳۰، حصلت المجموعة على تمویل مشروع بقیمة  ۲۰۱٦• في دیسمبر  
ملیون   ۱٤٦تم سداد  .  ۲۰۳۲حتى دیسمبر    ۲۰۲۱یونیو  من  اً بدءتم سداد المبلغ  یسوف  و  التقریرفي تاریخ  من أصل المبلغ كما  قطري  

 .سكنیةقارات عمقابل  مضمون القرض ,لایر قطري كما في تاریخ التقریر
 

ملیون لایر قطري من أحد البنوك المحلیة ویسدد    ۷٦٥متجددة بقیمة  بنكیة عامة  المجموعة تسھیالت    جددت،  ۲۰۲۰• في أغسطس  
 . ۲۰۲۳أغسطس  القرض بحلول

 
یر عقارات لتطو  ملیار لایر قطري  ۱٬۲٥بقیمة  بنوك محلیة    نم    قرض مشتركتسھیالت    علىالمجموعة  حصلت  ،  ۲۰۱۹  یولیوفي    •  

 ربعد القرض على أقساط  اسد وسیتم  التقریر  في تاریخ    من اصل المبلغ كما  ملیون لایر قطري  ۲٦٤تم سحب    ,متعددة االستخدامات
 .قید التطویر عقارات متعددت اإلستخداماتمقابل مضمون القرض  .۲۰۲۸ ى دیسمبرحت ۲۰۲۲ مارس منسنویة تبدأ 

 
 ۲٥۰تم سحب  ,  أساسا لتطویر عقارات سكنیة  ملیون لایر قطري  ۳٥۳بقیمة  "  ایجارة، أبرمت المجموعة اتفاقیة "۲۰۲۰  في  مارس•  

حتى مارس   ۲۰۲۳  یونیو  منسنویة تبدأ    ربعد القرض على أقساط  اسد وسیتم  التقریر  كما في تاریخ    من اصل المبلغملیون لایر قطری
 . سكنیة قید التطویرمضمون مقابل عقاراتالقرض  .۲۰۳۰

 
  ۱۲۰تم سحب  ,  أساسا لتطویر عقارات سكنیة  ملیون لایر قطري  ۱۷٥بقیمة  "  مرابحة، أبرمت المجموعة اتفاقیة " ۲۰۲۰  في  ابریل•  

حتى مایو   ۲۰۲۳  مایو  منسنویة تبدأ    نصفد القرض على أقساط  اسد وسیتم  التقریر  في تاریخ    اصل المبلغ كما  ملیون لایر قطري
 .سكنیة قید التطویر مضمون مقابل عقاراتالقرض  . ۲۰۲۹

 
 ۱٤٥تم سحب , عقار تجاريأساسا لتطویر ملیون لایر قطري  ۲۰۰بقیمة  " مرابحة، أبرمت المجموعة اتفاقیة " ۲۰۲۰ في  ابریل• 

حتى مایو   ۲۰۲۲  نوفمبر  منسنویة تبدأ    نصفد القرض على أقساط  اسد وسیتم  التقریر  في تاریخ  اصل المبلغ كما  ملیون لایر قطري  
 .عقارات قید التطویر مضمون مقابلالقرض  . ۲۰۲۹

 
 بالكاملسدد  ت  .المحلیةمن أحد البنوك    ملیون لایر قطري  ٦۹۰بقیمة  بنكیة  ، حصلت المجموعة على تسھیالت  ۲۰۲۱  فبرایر• في  

 . ۲۰۲۲ مارسبحلول 
 
ملیون لایر قطري من بنك محلي لتطویر عقار تجاري تم سحب   ۱۰٥بقیمة  "  مرابحةأبرمت المجموعة اتفاقیة "،    ۲۰۲۱في ینایر    •

 ۲۰۲۹مایو    إلى  ۲۰۲۳مایو    من  تبدأ  نصف سنویة  د القرض على أقساطا سد وسیتم  ملیون لایر قطري منھا كما في تاریخ التقریر.    ۷٤
 ومضمونة مقابل العقار قید التطویر.

 
 قروض المجموعة :لالمبالغ األساسیة عن سداد   صیلتفاوفیما یلي 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    
 ٦۳۰,۷٤٤   ۱,٥۲۸,٥۹۲  سنة واحدة  عند الطلب أو خالل 

 ۲,۸۸۳,۲٥٦   ۲,٦۹۲,۹۸۰  والخمس سنواتالسنتین  ما بین
 ۳۷٥,۰۱۲   ۳٤۲,۱٥۹  سنوات خمسأكثر من 

  ٤,٥٦۳,۷۳۱   ۳,۸۸۹,۰۱۲ 
 
: ۲۰۲۰ملیون لایر قطري (  ۲۷٫٤بمبلغ    خالل السنة التنفیذ   قید   العمبال  المرتبطة مباشرة  تكالیف االقتراضامت المجموعة برسملة  ق

 ملیون لایر قطري).  ۲۹
 

 في البیان الموحد للتدفقات النقدیة على النحو التالي: القروضصافي وتمثل التدفقات النقدیة من 
 ینایر  ۱في  

 ألف لایر قطري 
 التدفق النقدي 

 ألف لایر قطري 
اطفاء تكالیف   

 اصدار
 ألف لایر قطري 

 دیسمبر ۳۱في  
 ألف لایر قطري 

۲۰۲۱  ۳,۸٦۲,۰۷٦٦   ٤۲,۷٥۹   ۸,۳۹۰   ٤,٥۳۳,۲۲۳ 

۲۰۲۰  ۳,۳٦۰,۲۳٤   ٥۹۳,۹۹۹   ۷,۸٤۰   ۳,۸٦۲,۰۷٤ 
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 ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى   .۲٥
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    غیر متداولة:
 ۹۷٬٦۷٥  ۱۱٤٬۲٤۰ المجمع الرئیسيصندوق احتیاطي خدمات 

 

    متداولة:
 ۲٥٦,٦۳٦   ۲۲۲,٦۰۷  ذمم دائنة 

 ٦۳٦,٥٤٦   ٥٦۷,۸۰۸  تكالیف عقود مستحقة 
 ً  ۱,۷٦۲,۹۰۸   ۱,۷۲۸,۸۱۹  مبالغ مستلمة من العمالء مقدما

 ۱۳۹,۱۰۲   ۲۰۰٬۹٦۱  مستحقة أخرى مصروفات 
 ۸,۳۱۸   ٥,۳۱۰  ضریبة دخل مستحقة  

 ٤۱۸,۳۹۷   ٥۳۱٬۸٥۱  ذمم دائنة أخرى
  ۳,۲٥۷,۳٥٦   ۳,۲۲۱,۹۰۷ 

 الدفعمبالغ محتجزة مستحقة   .۲٦
 

للمقاولین الدفعات  من  المحتجزة  المبالغ  الرصید  ھذا  العقود   یمثل  وسوف  بحسب  المبالغ    سداد تم  ی،    المقاولون   یوفي  دما نعھذه 
  .بالتزاماتھم التعاقدیة

 

 إیرادات مؤجلة    .۲۷
 

بیان الربح    في   تم تحقیقھا  سیبإیرادات التوصیل وإیرادات السعة لمرة واحدة والتي    المتعلقةتمثل  بشكل أساسي اإلیرادات المؤجلة  
ذات صلة في بیان سیتم االعتراف بالتكالیف المباشرة    .على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقود مع العمالءاو الخسارة  

   .)۱٦(إیضاح الفترةالربح او الخسارة في نفس 
 

 موظفینمكافأة نھایة خدمة ال  .۲۸
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ٤٥,۲٦٤   ٤۷,۹۷۷  ینایر  ۱الرصید كما في 
 ۸,٥۱۱   ٦,۲۱۳  المخصص خالل السنة 

 )٥,۷۹۸(  )٤,٤۸۲( مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 
 ٤۷,۹۷۷   ٤۹,۷۰۸ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 

 التزامات اإلیجار .۲۹
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    
 ٥,۷۳۱   ۷,٤٤٥  ۱٦تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ند عینایر ۱

 ٥,۱۰٥   ۷,۲۱۳  اإلضافات 
 )۳,۸۷۱(  )۳,۰٥۱( مدفوعات اإلیجار خالل السنة 

 ٤۸۰   ٥٥٥   اإلیجار التزامفوائد على  مصروف
 ۷,٤٤٥   ۱۲,۱٦۲  دیسمبر ۳۱الرصید كما في 

 

    عرضت: 
 ٦,۰۳٤   ۹,۲۷۳  مطلوبات غیر متداولة 

 ۱,٤۱۱   ۲,۸۸۹  مطلوبات متداولة
  ۱۲,۱٦۲   ۷,٤٤٥ 
    

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۱۱٥,۲۰٥   ۱۱۲,۹٤۳  مبالغ مستحقة خالل سنة
 ۱۰٦,۷۳۱   ۱۸۱,٥۷٥  مبالغ مستحقة بعد اكثر من سنة

  ۲۹٤,٥۱۸   ۲۲۱,۹۳٦ 
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 ضریبة  الدخل  .۳۰
 ضریبة الدخل في بیان الربح أو الخسارة الموحد كما یلي:  اریفمص

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ۲,٤٤٤   ۷٤  تغییر في التقدیر متعلق بالسنة السابقة 
 ۸,۲۸٤   ٥,۳۲۲  الحالیة  للفترة  ضریبة الدخل

 )۱,٥٦٤(  ۳۲۸  ضریبة الدخل المؤجلة  
  ٥,۷۲٤   ۹,۱٦٤ 

 
 
 

على النحو   المناسبةختلف الضریبة على أرباح شركات المجموعة عن المبلغ النظري الذي سینشأ باستخدام معدالت الضریبة  ت
 :التالي

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    

 ۲۷٤٬۰۸۸  ۳٦۱,۳۳۸  الربح قبل الضریبة
 )۲٤۷٬۹۷۱(  ) ۳۰۹,٥۸۸( ربح معفى من الضریبة

 ۲٦٬۱۱۷  ٥۱,۷٥۰  ح خاضع للضریبة  بر
 ٪ ۱۰  ٪ ۱۰ معدل ضریبة الدخل المطبق  

 ۲٬٦۱۲  ٥,۱۷٥  معدل ضریبة الضریبة على أساساحتساب  
 ۲٬٤٤٤  ۷٤  تغییر في التقدیر متعلق بالسنة السابقة 

 )۷٦(  )٥۰( على الخسائر الضریبیة غیر المعترف بھا سابقًا في الشركات التابعة على األثر الضریبي
 ٥٬٦۷۰  ٥۲٥  األثر الضریبي للمصروفات غیر القابلة للخصم لألغراض الضریبیة 

 )٤٬۲٦۰(   - متعلقة بالسنة السابقة الضریبة المؤجلة على الموجودات األثر الضریبي
الضریبة  الموجودات  المعدل الضریبي للسنة الحالیة علىمن تغییر األثر الضریبي 

 ۲٬۷۷٤   - المؤجلة 

 ۹٬۱٦٤  ٥,۷۲٤  مصروفات ضریبة الدخل 
 

 یمثل أصل الضریبة المؤجلة فروق ضریبیة مؤقتة على األصول التالیة في تاریخ التقریر: 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    

 ٥۹۱  ٤٥۲ ومعداتعقار وآالت 
 ۳۳  ۱۱۱ مكافأت نھایة خدمة الموظفین 

 ۹٤۰  ٦۷۳ أخرى مطلوبات ضرائب مؤجلة
 ۱٬۲۳٦  ۱٬٥٦٤ 

   معامالت مع أطراف ذات عالقة  .۳۱
رقم  ی إیضاح  الزمیلة  ٤بین  الشركات  و  التابعة  الشركات  متضمناً  المجموعة  ھیكلة  عن  بعض   .المعلومات  تمت  السنة  خالل 

یتم اعتماد   .المعامالت مع األطراف ذات العالقة على نفس الشروط واألسس التجاریة المطبقة مع أطراف أخرى غیر ذات عالقة
 . سیاسات األسعار وبنود ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة

 
 

 كما یلي: والمبالغ المعنیة وطبیعة المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة  ألرصدةا
 

 ۲۰۲۱    ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    عالقة من أطراف ذات  المبالغ المطلوبة ا
 ۳,٤۹۷   ۱,۰٥۸  المتحدة للخرسانة الجاھزة ذ.م.م 

 ٥,٦٤٥    - الشركة الوطنیة للتبرید المركزي ش.م.ع
  ۱,۰٥۸   ۹,۱٤۲ 

    مع أطراف ذات عالقةمعامالت 
 ٦,۰٤۹   ۱۸٬۱۹۰  اإلیرادات 

 ۲,۲۱۷   ۱,۷۱۰  إیرادات اإلیجار 
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 (تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة . ۳۱
 

 

 ولین الرئیسیین باإلدارة كما یلي: ؤالمكافآت والمزایا للمس تفاصیل 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ٤۳,۲۷۷   ٤٥٬۰٥۳ األجل قصیرةمنافع للموظفین و  رواتب
 ۲,٦۹۱   ۲٬٤٤۲ األجل  طویلة اخرى منافع

 ٤۷٬٤۹٤٥   ٥,۹٦۸ 
 

 ملیون لایر قطري).  ۱٫۱: ۲۰۲۰(ملیون لایر قطري  ۱٥٫۷ھي  ۲۰۲۱كافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام م
 

 حصص غیر مسیطرة استحواذ على   .۳۲
  

 
أكملت المجموعة شراء األسھم المخصصة لھا من اسھم الشركة الوطنیة للتبرید المركزي (شركة إماراتیة) في  ،  ۲۰۲۱في أغسطس 

٪ دون أي ۹۱٫۰٦٪ إلى ٥۱، مما أدى إلى زیادة حصة المجموعة في قطر كوول من  الشركة القطریة لتبرید المناطق ش.م.ق.خ.
. تم التعامل مع ذلك على أنھ معاملة بین  ("قطر كوول")القطریة لتبرید المناطق ش.م.ق.خ الشركة في  مجموعةال سیطرةتغییر في 

مساھمي شركة "قطر كوول"  بصفتھم مالكین ، وبناًء علیھ تم عرض مقابل الشراء وتكالیف المعاملة ذات الصلة كتعدیل على القیمة  
 ت في حقوق الملكیة.غیر المسیطرة ضمن بیان التغیراالالمسیطرة و  حصصالدفتریة لل

 
 ألف لایر قطري  

 )٤۱۲٬۰۲۳( مقابل الشراء (بما في ذلك تكالیف المعاملة)
 ۳۱٥٬۲٥٦ ة مكتسبةحصص غیر مسیطر

 ۹٦٬۷٦۷ صافي المقابل العائد لمساھمي المجموعة
 
 لتزامات محتملة ا   .۳۳

 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
     ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

 ٥٬٦۹۸  ٦٬۰٦۲ سندات ضمانات بنكیة و 
    

 .اديتیعاال ھاعمالأ نشاط ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات ھامة من الضمانات أعاله والتي أصدرت خالل
 

  ,مضادة ضد المطور سجل المطور دعوى ضد الشركة وردت الشركة بدعوى .الشركة ومطور توجد دعوى قضائیة مستمرة بین 
قضیة  بالحكمت المحكمة  .للحصول على تعویض عن استرداد التكالیف المتكبدة واألضرار التي لحقت بھ حیث یسعى كل طرف

بناًء على  ولكن المطور ، لكن الشركة استأنفت الحكم. لم یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في ھذا المشروع من قبل الشركةلصالح  
 ھذه القضیة. عنجوھریة إضافیة  التزاماتال یتوقع أن تنشأ أي  تقییم محامي الشركة ،

 
ھناك دعوى قضائیة بین الشركة والمطور حیث طالب الطرفین بالتعویضات واألضرار من بعضھما البعض. على الرغم من 

، إال أن الشركة تسعى لالستئناف ضد   قة لصالح الشركةتحسبعد خصم المبالغ الم صدور حكم المحكمة في القضیة لصالح المطور
جوھریة  التزاماتالحكم. بناًء على تقییم محامي الشركة ، تتوقع الشركة أن تتم مراجعة الحكم من قبل المحكمة ، ال یتوقع أن تنشأ 

 عن ھذه القضیة. 
 

 

 التزامات رأسمالیة     .۳٤
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 قطريألف لایر   ألف لایر قطري  
    

 ۲٬٥۷۷٬٤۱۲  ۱٬٥۱۸٬۰۰٦ الموردینو التزامات تعاقدیة للمقاولین 
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-٤٠ - 

 

 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر    .۳٥
 

 . ٤السیاسات المحاسبیة للموجودات والمطلوبات المالیة واردة في اإلیضاح رقم 
البنوك النقد واألرصدة لدى  المالیة من  المدینة األخرى والمستحقات من   ألجل ،  ع، ودائتتكون األدوات  والذمم المدینة واألرصدة 

 .واألرصدة الدائنة األخرىالذمم الدائنة االیجار و  اتو التزام , قروض ذات فوائد, مستحقات محتجزةأطراف ذات عالقة
 

 مخاطر االئتمان
 

 .عن الوفاء بالتزاماتة التعاقدیة  اداة مالیةفي حال عجز فرد او طراف مقابل في    تكبد الجموعة لخسائرمخاطر االئتمان ھي مخاطر  
ان اقصى ما یمكن ان تتعرض لھ الشركة   .ان تعرض الشركة لمخاطر االئتمان یتاثر بشكل اساسي بالخصائص الفردیة لكل طرف
 : من مخاطر االئتمان في تاریخ التقریر ھو القیمة الدفتریة لالداة المالیة و التي ھي كمایلي

  
۲۰۲۰   ۱۲۰۲   

 االجمالي
منخفض القیمة  

 االئتمانیة 
غیر منخفض  
 االجمالي  القیمة االئتمانیة 

منخفض القیمة 
 االئتمانیة 

غیر منخفض  
  القیمة االئتمانیة 

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري
        
 ۱,٥٤۲,٥۲٤   ۱۳۳,۹٤۸   ۱,٤۰۸,٥۷٦  ذمم مدینة  ٤۳٤,٥۷۳,۱  ٦۹٤,۱۲۸  ۱,۷۰۲,۱۲۸   

 أرصدة مدینة أخرى  ٦۱٤,٥۹۳   - ٦۱٤,٥۹۳   ٥۹۱,۰۲۱   - ٥۹۱,۰۲۱ 

مستحقات من اطراف  ۱,۰٥۸   - ۱,۰٥۸   ۹,۱٤۲   - ۹,۱٤۲ 
عالقةذات   

 النقد وأرصدة البنوك ۸٦٥,۱,۷۹٥   - ۸٦٥,۱,۷۹٥   ۱,۸۸۱,۲٥۱   - ۱,۸۸۱,۲٥۱ 
 ٤,۰۲۳,۹۳۸  ۱۳۳,۹٤۸  ۳,۸۸۹,۹۹۰   ٤,۰۹۲,٦٦٥  ۱۲۸,٦۹٤  ۳,۹٦۳,۹۷۱  

 
 : أعمار ومخصص انخفاض القیمةیلي جدول یوضح فیما   

 
۲۰۲۰   ۱۲۰۲   

مخصص انخفاض 
 القیمة

القیمة الدفتریة 
مخصص انخفاض    اإلجمالیة

 القیمة
القیمة الدفتریة 

 اإلجمالیة
 

لایر قطري ألف   ألف لایر قطري ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
      

 ۱٤٦   ۱,۰۷۸,٦٦٥    ۳۸٤   ۹۰۱,۳۹۰,۳  غیر مستحقة  
 ۳,۰۲۱   ۱۰٤,٦۰۹    ٤,۰۲۲   ۷٥,٥۲۱ ً  ۹۰-۱تأخر في السداد    یوما  

ً  ۱۸۰-۹۱تأخر في السداد   ۳۲,۷۹٤  ۱۰,۸۸۸   ٤۳٤,٤۱  ۱۳,۸۲٦  یوما  
ً  ۳٦٥-۱۸۱تأخر في السداد   ٤۹,۷۳٤  ۱۳,۲٤٤   ۱٤٦,٤٦  ۷,۹۱۸  یوما  

او اكثر یوما ۳٦٥تأخر في السداد ٦۸۹,۱٥۳  ۱۰۰,۱٥٦   ٦۷۰,۲۷۱  ۱۰۹,۰۳۷   
 ۱۳۳,۹٤۸  ۱,٥٤۲,٥۲٤   ۱۲۸,٦۹٤  ۱,۷۰۲,۱۲۸  

 
التي یحتفظ بموجبھا بحق ملكیة   العقارات المتصلة ببیع وحدات األراضي و الذمم المدینة العقارات مبیعات الذمم المدینة منوتمثل 

 .مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعةعند تقییم   عقاراتتنظر اإلدارة في قیمة ال ,األساسیة كضمان عقاراتال
 

ونتیجة   .ھي مستحقات من األطراف المقابلة التي تخضع لسیطرة مساھمي الشركة العالقةالمبالغ المستحقة من األطراف ذات 
 .بشأن ھذه المستحقات ضئیال الخسائر االئتمانیة المتوقعةكون تأن  لذلك، من المتوقع

 
ونتیجة لذلك، من المتوقع   .األخرى بالكامل، وبالتالي فإن اإلدارة ال تتوقع خسارة في التحصیلالذمم المدینة ومن المتوقع استرداد  

  .بشأن المستحقات األخرى ضئیال الخسائر االئتمانیة المتوقعةكون تأن 
 

 عن طریق: ذمم مدینھ وأرصدة مدینھ أخرىوتحد الشركة من تعرضھا للمخاطر االئتمانیة من 
 • تقییم الجدارة االئتمانیة لكل طرف من األطراف المقابلة قبل إبرام العقود ؛

 بانتظام ؛ و • تحدید فترات السداد القصوى لكل عمیل ، والتي یتم مراجعتھا  
   .قیمةللانخفاض مبالغ  اي التجاریة لتحدید  مدینھالذمم التحصیل  مراجعة• القیام دوریا ب
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-٤١ - 

 

 (تتمة)  األدوات المالیة وإدارة المخاطر  .۳٥
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان 
 

ان الخسائر االئتمانیة  المتوقعة ھي   .من عمالء افراد للذمم المدینة التجاریة  الخسائر االئتمانیة المتوقعة   لقیاس  أداةوتستخدم الشركة  
تقدیرات مرجحة للقیمة الحالیة للخسارة االئتمانیة التي تم قیاسھا بالقیمة الحالیة للفرق بین الدفق النقدي مستحق للمجموعة بموجب 

 . االاقتصادیة الحالیة و المستقبلیة عواملللالعقد و التدفق النقدي الموقع استالمة بموجب ترجیحات عدة 
 

في  غیر جوھریةمن المتوقع أن تكون خسارة االئتمان  فانھ   لیست منخفضة القیمة االتمانیة و بالتالي  لدى البنوك و االرصدة    ان النقد 
یتم تصنیفھا بشكل مستقل من قبل وكاالت التصنیف االئتماني و  جیدة بنوك ذات مكانةمع  موجودة  الشركة    نقد أرصدة    تاریخ التقریر 

 النحو التالي:  ىعل
 
 
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

    التصنیف االئتماني 
 ۸۹,۱۲۸   ۱۸٤,۰۹۳  أ ۲
 ۱,٦٤۹,۸٤۷   ۱,٥٦۱,٤٦۹  أ ۳
 ۱۲۳,٦٥٤   ٤۹,۲۹۲  أأ ۳

 ۱۸٬٦۲۲   ۱,۰۱۱  أخرى
  ۱,۷۹٥,۸٦٥   ۱,۸۸۱,۲٥۱ 

 مخاطر السیولة 
 

، كانت المبالغ الدفتریة التقریرفي تاریخ    ,تفاقیاتاال  مقاصة  و أثر  غیر المشتقة    التعاقدیة للمطلوبات المالیةفیما یلي تواریخ االستحقاق  
 :  مساویة تقریبا للتدفقات النقدیة التعاقدیة لكل منھا

 

 

 المجموع  سنوات٥أكثر من   واتسن ٥-۲  سنةً أقل من  

        

        :۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱

 ٤,٥٦۳,۷۳۱   ۳٤۲,۱٥۹   ۲,٦۹۲,۹۸۰   ۱,٥۲۸,٥۹۲  فوائدقروض ذات 

 ۱٬۰٤۲٬۱۰۱    -  ۱۱٤,۲٤۰   ۹۲۷٬۸٦۱  ذمم دائنھ و أرصدة دائنھ أخرى

 ۲۹٤,٥۱۸    -  ۱۸۱,٥۷٥   ۱۱۲,۹٤۳  مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 ۱۲,۱٦۲    -  ۹,۲۷۳   ۲,۸۸۹  إلتزامات اإلیجار

 ٥,۳۱۰    -   -  ٥,۳۱۰  مطلوبات ضریبة الدخل

  ۲٬٥۷۷٬٥۹٥   ۲,۹۹۸,۰٦۸   ۳٤۲,۱٥۹   ٥٬۹۱۷٬۸۲۲ 

        :۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱

 قروض ذات فوائد 
 ٦۳۰,۷٤٤   ۲,۸۸۳,۲٥٦   ۳۷٥,۰۱۲   ۳,۸۸۹,۰۱۲ 

 ذمم دائنھ و أرصدة دائنھ أخرى
 ۸٥۲,۷٤٥   ۹۷,٦۷٥  -    ۹٥۰,٤۲۰ 

 ۲۲۱,۹۳٦    -  ۱۰٦,۷۳۱   ۱۱٥,۲۰٥  مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 ۷,٤٤٥   ٥,٦٥٦   ۳۷۸   ۱,٤۱۱  إلتزامات اإلیجار

 ۸,۳۱۸    -   -  ۸,۳۱۸  مطلوبات ضریبة دخل 

  ۱,٦۰۸,٤۲۳   ۳,۰۸۸,۰٤۰   ۳۸۰,٦٦۸   ٥,۰۷۷,۱۳۱ 
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-٤٢ - 

 

 (تتمة)  األدوات المالیة وإدارة المخاطر  .۳٥
   مخاطر السوق 

 

 مخاطر أسعار الفائدة  
 للمجموعة بالنسبة لألدوات المالیة التي تحمل فائدة كما یلي:  و القیمة الدفتریة في تاریخ التقریر ان محفظة معدل الفائدة 

 
  ۲۰۲۱   ۲۰۲۰ 
 الف لایر قطري    الف لایر قطري   

      األدوات ذات أسعار فائدة ثابتة ومتغیرة
 ۱٬٤۸۳٬٥۲۳   ۱٬٤٥۹٬۷٦۲  ودائع ألجل 

 )۳٬۸۸۹٬۰۱۲(   )٤٬٥٦۳٬۷۳۱(  قروض ألجل 
 
 

 تحلیل حساسیة سعر الفائدة 
نقطة أساس وتم االحتفاظ بجمیع المتغیرات األخرى ثابتة، فإن أرباح المجموعة   ۱۰۰إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/أقل بمقدار 

   .لایر قطري) ملیون  ۱٤   :۲۰۲۰ملیون لایر قطري ( ۲۲٫٥ داربمقتزید  ستنخفض/ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 مخاطر العمالت 
جمیع    .العمالت ھي المخاطر التي تنشأ من تقلب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیةمخاطر  

القطري بالریال  ألجل  الموجودات    ,الودائع  معظم  أن  إذ  حدوده  أدنى  في  األجنبیة  العمالت  لمخاطر  الشركة  تعرض  فإن  لذا 
 .القطري مربوطة بالریالوالمطلوبات المالیة بعمالت 

 

 مخاطر سعر السھم 
مخاطر سعر السھم ھي المخاطر الناتجة عن تقلب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار  

ألداة  السوق (بخالف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الفائدة أو العمالت) حیث یتسبب في تلك التغییرات عوامل محددة خاصة با
 . المالیة أو بمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المماثلة المدرجة بالسوق

 

 سعر السھمل  الحساسیة تحلیل   
  ٥مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى أن یؤدي إلى انخفاض/زیادة قدرھا  ٪۱۰ومن شأن زیادة/انخفاض أسعار األسھم بنسبة 

 .ملیون لایر قطري) ٥٫۲: ۲۰۲۰( ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر قطري في أرباح المجموعة للسنة المنتھیة في 
 

 لألدوات المالیة للموجودات و القیم العادلة    .۳٦
 

 

  بالقیمة االعادلة من خالل الربح او الخسارة   نقد وأرصدة لدى البنوك وأصول مالیھ  استثمارات مالیة و تتكون األصول المالیة من  
 . تتكون المطلوبات المالیة من قروض ألجل وذمم دائنة ومصروفات مستحقة .وذمم مدینة

 

ولذلك   ,في السوق في تاریخ القیاس  بین المشاركین  في معاملة عادیةلبیع أصل أو دفعھ لنقل التزام    المستلمالقیمة العادلة ھي السعر
 . اریخیة وتقدیرات القیمة العادلةیمكن أن تنشأ اختالفات بین القیمة الدفتریة في إطار طریقة التكلفة الت

 

 تدرج القیمة العادلة   
 

 تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحدید والكشف عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیة التقییم: 
 

 مماثلة؛  التزامات(غیر المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو  المدرجة: األسعار ۱المستوى 
 

التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة، سواء بشكل  عواملجمیع اللتھا : التقنیات األخرى التي یمكن مالحظ۲المستوى 
 مباشر أو غیر مباشر؛ و

 

السوق  معلومات : التقنیات التي تستخدم المدخالت التي لھا تأثیر كبیر على القیمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى ۳المستوى 
 ,التي یمكن مالحظتھا

 

  .المالیة المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة تقریبیة لقیمھا العادلة  التزاماتلألصول المالیة ووترى اإلدارة أن المبالغ الدفتریة  
صنفت ) ۹(إیضاح  العقار واآلالت والمعداتولكن  ۱من المستوى   ) على أنھا۱٤ ایضاحبأكملھا ( االستثمارات المالیةوتصنف 

 .۳و۲) صنفت كمستوى ۱۰واإلستثمارات العقاریة (إیضاح  .۳مستوى ك
 

 المعلومات القطاعیة .۳۷
 

توفر وحدات   ,لدى المجموعة أربعة قطاعات تصدر عنھا تقاریر حسبما وارد أدناه وھي وحدات العمل اإلستراتیجیة لدى المجموعة
العمل اإلستراتیجیة مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصورة منفصلة نسبة لحاجتھا إلستراتیجیات منفصلھ، بالنسبة لكل وحدة  
عمل إستراتیجیة تقوم االدارة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة على نحو منتظم ، یورد الملخص التالي وصفا للعملیات التشغیلیة 

 :قطاعات المجموعة المفصح عنھالكل واحد من 



 
                                                  .ع.قم.الشركة المتحدة للتنمیة ش 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ كما في و للسنة المنتھیة في إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
 

 
-٤٣ - 

 

 (تتمة) المعلومات القطاعیة .۳۷
 
 

 طبیعة النشاط  القطاعات 
 .التطویر العقاري و أعمال االنشاءات التنمیة الحضاریة

 .وبیع السلع الترفیھیة االستثمار في وتطویر الفنادق ومرافق ترفیھ خدمات الضیافة والترفیھ
 . اریناادارة و تشید أنظمة تبرید المناطق و نشاطات الم  البنیة التحتیة و المرافق

 .اخرىخدمات تقدیم حلول تقنیة المعلومات و  العملیات التشغیلیة األخرى 
 .٤السیاسات المحاسبیة للمعلومات القطاعیة ھي ذاتھا المبنیة في إیضاح 

 
یقاس األداء استنادا إلى ربح القطاع المدرج في التقاریر الداخلیة   .تم إدراج البیانات الخاصة بنتائج كل قطاع یصدر عنھ تقریر أدناه

یتم استخدام ربح القطاع لقیاس األداء إذ تعتقد اإلدارة بأن مثل ھذه المعلومات ھي األكثر    .التي تتم مراجعتھا من جانب االدارة
یتم تحدید األسعار فیما بین القطاعات   .ه المجاالتمالئمة لتقییم نتائج قطاعات معینة بالنسبة للكیانات األخرى التي تعمل في ھذ 

 .على أساس التعامل التجاري
 

 القطاعات الجغرافیة 
لم تنوع المجموعة أنشطتھا خارج دولة قطر باستثناء الشركھ المتحدة لتنمیھ االستثمار (التي تم تأسیسھا في جزیرة كایمان) وحیث  
أنھ ال یوجد عملیات ذات قیمھ جوھریھ لتلك الشركة خارج قطر، وبالتالي جمیع موجودات المجموعة ھي داخل دولة قطر ، بناء 

 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱جغرافیة متمیزة للمجموعة للسنھ المنتھیة في على ذلك لیست ھناك قطاعات 
 

 
 
 
 

 

 التنمیة الحضاریة  

 
خدمات الضیافة  

 و الترفیھ

 
البنیة التحتیة و  

 المرافق 

  أخرى  
استبعادات بین  

 القطاعات 

 

 اإلجمالي

 ألف لایر قطري  
 

 ألف لایر قطري 
ألف لایر   

 قطري 
  ألف لایر قطري  

 ألف لایر قطري 
 

 

۲۰۲۱            
 ۱,۳۷۱,٦٥٤   ) ۳۲,۰۱٤(   -   -   -  ۱,٤۰۳,٦٦۸  إیرادات عقاریة
 ۲۰۷,۰۷۸    -   -  ۲۰۷,۰۷۸    -   - إیرادات السعة

إیرادات التبرید وبیع 
 محوالت الطاقة

-   -    ۲۳٤,۰۹۳  -   )٤,۷٥۷ (   ۲۲۹,۳۳٦ 

 ۳٤,٦۹۱    -   -  ۳٤,٦۹۱    -   - إیرادات المارینا
إیرادات بیع مأكوالت  

 ومشروبات
-    ۲۱,۷٤۰  -   -   -    ۲۱,۷٤۰ 

 ۱۷۳,۹۲۸   ) ۲٦,۸٤۲(  ۲۰۰,۷۷۰    -   -   - إیرادات أخرى
 ۲,۰۳۸,٤۲۷   ) ٦۳,٦۱۳(  ۲۰۰,۷۷۰   ٤۷٥,۸٦۲   ۲۱,۷٤۰   ۱,٤۰۳,٦٦۸  إجمالي اإلیرادات 

            
 ۷۱,٥۸۰    -  ۱,۹۹۱   ۷,۷٥۸   ۱۲   ٦۱,۸۱۹  إیرادات تمویلیة  

 ) ۱۱۸,۸۲٤(  ۸,۸۱۱    -  ) ۱٦,۱٥٥(  ) ۱٦۱(  ) ۱۱۱,۳۱۹( تكالیف تمویلیة
            

 ) ۱۰۲,۷٤۳(   -  ) ٤۳۱(  ) ٦۱,٥٥۳(  ) ۲,۱۹۳(  ) ۳۸,٥٦٦( إھالك 
            

حصة من أرباح شركات  
 زمیلة

 ۱,۱۲۱  -   -   -   -    ۱,۱۲۱ 

            
 ۳٥٥,٦۱٤   ٦,۳۸۷   ٤۱,۷٥٥   ۱۰٤,٦٦۷   ) ۱۰,۱۳۳(  ۲۱۲,۹۳۸  ربح / (خسارة) السنة

            
 ۲۰,۰۰۱,۸۰٤   ) ۲۰۹,۷۲۸(  ۲٤۲,٤۲۳   ۲,۳٥۹,٥۹٤   ۲۲,۹۹۹   ۱۷,٥۸٦,٥۱٦  موجودات القطاع 
 ۸,۹۲۷,٤۰۰   ) ۱٦٦,۱٥۷(  ۲۳۰,۱۸۸   ۱,٤۳٦,۷۷٥   ۱۲,۲۹۳   ۷,٤۱٤,۳۰۱  مطلوبات القطاع 
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-٤٤ - 

 

 

 (تتمة) المعلومات القطاعیة .۳۷
 

 (تتمة) القطاعات الجغرافیة

 
 

 أرقام المقارنة    .۳۸
أقتضت الضرورة لتتناسب مع تصنیف العام الحالي ، لم یكن إلعادة التصنیف أي تأثیر على تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة عندما  

 .قارنةصافي الربح وحقوق الملكیة المعلنة في سنة الم
 

 

 ۱۹-كوفیدتأثیر    .۳۹ 
 

االنشطة االقتصادیة ") في مناطق مختلفة من العالم الى اضطرابات  في االعمال و ۱۹أدى تفشي جائحة كورونا فیروس ("كوفید 
یر دعم باالضافة الى عدم الیقین في البیئة االقتصادیة العالمیة. أعلنت السلطات المالیة والنقدیة ، المحلیة والدولیة على السواء ، عن تداب

 مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة.
 

استمراریة األعمال خالل فترة الوباء. عالوة على ذلك ، قامت اإلدارة بتقییم اآلثار المحاسبیة اتخذت المجموعة تدابیر مناسبة لضمان 
لھذه التطورات على البیانات المالیة حیثما ینطبق ذلك ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر انخفاض قیمة الممتلكات والمنشآت 

قیمة األصول" ، خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر   "انخفاض ۳٦والمعدات بموجب معیار المحاسبة الدولي 
"المخزون" ، القیمة العادلة  ۲" األدوات المالیة" ، صافي القیمة الممكن تحقیقھا للمخزون بموجب معیار المحاسبة الدولي  ۹المالیة 

"المخصصات  ۳۷ت الطارئة بموجب معیار المحاسبة الدولي " والمطلوبا٤۰للعقارات االستثماریة بموجب "معیار المحاسبة الدولي 
والمطلوبات المحتملة واألصول المحتملة". لقد حرصت اإلدارة على اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لضمان استمرار أعمالھا بشكل 

 سلس وكاف من أجل الحفاظ على أداء األعمال على الرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي.
 

مبر  دیس  ۳۱على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات كما في  ۱۹-قییم ، ترى اإلدارة أنھ ال یوجد تأثیر جوھري لـكوفید  بناًء على الت
 . ستواصل اإلدارة مراقبة التأثیر المحتمل واتخاذ الخطوات الالزمة للتخفیف من حدتھ أي آثار سلبیة.۲۰۲۱

 
 

 
التنمیة  

 الحضاریة
خدمات الضیافة   

 و الترفیھ
البنیة التحتیة   

 و المرافق 
استبعادات بین    أخرى  

 القطاعات 
 

 اإلجمالي

 ألف لایر قطري  
 

 ألف لایر قطري 
ألف لایر   

 قطري 
ألف لایر   

 قطري 
ألف لایر   

 قطري 
 

 ألف لایر قطري 
۲۰۲۰            
 ٦۲٥,۹۰٤   ) ٤٥,۱۸٦(   -   -   -  ٦۷۱,۰۹۰  عقاریة إیرادات
 ۲۰۳,۲۸۲    -   -  ۲۰۳,۲۸۲    -   - السعة إیرادات
التبرید وبیع محوالت  إیرادات

 ۱۲۷,٤٥۱   ) ۲۰,۳۲۷(   -  ۱٤۷,۷۷۸    -   - الطاقة

 ۳۱,۱۸۱    -   -  ۳۱,۱۸۱    -   - المارینا إیرادات
بیع مأكوالت   إیرادات

 ۲۱,۹۱۲    -   -   -  ۲۱,۹۱۲    - ومشروبات

 ۱٦٥,۹٦۲    -  ۱٦٥,۹٦۲    -   -   - أخرى إیرادات
 ۱,۱۷٥,٦۹۲   ) ٦٥,٥۱۳(  ۱٦٥,۹٦۲   ۳۸۲,۲٤۱   ۲۱,۹۱۲   ٦۷۱,۰۹۰  اإلیرادات إجمالي 

            
 ۳۹,۲۱۲    -  ۲,۲۲٦   ۷,٦۲۸   ٦   ۲۹,۳٥۲  تمویلیة   إیرادات

 ) ۱۱٥,٤۹٤(  ۹,۰۸٦    -  ) ۲۱,۹۸۰(  ) ۱۱۲(  ) ۱۰۲,٤۸۸( تكالیف تمویلیة
            

 ) ۱۰٤,۸۹۱(   -  ) ٥۰۸(  ) ٦۰,۸٦۷(  ) ۲,٤۱۳(  ) ٤۱,۱۰۳( إھالك 
            

 ٥,۸٦٥    -   -   -   -  ٥,۸٦٥  حصة من أرباح شركات زمیلة
            

 ۲٦٤,۹۲٤   ٤۰,۸۲٦   ٥۸,۰٤۰   ۸۸,٤۲٤   ) ۱۱,٤۸۷(  ۸۹,۱۲۱  ربح / (خسارة) السنة
            

 ۱۹,٤۷٦,۱۸٤   ) ۲۲۲,۰٤۷(  ۲٤٥,۷۰۸   ۲,۲۷٤,۷۸٦   ۱۹,٥۹۷   ۱۷,۱٥۸,۱٤۰  القطاع  موجودات
 ۸,۱٥٤,٤۰٥   ) ۱۷٦,۰۱۹(  ۲۱٥,٤٦۸   ۱,٤٤۰,۷۲۲   ۱۳,۲۳٦   ٦,٦٦۰,۹۹۸  القطاع  مطلوبات
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