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

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

 الرأي 

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

لتغیرات في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات التي تشتمل على السیاسات  یة، واالنقدو التدفقات  اآلخر،    الشامل 
 والمعلومات التفسیریة األخرى. الھامة المحاسبیة 

ةبرأینا أن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوھریة، المركز المالي الموحد للمجموع 
وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  

 للتقاریر المالیة.

 أساس الرأي 

لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق. قمنا بمزید من التوضیح لمسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر في الجزء الخاص 
في ھذا التقریر. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك   ؤولیات المدقق عن تدقیق البیانات المالیة الموحدةبمس

األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین ("قواعد السلوك األخالقي")  
في دولة قطر. وقد  للمجموعة دقیق التي نقوم بھا على البیانات المالیة الموحدة والمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بأعمال الت

قمنا باستیفاء مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لتلك المتطلبات ولقواعد السلوك األخالقي. إننا نرى أن أدلة التدقیق التي  
 . حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتكوین أساس سلیم للرأي الذي توصلنا إلیھ

 أمور التدقیق األساسیة

إن أمور التدقیق األساسیة وفقا لحكمنا المھني ھي تلك األمور التي كان لھا األھمیة القصوى في أعمال التدقیق التي قمنا بھا 
ي تكوین للبیانات المالیة الموحدة للسنة الحالیة. لقد تمت معالجة ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة ككل، وف

 رأینا عنھا، كما إننا ال نقدم رأیا منفصال عن ھذه األمور.
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 )تمةتقریر مدقق الحسابات المستقل (ت

 (تتمة) –أمور التدقیق األساسیة 

 تقییم االستثمارات العقاریة

 حول البیانات المالیة الموحدة ۱۰و ٤و ۲راجع إیضاحات 

 كیفیة تناول األمر في أعمال التدقیق األساسيوصف ألمر التدقیق 

 األمر لألسباب التالیة:  ھذا ركزنا على

أن القیمة الدفتریة لالستثمارات  •
العقاریة كما في تاریخ التقریر تمثل 

% من إجمالي موجودات ٤۹نسبة 
المجموعة؛ وبالتالي فھي تمثل جزء 
جوھري من بیان المركز المالي كما 

 % ٥۲نسبة ( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ). ۲۰۱۹في سنة 

 
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. •

وتقییم ما إذا كان ألي من المواضیع المدرجة  فیھا فحص تقاریر التقییم   •
تأثیر محتمل على المبالغ المسجلة و / أو اإلفصاح في البیانات المالیة 

 الموحدة.

مطابقة معلومات العقار الواردة في التقییم بتتبع عینة من المدخالت على   •
 سجالت العقار ذي الصلة الذي تحتفظ بھ المجموعة.

 للمساعدة في المواضیع التالیة:  المھنيإشراك مقیمینا  •

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

تقییم مالءمة معدالت الخصم المستخدمة والتي تضمنت مقارنة  -
ت الصلة  معدل الخصم مع متوسطات القطاع بالنسبة لألسواق ذا

 التي تعمل فیھا المجموعة. 

تقییم كفایة االفصاحات بالقوائم المالیة متضمنة االفصاحات عن  •
 االفتراضات و االحكام الھامة 
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 )تمةتقریر مدقق الحسابات المستقل (ت

 معلومات أخرى

مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقریر السنوي  
("التقریر السنوي") ولكنھا ال تشتمل على البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات الصادر عنا    ۲۰۲۰للشركة لسنة  

، حصلنا على تقریر مجلس اإلدارة والذي یمثل جزء من التقریر السنوي، أما باقي تعلیھا. قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابا
 . ذلك التاریخمحتویات التقریر السنوي فانھ من المتوقع أن تكون متاحة لنا بعد 

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

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

 كان من الواضح أن المعلومات التي حصلنا علیھا أثناء التدقیق یشوبھا أخطاء جوھریة. أو إذا 

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

 الصدد. 

 مسؤولیة مجلس اإلدارة عن البیانات المالیة الموحدة 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة،  
المالیة الموحدة الخالیة من أیة أخطاء  الرقابة التي یحدد مجلس اإلدارة أنھا ضروریة للتمكن من إعداد البیاناتوكذلك أنظمة  

 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. جوھریة 

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

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

 لبیانات المالیة الموحدةمسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق ا

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 تأكید على مستوى 

ضمن أن عملیة التدقیق التي تتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ستكشف دائما عن أخطاء جوھریة عندما تكون عال، ولكنھ ال ی
موجودة. یمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر ھامة إذا كان یمكن، بشكل فردي أو جماعي، أن یتوقع بشكل 

 تخدمون على أساس ھذه البیانات المالیة الموحدة. معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المس

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

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

 ، أو حذف متعمد أو محاوالت تشویھ، أو تجاوز للرقابة الداخلیة. ینطوي على تدلیس وتزویر
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

 )مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة

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

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

االستمراریة المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقیق التي یتم الحصول  إبداء نتیجة على مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ   •
علیھا، ما إذا كانت ھناك شكوكا جوھریة ذات صلة بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة حول مقدرة 

البون المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقا لمبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن ھناك شكوكا جوھریة، فإننا مط
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  

ق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب في أن الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدق
 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  •
 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطریقة التي تحقق العرض العادل. المالیة الموحدة 

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

 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 
 التي نحددھا أثناء قیامنا بالتدقیق.في ذلك أي وجھ من أوجھ القصور المھمة في الرقابة الداخلیة 

نقوم أیضا بتزوید مجلس اإلدارة ببیان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بشأن االستقاللیة، ونبلغھم عن جمیع العالقات 
، اإلجراءات المتخذة للقضاء  ي الحاجةقتضما تندع واألمور األخرى التي قد یُعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللیتنا و

 .المطبقةالضمانات او على التھدیدات 

من بین األمور التي تم تقدیمھا لمجلس اإلدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لھا األھمیة القصوى في تدقیق البیانات المالیة 
في تقریر مدقق الحسابات ما لم یحل قانون  الموحدة للسنة الحالیة وبالتالي فھي أمور التدقیق الرئیسیة. نحن نصف ھذه األمور  

أو الئحة دون الكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة جدا، نقرر عدم إیراد مسألة ما في تقریرنا نظرا لآلثار 
 ي التقریر. السلبیة التي قد تنجم عن القیام بذلك والتي قد یتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة ورودھا ف
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

 تقریر عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

لقد حصلنا على جمیع اإلیضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنھا ضروریة ألغراض التدقیق. تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة 
تلك السجالت. باإلضافة إلى ذلك فقد تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقا لألصول  منتظمة وتتفق البیانات المالیة الموحدة مع  

مجلس اإلدارة والذي سوف یدرج في التقریر السنوي للشركة وكانت المعلومات المالیة الواردة   بقراءة تقریروقمنا  المرعیة. 
۱۱فیھ تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة. لم یرد إلى علمنا وقوع أیة مخالفات ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

على بیان المركز المالي الموحد    جوھريأن یكون لھا أثر أو لبنود النظام األساسي وتعدیالتھ خالل السنة یمكن  ۲۰۱٥لسنة 
 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للشركة أو أدائھا كما في وللسنة المنتھیة في 

 جوبال باالسوبرامنیام ۲۰۲۱فبرایر  ۳
 كي بي أم جي الدوحة  

 )۲٥۱سجل مراقبي الحسابات رقم ( دولة قطر 
بترخیص من ھیئة قطر لألسواق المالیة:  

 ۱۲۰۱٥۳مدقق خارجي، رخصة رقم 
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   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 

     

  إيضاح 2020  2019

   الف لاير قطري  الف لاير قطري 

     

 داتيرااإل 36 1,175,692  1,759,934

 تكلفة اإليرادات  (555,624)  (984,465)

 إجمالي الربح  620,068  775,469
     

 إيرادات توزيعات أرباح  1,128  1,356

 إيرادات تشغيلية أخرى 6 68,433  68,437

 القيمة العادلة لالستثمارات المالية ربح)خسارة( /  14 (10,890)  2,096

 إلغاء انخفاض ذمم مدينة  /)مخصص(  17 (63,579)  2,970

 مصاريف إدارية وعمومية 7 (305,173)  (283,969)

 مصاريف مبيعات وتسويق  (9,045)  (28,923)

 الربح التشغيلي  300,942  537,436
     

 ربح القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 10 43,563  19,673
     

 إيرادات التمويل  39,212  43,905

 تكاليف التمويل  (115,494)  (154,436)

 التمويلصافي تكاليف   (76,282)  (110,531)
     

 حصة من صافي نتائج شركات زميلة 13 5,865  11,527

 الربح قبل الضريبة  274,088  458,105
     

 ضريبة الدخل 30 (9,164)  -

 صافي ربح السنة   264,924  458,105
     

 د إلى :السنة عائصافي ربح       

 حاملي أسهم الشركة األم  226,055  423,297

 حصص غير مسيطرة  38,869  34,808

458,105  264,924   

     

       

 العائد األساسي للسهم لحاملي أسهم الشركة األم:    

 العائد األساسي و المخفف للسهم )لاير قطري( 8 0.064  0.120
     

 

 

   

 

 

   

 الدخل الشامل االَخر  -  -

 إجمالي الدخل الشامل للسنة   264,924  458,105
     
 

 
 إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:  

 حاملي أسهم الشركة األم  226,055  423,297

 حصص غير مسيطرة   38,869  34,808

458,105  264,924   
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     ألمالعائد إلى حاملي أسهم الشركة ا 

احتياطي   رأس المال  

 قانوني

احتياطيات   

 ى أخر

حصص غير    إجمالي   أرباح مدورة  

 ةمسيطر

إجمالي حقوق   

 الملكية 
              

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

              

 10,855,201  4,414,833  1,212,049  1,687,457  3,540,862 2019يناير  1 الرصيد في
 

290,911  11,146,112 

 458,105  34,808  423,297  423,297  -  -  - صافي ربح السنة 

 -  -  -  -  -  -  - امل اآلخر للسنة الدخل الش
 -  -  -  ( 42,330)  -  42,330  - (20احتياطي قانوني )إيضاح  تحويل الى

 ( 354,086)  -  ( 354,086)  ( 354,086)  -  -  - (22توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية  المساهمة 

 ( 10,582)  ( 10,582)  -  -  - (   23)إيضاح 
 

-  (10,582 ) 

 11,239,549  325,719  10,913,830  4,431,132  1,212,049  1,729,787  3,540,862 2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

              
 264,924  38,869  226,055  226,055  -  -  - صافي ربح السنة 

 -  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 -  -  -  ( 22,606)  -  22,606  - (20الى احتياطي قانوني )إيضاح تحويل 

 ( 177,043)  -  ( 177,043)  ( 177,043)  -  -  - (22اح ت أرباح مدفوعة )إيضتوزيعا
مة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية  المساه

 (   23)إيضاح 
- 

 
- 

 
- 

 (5,651 )  (5,651 ) 
 

- 
 (5,651 ) 

 -  2,208  (2,208)  (2,208)  -  -  - غير المسيطرةحصص الفي   اتحرك

 11,321,779  366,796  10,954,983  4,449,679  1,212,049  1,752,393  3,540,862 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 
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 2019  2020 إيضاح 

 ألف لاير قطري  ف لاير قطري أل  

     نشطة التشغيلية األ

 458,105  274,088  قٌبل الضريبة السنةربح 

     تعديالت:ال

 ( 11,527)  (5,865)  13 حصة من صافي نتائج شركات زميلة

 110,369  104,891 9 هالك ستإ

 1,131  11,219  خسارة من استبعاد عقار وآالت ومعدات 

 194  214 12 ةإطفاء موجودات غير ملموس

 1,732  3,514 11 حق استخدام االصلإطفاء 

 110,531  76,282  صافي تكاليف التمويل

 ( 1,356)  (1,128)  إيرادات توزيعات أرباح

 ( 2,970)  63,579 17  ذمم مدينةانخفاض )إلغاء(  /مخصص 

 ( 2,096)  10,890 14 الماليةالقيمة العادلة لإلستثمارات  )خسارة( / ربح 

 ( 19,673)  (43,563) 10 عقاريةالقيمة العادلة لإلستثمارات  ربح 

 15,511  8,511 28 لموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة ل

 659,951  502,632  التغيرات في رأس المال العامل الربح التشغيلي فبل 

     التغيرات في رأس المال العامل : 

 236,179  72,300  المخزون 

 ( 316,027)  (1,040,761)  أعمال قيد التنفيذ

 92,629  143,237  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 179,357  634,866  خرىرصدة دائنة أذمم دائنة وأ

 ( 14,910)  73,817  مبالغ محتجزة مستحقة الدفع 

 15,799  (31,691)  ، بالصافي إيرادات وتكاليف مؤجلة

 852,978  354,400  النقد  الناتج من أنشطة التشغيل 

 ( 149,865)  (107,843)  تكاليف تمويل مدفوعة

 ( 6,951)  (5,798) 28 مكافاة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة

 -  (2,444)  ضريبة دخل مدفوعة 

 696,162  238,315  يةنشطة التشغيلاألصافي النقد  من  

     

     ية: نشطة اإلستثماراأل

 ( 63,089)  (13,326) 9 إضافات عقار واالَت و معدات

 1,299  1,191  متحصالت من بيع عقار وآالت ومعدات 

 -  (474) 12 ةوسإضافات موجودات غير ملم

 40,855  44,887  ةإيراد فوائد مستلم

 ( 37,915)  (13,121) 10 ةإضافات استثمارات عقاري

 ( 1,923)  (3,871) 29 سداد إلتزامات اإليجار

 170,960  (385,965)  ألجل التي تستحق بعد أكثر ثالثة أشهر ودائع الحركة على 

 7,756  12,328  أخرى مستثمر فيها  زميلة و  متحصالت توزيعات أرباح من شركات 

 117,943  (358,351)  ية نشطة االستثمار)المستخدم في(/من األ صافي النقد
     

     ية: نشطة التمويلاأل

 100,295  692,820  متحصالت قروض ذات فوائد

 ( 532,110)  (198,821)  سداد قروض ذات فوائد

 ( 354,086)  (177,043) 22 توزيعات أرباح مدفوعة

 ( 785,901)  316,956  ية نشطة التمويلاأل (المستخدم فيمن/)صافي النقد 
     

 28,204  196,920  في النقد وما في حكمه   صافي  الزيادة

 272,693  300,897 18 بداية السنةالنقد وما في حكمه في 

 300,897  497,817 18 ةنهاية السنالنقد وما في حكمه في 
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 الرئيسي والنشاط عن الشركة المعلومات   .1

( 2تأسست الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق )"الشركة"( )"الشركة األم"( كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم )

.  7256والتي يتم تداول اسهمها. يوجد مكتب الشركة المسجل في دولة قطر وعنوانه الدوحة ص.ب   1999فبراير   2الصادر في 

البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة    2020  رسمبيد 31المنتهية في    سنةوللفي  كما للشركةحدة المويانات المالية تشمل الب

)ويشار إليهم جميعاَ بـ "المجموعة" ومنفصلة بـ "شركات المجموعة"( ومساهمة المجموعة في الشركات الزميلة. تم اإلفصاح عن 

 . 4,1في إيضاح  البيانات  حول هيكل المجموعة

 

التحتية والمرافق ، التنمية الحضارية ، المشاريع المرتبطة بالبيئة،  النشاط الرئيسي للمجموعة هو المساهمة واالستثمار في البنية

 توفير حلول تكنولوجيا المعلومات. الموانئ والخدمات ذات الصلة ، الضيافة والترفيه ، إدارة األعمال التجارية و

 

لمياه القطرية وذلك لبيع و/أو تم منح الشركة الحق لتطوير جزيرة اصطناعية في ا 2004لسنة  17م م األميري رقبموجب المرسو

تأجير العقارات. تعمل الشركة حالياً في تطوير هذه المنطقة المعروفة باسم مشروع اللؤلؤة قطر. يشمل مشروع اللؤلؤة قطر 

مليون متر مربع( وتحويلها إلى جزيرة اصطناعية وتطوير الجزيرة إلى  4.2هكتار ) 985استصالح أراضي تغطي مساحة قدرها 

من المناطق تتضمن فلل على الواجهة البحرية ومساكن وشقق فاخرة، مجمع تسوق وفنادق خمس نجوم وأحواض لرسو  مجموعة

 .القوارب إضافة إلى مدارسة ومستشفى مع البنية التحتية والمرافق االجتماعية الالزمة

 

براير ف 3في  بناءاً على موافقة مـجلس اإلدارة 2020ديسمبر  31المنتهية في  سنةللالبيانات المالية الموحـدة للمجموعة  صدارتم إ

2021 . 

 
 
 

 أسس األعداد  .2

 .  دوليةالمحاسبة ال عن مجلس معايير الدولية للتقارير المالية الصادرةوفقاً للمعايير  للمجموعة الموحدةتم إعداد البيانات المالية 

 

 االستثمارات العقاريةو  معداتات وآالت وعقاركالمدرجة    راضياألتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء  

   .لمعايير الدوليه للتقارير الماليةحسب ا المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ستثماراتاالو

 

للمجموعة. تم تقريب جميع البيانات المالية المعروضة بالريال  الوظيفيةل القطري وهي العملة مالية الموحدة بالرياتم إعداد البيانات ال

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

 

 األحكام
 

ن تقديرات، والتي ية، بمعزل عن تلك التي تتضماإلدارة بوضع األحكام التالأثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت 

 في البيانات المالية الموحدة: ثير هام جداً على المبالغ المدرجةلها تأ
 

 تحقيق اإليرادات من الوحدات العقارية

                                                                     مبين اإليرادات من بيع الوحدات العقارية على النحو ال في تحقيق تفصيلية مقاييستعتمد اإلدارة على عند اتخاد األحكام ، 

، وعلى وجه الخصوص ، ما إذا كانت المجموعة قد  "العمالءمن العقود مع "اإليرادات  15 رقم  للتقارير المالية معيار الدوليالفي 

 يطرة على العقارات المكتملة إلى المشتري. قامت بتحويل الس
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 ( تتمة )أسس األعداد .   2

 ( تتمة )األحكام 
 

 اإلستثمارات العقارية أو المخزون  تصنيف
 بناًء على المقاييس التالية:و مخزون أالعقارات  إما إستثمارات عقارية  تصنف

وليست للبيع  هاياتلعمل  من قبل المجموعة و الغير محتفظ بها غير مشغولة و المباني ال ياالراض، تتضمن االستثمارات العقارية -

  و تحقيق عائد رأسمالي. االيجارو تحقيق عائدات منها ه األساسي ولكن الغرض نطاق االعمال االعتيادي ضمن

وخصوصاَ العقارات السكنيه  نطاق االعمال االعتيادي ضمنو العقارات السكنيه المحتقظ بها للبيع  يشمل المخزون، األراضي -

  إما قبل أو عند األنتهاء من البناء.  صدد بيعهاتطويرها بب تقوم المجموعةالتي 
 

 تحويل الوحدات العقارية من المخزون إلى االستثمارات العقارية 
ترية ، يتم تحويل القيمة الدفلعقاراستخدام الفعلي الأعمالها العادية. وفي حالة تغيير في سياق العقارية  األصولتقوم المجموعة ببيع 

   رةوالخساأربح  ال وأي فروقات بين القيمة العادلة للوحدة العقارية وقيمتها الدفترية يتم إدراجها في بيان    عقاريةإلى استثمارات    للعقارات

 .في تاريخ التحويل والدخل الشامل اآلخر
 

 ملموسهالجودات غير و المو والمعداتواآلالت  األعمار اإلنتاجية للعقار

.  احتساب االستهالكغرض  ل الموجودات غير الملموسهو ية للعقارات واآلالت والمعدات  المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاج  إدارة تقوم 

التلف والتآكل الطبيعي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية االستخدام المتوقع للموجودات أو    بعد األخذ في االعتبار  ذلك

 .الموجودات تلكشى مع المنافع االقتصادية المتوقعة من اهالك تتمترة االستطريقة وف للتأكد من أنصورة دورية وطريقة االستهالك ب
 

 قيمه األصول غير المالية انخفاض

والمعدات ولكن ليس المخزون  عقاراتوال حقوق الملكية)المستثمرون في  يتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول غير المالية للمجموعة 

 و تحديد ما يمكن اعتباره منخفض القيمةان .النخفاض القيمة هنال اي مؤشراتما اذا كان  رريتقالفي تاريخ  (ستثمارات العقاريةواال

 .يتطلب أحكام جوهرية
 

  االستمرارية

  ى المجموعةلد مقتنعة بأن هيمبداء االستمرارية واعمالها على اساس  ى مواصلةعلمجموعة قدرة المل يمتقي باجراء االدارهقامت  

حقوق ) موجودات صافيها ىلد قد حققت المجموعة ارباح  .يبرلقفي المستقبل ا هامن مواصله اعمل االموارد التي تمكنه

 تاريخ التقرير. في كما قائمة نقدية وتدفقات ايجابي, راس مال عامل(الملكية
 

خالل العام إلى حد كبير ازدادت بيئة المخاطر العامة التي تعمل فيها المجموعة " ، 19-كوفيد"تأثير   38يضاح كما هو موضح في اال

إدارة المجموعة  ترىومع ذلك ،  في جميع أنحاء العالم. 19-كوفيدن العام بشأن التأثير المستقبلي لـبسبب استمرار مستوى عدم اليقي

 تمرارية.اعداد البيانات المالية على مبداء االس ريستم ولذلك. على قدرتها على االستمرار  تؤثرإلى أنه ال توجد شكوك جوهرية قد 
 

 التزامات  اإليجار
تحتوي على إيجار. قد يتطلب تحديد اإليجار، متنوعة قوم اإلدارة بتقييم ما إذا كانت العقود المبرمة من قبل المجموعة لتأجير أصول ت

اًما لب احكطتيقد  مما ،الموجودات لتلك المجموعة قد تعاقدت بشكل جوهري مع جميع المنافع االقتصاديةبما في ذلك ما إذا كانت 

اإليجار أيًضا تحديات عندما يكون للعقد مدة غير محددة أو يخضع للتجديد التلقائي أو توجد خيارات  شروط . قد يمثل تحديدجوهرية

يار. يؤثر تمديد مدة عقد اإليجار بشكل كبير على قيمة التزام  اإليجار تخفي تاريخ االما إذا كان سيتم ممارستها و تجديد غير واضحة 

. عالوة على ذلك ، بمجرد جوهرية امباحك القيام في بعض األحيان يتطلب وصول إلى نتيجةوللالمرتبط به ، حق استخدام االصل  و

ام  تحديد مدة عقد اإليجار ، تحتاج اإلدارة إلى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المستحقة الدفع على مدى فترة اإليجار وخصمها باستخد

 مطلوبة الاإلضافي الذي سيتعين على المستأجر دفعه لالقتراض على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل لألموال معدل االقتراض 

 اقتصادية مماثلة. يتطلب ذلك أيًضا حكًما هاًما ويؤثر على كل من اجواءفي حق استخدام االصل لللحصول على أصل بقيمة مماثلة 

 الموجودات. تلكل  والقيمة العادلة ليتمويال اإليجار مطلبوبات 
 

 مخصصات ومطلوبات أخرى
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي ترى فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن يكون هناك تدفق 

موثوق. يتطلب توقيت  عمليات أو أحداث سابقة ويمكن تقدير مبلغ التدفقات النقدية الخارجة بشكلالخارجي مستقبلي لألموال ناتج عن 

دار االلتزام تطبيق الحكم على الحقائق والظروف الحالية ، والتي يمكن أن تكون عرضة للتغيير. بما أن التدفقات االعتراف وتحديد مق

م النقدية الخارجة الفعلية يمكن أن تحدث في سنوات الحقة ، فإن المبالغ الدفترية للمخصصات والمطلوبات تتم مراجعتها بانتظا

 تخفيضأو  اضافةتغيرة. إن التغيير في تقدير المخصص أو االلتزام المعترف به قد ينتج عنه وتعديلها لمراعاة الحقائق والظروف الم

 على الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد في الفترة التي حدث فيها التغيير.
 

 التقديرات واالفتراضات
 

وغيرها من المصادر الرئيسية للتقديرات الغير مؤكدة في تاريخ  التقرير والتي لها مخاطر راضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل  الفتإن ا

 جوهرية تستدعي إدخال تعديالت هامة على القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية التالية هي كما يلي:
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 .   أسس األعداد ) تتمة( 2
 

 

 للعقارات)األراضي المصنفه كعقارات و أالت و معدات و إستثمارات عقاريه(القيمة العادلة  
تشمل  عليها. يتم تحديد القيمة العادلة لألراضي و لالستثمارات العقارية بواسطة خبراء تقييم  وذلك بإستخدام تقنيات التقييم المتعارف 

لالستثمارات العقارية بناءاَ   في بعض الحاالت يتم تحديد القيمة العادلة  النقدي.التدفق  يض  تخف  هذة التقنيات كالَ من طريقة العائد وطريقة

 . على المعامالت العقارية التي حدثت مؤخراَ و التي تكون في نفس الموقع ولها خصائص مماثلة ألصول المجموعة
 

 مخصص المخزون المتقادم والبطيء الحركة 
قديم أو متقادم ، يجري  صبح المخزوني تكلفه وصافي القيمة القابلة للتحقيق. وعندماقل بين البالقيمة األ المخزونب يتم االحتفاظ

تكون ال المبالغ التي أساس فردي. و  ى، يجري التقدير عل ةفردي بصفةالجوهرية النسبة للمبالغ وب الصافية القابلة للتحقيق. القيمةتقدير

  و درجة التقادم  و وفقا لنوع المخزونتم احتسلب مخصص ، ويجماعيتقييم بشكل أو متقادمة بصفة فردية ولكنها قديمة  جوهرية

   استنادا إلى القيمة التاريخية القابلة للتحقيق.
 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة 

انخفاض القيمة يتطلب نموذج     انخفاض قيمة الذمم المدينة  لتحديدالقيمة للخسائر االئتمانية المتوقعة    تستخدم المجموعة نموذج انخفاض

التي تقوم على افتراضات للتغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير هذه العوامل على الجديد معلومات مستقبلية، و

في  التعثر مدخال رئيسيا يةشكل احتمالتذمم المدينة. بعضها البعض. كما يتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات مختلفة من ال 

. فهو تقدير الحتمال التعثر على مدى فترة زمنية معينة، ويتضمن حسابه بيانات وتتطلب أحكام هاكةئتمانية المتوقعة قياس الخسائر اال

 تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية

 

 و اإلفصاحات المحاسبيةالتغييرات في السياسات .     3

 المعدلة التي اعمدتها المجموعةمالية و التفسيرات الجديدة والمعايير الدولية للتقاريرال   3,1
 

في تقاريرها المالية  تيطلب تطبيقها من قبل المجموعة لتي ا  المعايير الدولية للتقارير الماليةتبين الالئحة ادناه التغيرات الجديدة على 

 او بعد ذلك: 2020يناير  1ابتدا من 
 

 تتعلق بايطار المفاهيم تعديالت  •

 (8 ة الدولي رقمومعيار المحاسب 1رقم  ة الدوليلمحاسبا معيار ى)التعديالت عل األهمية النسبية يف تعر •

 (3تعريف االعمال التجارية )تعديالت على  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

، والمعيار  39ة الدولي ، ومعيار المحاسب 9المالية الدولي للتقارير إصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعيار  •

 ( 7المالية الدولي للتقاريرالمالية 

 (. 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ) 19-كوفيد المتنازل عنة بسبب اإليجار •

 المجموعة.  البيانات المالية لم يكن لها تأثير جوهري علىلمعاييرحسينات لان تبني التعديالت و الت

 

 م يسري مفعولها لمصدرة ولكن لالمعايير ا  .3.2

 

        تطبقذلك لم    من  ويسمح بتطبيقها مبكرا. برغم  2021يناير    1هنالك عدد من المعايير الجديدة سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد  

 في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.  مبكرا المجموعة المعايير الجديدة أو المعدلة

 

عولها من يسري مفمعايير 

 2021يناير  1بداية  

، ومعيار  9المالية  الدولي للتقاريرالمالية )تعديالت على المعيار  2المرحلة  إصالح معيار سعر الفائدة  ▪

،   4 رقمالدولي للتقاريرالمالية والمعيار  7رقم  الدولي للتقاريرالمالية ، والمعيار 39المحاسبة الدولي  

 (. 16رقم المالية الدولي للتقاريروالمعيار 

معايير يسري مفعولها من 

 2022يناير  1بداية  

 .(37تنفيذ العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي تكلفة  -العقود المرهقة  ▪

 . 2020-2018الدولية للتقاريرالمالية للمعايير  التحسينات السنوية ▪

 (. 16ت على معيار المحاسبة الدولي رقم لعائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالعقار واالَت و معدات: ا ▪

 (.3رقم  الدولي للتقاريرالمالية المعيار الرجوع إلى إطار المفاهيم )تعديالت على  ▪
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 .     التغييرات في السياسات المحاسبية و اإلفصاحات3
 )تتمة(المعايير المصدرة ولكن لم يسري مفعولها  . 3.2

 

معايير يسري مفعولها من 

 2023اير ين 1بداية  

 ( 1متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدوليتصنيف المطلوبات على أنها  ▪

 

معايير متاحة للتطبيق   

االختياري / تاريخ تفعيلها 

 مؤجل إلى أجل غير مسمى

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت  ▪

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي   10المالية عيار الدولي للتقارير على الم

 

 السياسات المحاسبية الهامة .   4
 

بانتظام ا  المالية الموحدة كما تم تطبيقه  تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بانتظام على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات

  من جانب شركات المجموعة.
 

 البيانات الماليةساس توحيد أ  4.1    
 

من كل سنة. تتحقق  ديسمبر 31وجميع الشركات التابعة لها كما في األم شركة للتشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية 

المقدرة للتأثير على  يها  السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة أو لها حقوق لعائدات متغيره من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ولد

تلك العائدات خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. وبصفة خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها فقط إذا كان لدى 

 المجموعة: 
 

المستثمر سسة تعطيها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمؤالتي حقوق القائمة السيطرة على المؤسسة المستثمر فيها ) •

 فيها(
 

 و ؛حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ال التعرض أو •
 

 إمكانية إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. •
 

يكون للمجموعة أقل من دما بصورة عامة، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض و عنـ

أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة ، تدرس المجموعة جميع الحقائق أو الظروف ذات الصلة  

 لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على المؤسسة المستثمر فيها ، وتشمل:
 

 حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها. الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهملتقييم  •
 

 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.  •
 

 حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت محتملة. •
 

إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات  .تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال

السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سيطرة على الشركة  مكوناتأكثر من واحد أو  مكونفي 

نتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة يالتابعة و

من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي  ةالموحدات المالية بيانلاالمكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في 

 يطرة على الشركة التابعة.تتوقف فيه المجموعة عن الس
 

، ةتنسب األرباح أوالخسائر وكل بند من االيرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطر

تابعة المالية للشركات ال . عند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البياناتفي رصيد الحصص غير المسيطرة حتى لو نتج عن هذا عجز

مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات تتطابق  سياساتها المحاسبية  لجعل

 لمجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد.والمصاريف بين شركات ا
 

الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكه من قبل المجموعة وتظهر كبند منفصل    ة الغير المسيطر  تمثل الحصص

ق المساهمين  في بيان المركز المالي الموحد، بصورة منفصلة من حقوق حاملي أسهم في بيان الربح أو الخسارة الموحد وضمن حقو

 الشركة األم. 
 

 بشركه تابعة ، دون فقد السيطرة ، كمعاملة حقوق ملكيه. ملكيةاليحتسب التغير في 
 

بعة، وأية حصص غير ركة التاوبات الشومطل )بما يشمل الشهرة( موجوداتاإلعتراف بعند فقدان السيطرة ، تقوم المجموعة  بإلغاء 

تم االعتراف به عند فقدان   ربح او خسارةوالمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي مسيطرة 

في  العادلة  بالقيمة ة سابقا، عندها يتم قياس الحصةفي شركة تابع حصة الربح أو الخسارة. لو احتفظت المجموعة بأيةبيان  السيطرة في

قيمه استثماربال  السيطرة. في أعقاب ذلك تتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو على أنها  التاريخ الذي فقدت فيه

 وذلك اعتمادا على مستوى النفوذ الذي يتم االحتفاظ به.  العادلة من خالل الربح او الخسارة
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة.   4
 

 البيانات المالية  )تتمة(ساس توحيد أ  4.1
 

تشتمل البيانات المالية يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية ثابتة. 

: ة المدرجة في الجدول التاليالموحدة على البيانات المالية للشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق. والشركات التابع

 

 نسبة الملكيه % التأسيسبلد  اسم الشركة 

  2020 2019 

    

 51 51 قطر الشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ق.خ.

 100 100 قطر تيكا ميدل إيست قطر ذ.م.مرونو

 100 100 قطر شركة اللؤلؤة قطر ذ.م.م 

 100 100 قطر شركة  تنمية الضيافة ذ.م.م 

 100 100 قطر المتحدة للموضة واألزياء ذ.م.م  ركهالش

 100 100 قطر شركة مدينة سنترال ذ.م.م

 100 100 قطر  شركة أبراج المتحدة ذ.م.م 

 100 100 قطر الشركة المتحدة الدارة المرافق ذ.م.م

 100 100 قطر  شركة سكوب لوسائل االعالن و االتصاالت ذ.م.م

 100 100 قطر شركة براجما تيك ذ.م.م

 100 100 قطر جليتر ذ.م.م

 100 100 قطر أنشور بلس ذ.م.مشركة 

 100 100 قطر شركة مديناأنوفا ذ.م.م.

 100 100 قطر شركة مالك اللؤلؤة ذ.م.م 

 100 100 جزيرة كايمان الشركة المتحدة لتنمية االستثمار.

 100 100 قطر الشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا ذ.م.م 

 100 100 قطر لمرافق الترفيهية  ذ.م.متجعات و اشركه المن

 - 51 قطر ذ.م.م يونيتد اديوكيشن

 

تبريد المناطق. ي مجال تشييد وتملك وتشغيل أنظمة  تملك المجموعه الجزء األكبر من الشركة القطرية لتبريد المناطق ش.م.ق.خ  وتعمل ف

 بيناتها المالية الموحده.( في %100كة كول تك قطر  ذ.م.م )( و شر%100ذ.م.م )  2006وتقوم بإدراج انستوليشن انتجريتي 

 

  31لاير قطري كما في  مليون 366.8 إجمالي رصيد الحصة غير المسيطرة الهامة المدرج في بيان المركز المالي بمبلغ يعود

والتي ال ش.م.ق.خ المناطق  من حقوق ملكية الشركة القطرية لتبريد    %49  إلى نسبةلاير قطري(    مليون325,7:  2019)  2020ديسمبر

 لاير قطري(. مليون 34.8: 2019لاير قطري )  مليون 38.8 تمتلكها المجموعة. بلغت األرباح المخصصة للحصة غير المسيطرة  

 

  : بين الشركات قيود استبعادقبل أي  لبيانات المالية للشركة التابعةفيما يلي ملخص ا

 
 ديسمبر 31  ديسمبر 31              

  2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 71,037  85,961  ربح السنة  

 2,261,244  2,230,583  إجمالي الموجودات

 1,570,886  1,447,238  إجمالي المطلوبات

 690,358  783,345  إجمالي حقوق الملكية

 

تمت زيادة رأسمال رونوتيكا  2008معدات البحرية. خالل سنة بتطوير وتشغيل المرسى وبيع ال ذ.م.متقوم رونوتيكا ميدل إيست قطر 

مليون لاير قطري. تم دفع الزيادة في رأس المال بالكامل من جانب المجموعة  100مليون لاير قطري إلى  30ميدل إيست قطر من 

روناتيكا ميدل إيست اشترت المجموعة الحصص الغير مسيطرة في  2009. خالل سنة %88إلى  %60والتي زادت مساهمتها من 

 . %100إلى   %88وبالتالي زادت مساهمتها من 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة  .4
 ساس توحيد البيانات المالية  )تتمة(أ   4.1

 
 يتعلق في مجال التطوير العقاري. شركة اللؤلؤة قطر ذ.م.م نشاط

 

وتقوم  االستهالكية سريعة البيع في قطاع الضيافة. يع و شراء البضائعإدارة المطاعم وب باالستثمار وذ.م.م تقوم شركة تنمية الضيافة 

( ورايزنج سن ذ.م.م %100( وفليفر اوف ميكسيكو ذ.م.م )%100) ذ.م.م شركة تنمية الضيافة بإدراج شركة تنمية المطاعم اللبنانية

  ذ.م.م  المكسيكيايسال مطبخ و( %100.م.م )( ووفايل ماستر رستورانت ذ%90) .ذ.م.م ( وأوربان رستورنتس ديفيولبمينت95.68%)

في بياناتها المالية   (%100ذ.م.م )  كليت بارأليسون نيلسون شوو  (  %100ذ.م.م )  سيركل كافيه( و%100)  ( ومطعم أرابيسك ذ.م.م100%)

 الموحدة. 
 

 

مفوضة باقتناء وتشغيل كانت لشركة أعمال بيع منتجات صناعة الموضة. ايتعلق بذ.م.م الشركة المتحدة للموضة واألزياء نشاط كان 

 .   2017العام  خالل عمليات الشركة ايقافتم ة عالية الجودة في الشرق األوسط. امتيازات العالمات التجارية العالمي
 

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

كارتيير"إلى "أبراج أبراج "تغيرت اسم الشكة من  2016وفي عام  عقاري.مجال التطوير الب يتعلقذ.م.م نشاط شركة أبراج المتحدة 

 .المتحدة"
 

 عمليات الشركة.  ايقافتم  2017 العام خالل بمزاولة أنشطة  إدارة المرافق. يتعلق ذ.م.مالشركة المتحدة إلدارة المرافق   كان نشاط

 إلعالنات.ولة أنشطة ايتعلق بمزا ذ.م.منشاط شركة سكوب  لوسائل اإلعالم واالتصاالت 

 لبنان. في بإغالق فرع الشركه  تم أخد قرار 2012يتعلق بحلول تقنية المعلومات، خالل عام  ذ.م.منشاط شركة براجماتيك 

 .    2016العام   الشركة خالل نشاط ايقافتم  .يتعلق في أنشطة التنظيف ذ.م.منشاط شركة جليتر 

تم ايقاف عمليات  التأمين. المخاطر المتعلقة بأنشطةوالخدمات الفنية ودراسه الت التأمين يتعلق في وكا  ذ.م.منشاط شركة أنشور بلس 

     .  2016الشركة خالل العام 

 في اللؤلؤة قطر.  والخدمات العامة للمجمع الرئيسيالتسجيل العقاري بمزاولة أنشطة  ذ.م.مانوفا  شركة ميدناتقوم 

 العقارية.إدارة الممتلكات أنشطة  بمزاولة  ذ.م.متقوم شركة مالك اللؤلؤة 

 تقوم الشركة المتحدة لتنمية االستثمار بمزاولة األنشطة المتعلقة بالتطويرو األستثمار العقاري.

 انشطة حلول تكنولوجيا المعلومات. بمزاولةذ.م.م   الشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا تقوم

 .المنتجعاتالفنادق وأنشطة تشغيل وتطوير  بمزاولةيتعلق  .ذ.م.منشاط شركه المنتجعات و المرافق الترفيهية  

 .دارة وتشغيل المدارسيتعلق بإ ذ.م.م يونيتد اديوكيشن نشاط

 

 األعمال المجمعة والشهرة   4.2
 

دلة في تاريخ أعمال مستحوذة بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العاتحتسب األعمال المجمعة بإستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي  

تختار المجموعة أن تقيس الحصة    . بالنسبة لكل عملية تجميع أعمالذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليهااالستحوا

غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي موجودات المؤسسة المستحوذ عليها. تحتسب 

 يف االستحواذ كمصاريف متكبدة وتدرج في المصاريف اإلدارية.تكال

 

ً للشروط عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم بتقيي م الموجودات والمطلوبات المالية المستلمة لتحديد التصنيف المالئم وفقا

فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية من التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ االستحواذ. هذا يشمل  

ة السابقة يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم تحقيق قبل المستحوذ. إذا تم تجميع األعمال في مراحل ، فإن حصة الملكي

 أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. 
 

 

ستحواذ. المبلغ المحتمل المصنف كموجودات ها سوف تحقق بالقيمة العادلة في تاريخ االإن أي مبالغ محتملة يرغب المستحوذ أن يحول

، يتم قياسه بالقيمة  والقياساألدوات المالية: التحقيق  9أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار المعيارالدولي للتقارير المالية رقم 

 المبالغ إذا لم يتم قياس ات الشاملة األخرى. في الربح أو الخسارة أو كتغيير في االيرادمع تحقيق التغيرات في القيمة العادلة إما العادلة 

 وتحتسب التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.المحتملة المصنفة في حقوق الملكية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   .4

 األعمال المجمعة والشهرة )تتمة(  4.2      

 

ً بالتكلفة وهي زيادة إجمالى المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة على صافي الموجودات  الشهرة يتم قياس مبدئيا

تقوم الشركة  إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تزيد على مجموع المبلغ المحول ، ترضة.واإللتزامات المف المحددة.

وذ عليها وجميع المطلوبات المتوقعة ومراجعة اإلجراءات إذا كانت قد قامت بتحديد جميع األصول المستحبإعادة التقييم، للتأكد من ما 

اريخ اإلستحواذ. وإذا تمت عملية إعادة التقييم وال يزال ينتج فائض في القيمة العادلة لصافي  المتبَعة في قياس المبالغ المعترف بها بت

 يتم إدراج الفرق في الربح أو الخسارة. و محولاألصول المستحوذ عليها على المبلغ ال

 

نخفاض يتم توزيع الشهرة بعد التحقق المبدئى يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص أى خسائر إنخفاض قيمة متراكم. لغرض فحص اإل

تى يتوقع أن تستفيد وال،  قد الخاصة بالمجموعةنالوحدات المنتجة للالمستحوذ عليها ضمن أعمال مجمعة، من تاريخ االستحوذ، على كل 

 من تجميع األنشطة، بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات.  
 

ويتم إستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية الوحدات المنتجة للتقد زء من عندما تشكل الشهرة ج

ستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس اإل عندالدفترية للعملية وعند تحديد الربح أو الخسارة المستبعدة في القيمة 

 . قدنالوحدة المنتجة للالقيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من 
 

 في الشركات الزميلة االستثمارات 4.3
 

التأثير الهام هو المشاركة في وضع السياسات المالية والتشغيلية .ي يكون للمجموعة فيها تأثير هام الشركات الزميلة هي تلك الكيانات الت

 .ولكن ليست السيظرة على هذه السياسات

 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية تدرج االستثمارات   تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية. 

ذ. الشركات الزميلة بالتكلفه. يتم تعديل القيمة الدفترية لإلستثمار لتحقيق التغير في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحوا  في

 تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميله ضمن قيمه اإلستثمار وال تخضع ألي إنخفاض في القيمة بصورة فردية.  

 

حد يعكس حصه المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميله. تدرج أية تعديالت في الدخل الشامل األخر بيان الربح أو الخسارة المو

لهذه الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل األخر للمجموعة، باإلضافة إلى ذلك ، فعندما يكون هناك تغيير في حقوق الملكية 

ها في التغيرات في بيان التغيرات في حقوق الملكية. يتم استبعاد االرباح و الخسائر غير للشركة الزميلة ، تقوم المجموعة بتحقيق حصت

المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة و الشركات الزميلة بمقدار  حصة المجموعة من الشركات الزميلة . يتم إعداد البيانات 

. وعندما تقتضي الحاجة ، يتم عمل التعديالت الالزمة لجعل السياسات المحاسبية المالية للشركات الزميله لنفس الفترة المالية للمجموعة

 مطابقة لسياسات المجموعة. 

 

 متضمنة  عندما تكون حصة المجموعه من الخساره أكبر من حصة ملكيتها في الشركة الزميلة، يتم تخفيض حصة المجموعه باالضافه الى

يتم تحقيق  خسائر أخرى ، فيما عدا  لو كان للمجموعه التزامات تجاه الشركة الزميلة أو  اية استثمارات طويلة االجل الى صفر .وال

 . هاقامت بدفع مبالغ نيابة عن

 

أي فروقات   .تقوم المجموعه بقياس و اإلعتراف بأيه عائدات إستثماريه بالقيم العادلهفي حالة فقدان التاثير الهام على الشركات الزميلة ،  

يتم  أصولدات او تحصيالت استبع حتفظ بهامات الستثمارلإلالزميله عند خسارة التأثير و القيمة العادلة  ة للشركة الدفتريالقيمة ما بين 

 إدراجها من بيان الربح أو الخسارة.

 التعامالت المستبعدة عند توحيد البيانات المالية  4.4
 

ناتجة من المعامالت بين ة وأية إيرادات أو مصروفات غير محققة لألرصدة والمعامالت بين شركات المجموعيتم االستبعاد الكامل 

تثمر شركات المجموعة عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. يتم استبعاد اإليرادات غير المحققة الناتجة من التعامالت مع الشركات المس

الخسائر غير المحققة  في الشركة المستثمر فيها. يتم استبعادبل االستثمار إلى حد مساهمة المجموعة فيها بطريقة حقوق الملكية في مقا

 .بنفس طريقة اإليرادات غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على وجود خسائر انخفاض في القيمة
 

 التقارير القطاعية   4.5
 

مسؤولين عن  اخلية المقدمة إلى صناع القرار وهم األشخاص الالقطاعات بطريقة تتماشى مع إعداد التقارير الديتم إعداد التقارير حول 

 توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية ويتم تعريفهم كأعضاء مجلس اإلدارة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .   4
 

 اإليرادات تحقيق    4.6
 

 اإلعتراف باإليرادات  الهامة دفعشروط الو الداءاو اللتزاماتالطبيعة ، وتوقيت ا الخدماتنوع 

 

 على  حميلهات  يتم  لالسترداد  قابلة  غير  لمرة واحدة  رسوم   هذه ة  إيراد السعة األولي

 يتم . الخدمة التفاقية وفقًا الخدمة  بدء تاريخ في عمالء

 . الخدمة بدء تاريخ في مقدًما العميل من بالكامل تحصيلها

 االوليه السعة راداتييتم االعتراف با  

 فترة  ى مد  ىيف المرتبطة بها علوالتكال

 العقد مع العمالء.

 ضمن ممتلكات العميل" محطات نقل الطاقة" تركيب يتم محطات نقل الطاقة بيع

 يتم تحميلها لمرة التي الرسوم هذه. التبريد خدمات الستالم

الجوهري لمحطات  كتمالالا تاريخ في العمالء على واحدة

 ."مسبقًا العميل من الكامل تحصيلها ويتم نقل الطاقة

 

اإليرادات من بيع بيتم االعتراف 

والتكاليف  "محطات نقل الطاقة"

المرتبطة بها على مدى فترة العقد مع 

 العمالء.

من بيع العقارات  اإليرادات

والمنازل )األراضي  المكتملة

  والشقق والفلل(

 وهذه اإليرادات تتعلق ببيع العقارات مثل األراضي والمنازل 

م والشقق والفلل. وتفي الشركة بالتزامها باألداء عندما تقد

 شهادة ملكية إلى المشتري. ىالشركة عل 

اإليرادات عند نقل  ىيتم التعرف عل

المكتملة إلى   السيطرة للعقارات

 المشتري.

. لعقاراتاأنشطه صيانة  لتغطية تكاليفتنشا هذه اإليرادات  ة رسوم الخدم

  

ى مدى لع رسوم الخدمةويعترف ب 

 .المتعلقةا  فترةال

 . للعقاراتإدارية ات خدم من تقديمتنشأ هذه اإليرادات  إيرادات الرسوم 

 

 يعترف بالدخل عند تقديم الخدمة.

والوحدات تنشأ تلك اإليرادات من إيجار محالت التجزئة  إيرادات اإليجار

  . السكنية والعقارات التجارية

أساس  ىيتم االعتراف باإليرادات عل

 فتره العقد.  على مدىشهري 

نتيجة تقديم خدمات االغذيه والمشروبات في المطاعم. تنشأ  من بيع السلع  اإليرادات

  

يعترف باإليرادات عند نقل السيطرة 

 .البضاعة إلى المشتري ىعل

 

 العقارات واآلالت والمعدات   4.7

 التحقق والقياس          
 

 االنخفاض في القيمة المتراكمة.ك المتراكم وخسائر ت بالتكلفة مطروحاَ منها اإلستهالتقاس بنود العقار واآلالت والمعدا

 األراضي تقاس بالقيمة العادلة. 

 
 

اشرة تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقه بصفة مباشرة باقتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة المب

رض المتوقع منها، وتكاليف تفكيك وإزالة وإعادة الموضع الكائنة ة لجعل الموجودات في حالة عاملة في الغسب بصفة مباشرأية تكاليف تنو

عليه وتكاليف االقتراض المرسملة. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي تشكل وظيفة ال تتجزأ من المعدات ذات العالقة بها كجزء من 

مستقلة )مكونات   واحتسلبها كمكوناتتم يإنتاجية مختلفة  تابع للعقار واآلالت والمعدات أعمار    مكونألجزاء من  عندما يكون    تلك المعدات.

 رئيسية( للعقار واآلالت والمعدات.

 

لغ ، باستثناء المبضمن حقوق الملكية  الدخل الشامل اآلخر وعرضه في احتياطي إعادة التقييم يتم االعتراف بأي فائض إعادة تقييم ضمن

النقص من إعادة تقييم نفس الموجودات المعترف به سابقاً في بيان الدخل، ففي هذه الحالة يتم االعتراف بالزيادة في بيان  الذي يعكس به

ت ة لنفس الموجودا. يتم تحقيق العجز من إعادة التقييم في بيان الدخل ، باستثناء أي عجز يعّوض بصورة مباشرة زيادة سابقالربح أو الخسارة

 ه مباشرة مقابل الفائض في احتياطي إعادة التقييم. حيث تتم مقاصت

واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع اقتصادية   د العقاروبنأحد يتم إلغاء االعتراف عن 

والمعدات بمقارنة المتحصالت من االستبعاد عقارات واآلالت سائر استبعاد المستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم تحديد مكاسب أو خ

د مع القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليرادات األخرى في بيان الدخل الربح أو الخسارة. عن

 مدورة.إلى األرباح ال ض إعادة التقييمبيع الموجودات المعاد تقييم يتم تحويل المبالغ المدرجة في فائ

 عن قيمتها الدفترية.بشكل كبيربما يكفي للتأكد من أن القيمة العادلة للموجودات المعاد تقييمها ال تختلف  دوري شكلتجرى التقييمات ب
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  . 4
 

 )تتمة( واآلالت والمعدات اتالعقار   4.7
 

 لعقاريةاالستثمارات ا إلى تصنيفإعادة 
 ات بالقيمة العادلة ويعاد تصنيفهاعند تغيير استخدام عقارات من عقارات يشغلها المالك إلى عقارات استثمارية تتم إعادة قياس تلك العقار

ادلة. يتم على أنها عقارات استثمارية. العقارات التي يتم تشييدها لالستخدام المستقبلي كعقارات استثمارية تتم المحاسبة عنها بالقيمة الع

بقة في  االعتراف بأي مكسب ينشأ من إعادة القياس في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يؤدي فيه المكسب إلى رد خسارة انخفاض سا

عن عقار معين، مع االعتراف بأي مكسب باقي في الدخل الشامل اآلخر وإظهاره في احتياطي إعادة التقييم في حقوق الملكية. يتم القيمة  

  راف بأية خسارة في الدخل الشامل اآلخر وإظهاره في احتياطي إعادة التقييم في حقوق الملكية إلى الحد الذي يتعلق بمبلغ تم إدراجه االعت

 الربح أوالخسارة. اقية مباشرة في بيان احتياطي إعادة تقييم متعلق بعقار محدد مع إدراج أية خسارة بفي السابق في 

 التكاليف الالحقة 
لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية  مكوناتات في القيمة الدفترية لتلك الاآلالت والمعد مكوناتلفة استبدال أحد اف بتكاالعتريتم 

عند ومن الممكن قياس تكلفته بصورة مؤكده. يتم إلغاء تحقق القيمة الدفترية للجزء المستبدل. للمجموعةلك البند مستقبلية مضمنة في ذ

العقارات واالالَت و المعدات،فإن المجموعة تقوم باإلعتراف بهذا البند كأصل منفرد و بعمر ند جوهري في أحد بنود الحاجة الستبدال ب

متعلق بالعقارات واالالَت و المعدات، فإن التكلفة المجموعة  ًء على ذلك. و كذلك أي فحص أساسي تقوم به  إنتاجي مستقل ويتم إهالكها بنا

تم اإلعتراف بها يالصيانة األخرى التصليح و تكاليف كانت اَلية اإلعتراف مقبولة. إن جميعرية كأداة بديلة إذا يعترف فيها بالقيمة الدفت

 .عند تكبدها  الخسارةضمن بيان الربح أو 
 

 اإلستهالك
يتم االعتراف   .المقدرة  قيةا قيمته الباالتكلفة ناقصبستبدل  يأو مبلغ آخر    األصليحتسب اإلستهالك على المبلغ القابل لإلستهالك وهو تكلفة             

األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من بنود العقارات باإلستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى 

. اتلية المضمنة في الموجودواآلالت والمعدات حيث أن ذلك يعكس بصورة مقاربة النمط المتوقع لإلستهالك المنافع االقتصادية المستقب

 ال يحتسب إستهالك على األراضي.

 

 رات المقارنة كما يلي:األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وفت         

 سنة  50-20 المباني والمصنع والمرافق

 سنوات  7-3 تحسينات على المباني

 سنوات 7- 3 أثاث وتركيبات ومعدات وأدوات

 نواتس 8-5 مركبات وقوارب

 

 .مالئماكان ذلك  اذاتتم مراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها ، 

 

 الموجودات غير الملموسة 4.8
 

لعالمة التجارية عندما شركة وترتيبات وضع إستراتيجية االتجارية للعالمة  الالناشئة من    لموسةتقوم المجموعة بتسجيل االموجودات الغير م

ها الحق في استيفاء رسوم نظير استخدام إستراتيجية العالمة التجارية و تكاليف التطوير المتعلقة بالمعرفة الفنية وبرمجيات يكون لدي

فة ناقصا اإلطفاء قاس الموجود غير الملموس بالتكلالكمبيوتر. تقاس هذه الموجودات غير الملموسة بالتكلفة عند التحقق المبدئي. الحقاَ ي

. جميع التكاليف الفوائد االقتصادية المستقبلية المتضمنة في أصل محدد ومرتبطة بهرسملة التكاليف الالحقه فقط اذا كانت تزيد    المتراكم. يتم

أو الخسارة الموحد حال   لياَ يتم تسجيلها في بيان الربحالالحقه االخرى باإلضافة الى التكاليف  المتعلقه بإنتاج  شهره وعالمه تجارية داخ

  دها.عند تكب
 

يتم إدراج برمجيات الكمبيوتر التي ال تعتبر جزءاً مكمالً ألجهزة الكمبيوتر على أنها موجود غير ملموس وإطفاؤها على مدى عمرها 

ة للشركة وتطوير إستراتيجية المجموعة. يتم إطفاء تكلفة العالمة التجارياإلنتاجي المقدر بخمس سنوات وفقاَ لما هو محدد من قبل إدارة 

ية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر بثماني إلى إثناعشر سنه وفقاَ لما هو محدد من قبل إدارة المجموعة. يتم إطفاء تكاليف العالمة التجار

ارة المجموعه. يتم مراجعه  در بخمس سنوات وفقاَ لما هو محدد من قبل ادالتطوير المتعلقة بالمعرفة الفنية على مدى عمرها االنتاجي المق

 ويتم التعديل عند الحاجة.  التقريرفي تاريخ   المقدرة لباقيةالعمر االنتاجي و القيمة اطريقه االطفاء و 
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 .  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  4.9

 

للوصول بموجودات المشروع إلى المكان والحالة    قد المتعلقه بأعمال التطوير الالزمةتكاليف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ قيمة العتتضمن  

من قبل اإلدارة. يتم تحويل تكاليف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى بنود موجودات ملموسة   ةالالزمة لها لتصبح جاهزة لإلستخدام المستهدف

  اجعة القيمة الدفترية لألعمال قيد. تتم مرةت إلى حالتها التشغيلية لالستخدام المستهدفوغير ملموسة غير متداولة عندما تصل هذه الموجودا

في قيمتها عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معها أن تصبح القيمة الدفترية غير قابلة التنفيذ لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض 

ح القيمة الدفترية أعلى من القيمة القابلة لإلسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى لإلسترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تصب

 قيمتها القابلة لإلسترداد.

 

 عقارية االستثمارات ال 4.10

 

الذي يحتفظ به إما بغرض إيراد اإليجار أو بغرض الزيادة  والعقارات قيد اإلنشاء وتحت إعادة التطويرالمكتملة  اتاستثمار العقاريشمل 

النشاط االعتيادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توفير البضائع أو الخدمات أو لرأسمالية أو لكال الغرضين معاَ ولكنه ليس للبيع في إطار ا

سارة العادلة مع االعتراف بأي تغير فيها في بيان الربح أو الخ  ألغراض إدارية. يقاس اإلستثمار العقاري أوالً بقيمة التكلفه و الحقاً بالقيمة

 في سنة حدوثها.

 

العماله  تتضمن التكلفه التكاليف المتكبده ذات عالقة مباشرة بإقتناء االستثمار في العقار. تتضمن تكلفه العقار المطور داخليا تكلفه المواد و

أو خسائر ناتجه من استبعاد تناء العقار ويجعله جاهزاَ لالستخدام المطلوب. أية أرباح المباشرة وأيه تكاليف أخرى ذات عالقه مباشره باق

الربح أو بيان صافي المحصل من االستبعاد و القيمة الدفترية لذلك االستثمار( ويتم االعتراف بة في  إستثمار عقاري )يحتسب كفرق بين

التقيم سوف يتم واالت ومعدات فإن اية مبالغ ذات عالقة ضمن احتياطي اعادة الخسارة.عند بيع استثمار عقاري كان مصنف سابقاَ كعقار 

 تحويلها الى االرباح المدورة.

 

يتم معاملة أي مصروفات نتجت عن صيانة العقار لمعيار أو مستوى مقبول كمصروفات إصالح وصيانة وتدرج خالل الفترة التي تكبدت 

 فيها.
 

ة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف القيمتصبح  او مخزون  تم إعادة تصنيفه كعقارات أو آالت أو معدات  عندما يتغير استخدام العقار بحيث ت

 في الفترات المحاسبيه الالحقة. هي التكلفة لذلك العقار
 

من قبل المالك وبدء ر في استخدام العقار وذلك عن طريق إنهاء شغل العقار  ييتم تحويل الى استثمارات عقارية فقط عندما ، يكون هناك تغي

 جير تشغيلي. أت عقد
 

 اض تكاليف االقتر 4.11
 

تقوم المجموعة برسملة تكاليف االقتراض المتعلقة بإنشاء أو اقتناء أو تشييد أو إنتاج موجود مؤهل كجزء من تكلفة ذلك الموجود. لغرض 

المتاحة للرسملة، يتم تخفيض التكاليف المتعلقة بذلك االقتراض بأي إيراد استثمارات عن استثمار مؤقت لتلك القروض.تتوقف تحديد الفائدة  

 عمليات رسملة تكاليف القروض عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المستهدف. تسجل كافة الفوائد األخرى في  بيان الربح

 أوالخسارة. 

 

 ليةالما األدوات 4.12

 االعتراف والقياس المبدئي          
 

ترف بجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة وأوراق الدين عند إصدارها. يُع

 بح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. البداية عندما تص
 

الموجودات أو المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى استحواذها تُقاس 

 رها، بالنسبة للعنصر غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أو إصدا
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 السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة( .   4
 

 )تتمة( المالية األدوات   4.12

 التصنيف والقياس الالحق

 الموجودات المالية  

ل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة ة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالالمالية على أنها مقاسة: بالتكلف  صنف األصولعند االعتراف المبدئي تُ 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 ال يُعاد تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بها ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية، ففي هذه

 من فترة التقرير األول التي تعقب التغيير في نموذج األعمال. المالية المتأثرة في اليوم األول الحالة يتم تُصنف جميع الموجودات

 يُقاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالية وكان غير مصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 و  التعاقدية، بالموجودات لجمع التدفقات النقديةي نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ يُحتفظ به ف -

 تؤدي شروطه التعاقدية في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. -

اختيار بشكل غير قابل للنقض لعرض الغير محتفظ بها للمتاجرة يجوز للمجموعة  حقوق الملكيةعند اإلعتراف المبدئي باالستثمار في 

 حدة.  علىالالحقة في القيمة العادلة لالستثمار خالل الدخل الشامل اآلخر, يتم إنتقاء الخيار المناسب على أساس كل استثمار التغيرات

الشامل اآلخر كما هو مبين  طفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخلمالموجودات المالية غير المصنفة كمقياس بالتكلفة ال يتم قياس جميع

للمجموعة تعيين أصل مالي بشكل غير قابل للنقض والذي    حقمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عند اإلعتراف المبدئي يأعاله بالقي

خالل الربح أو الخسارة إذ طفأة أو بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر كما في القيمة العادلة من مس بالتكلفة القيااليلبي المتطلبات 

 تالف المحاسبي الذي ينشأ بطريقة أخرى. أدى ذلك الى استبعاد أو التقليل بشكل كبير من اإلخ
 

 تقييم نموذج األعمال  -الموجودات المالية 
ضل الطريقة التي  المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه األصل المالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل أفتقوم  

 تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:

 

ممارسة العملية. وهي تشمل ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في ال -

لحفاظ على هيكل سعر فائدة محدد، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة أية مطلوبات ذات صلة أو جني إيرادات الفوائد التعاقدية، وا

 نقدية متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات.تدفقات 

 ة تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلدارة المجموعة.كيفي -

 ال( وكيفية إدارة تلك المخاطر، لموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )وا -

لة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات على سبيل المثال سواًء كان التعويض يستند على القيمة العاد -كيفية تعويض مديري األعمال  -

 النقدية التعاقدية التي يتم جمعها، و

 في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات في المستقبل.يعات األصول المالية وتيرة وحجم وتوقيت مب -

 

معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض، وذلك بما يتفق إن عمليات نقل األصول المالية ألطراف ثالثة في 

 ودات.مع اعتراف المجموعة المستمر بالموج

ادارتها والتي يتم قياس أداتها على أساس القيمة العادلة وتقاس بالقيمة العادلة خالل الربح أو  يتمالمالية المتاحة للمتاجرة أو  إن األصول

 الخسارة.

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه   -الموجودات المالية 

القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف "الفائدة" بأنها مقابل   ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل الدين" بأنه

 ةعن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن وغيرها من المخاطر األساسي

اإلدارية(، وكذلك هامش الربح. عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية   لإلقراض والتكاليف )مثل مخاطر السيولة والتكاليف

ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه، تأخذ المجموعة بالشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود 

تدفقات النقدية التعاقدية. بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط. عند إجراء وي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ الالمالي يحت

 هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:

 

 



 

                                                  .ع.قم. الشركة المتحدة للتنمية ش 

 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

-21 - 

 

 .   السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4
 

 األدوات المالية )تتمة(   4.12 
 

 )تتمة( قياس الالحقالتصنيف وال         
 )تتمة( تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه -الموجودات المالية 

 

 األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛ -

 ك مميزات األسعار المتغيرة؛الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدية، بما في ذل -

 دما ومميزات التمديد؛ والمدفوعات مق -

الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال مميزات عدم حق الرجوع على   -

 المقترض(.

 

د كبير المبالغ غير إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل إلى حتتوافق ميزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط ألصل الدين ومعيار الفائدة 

  المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم، والتي قد تشمل تعويض إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى 

ب الدفع مقدما التعاقدية، فإن الميزة التي تسمح أو تتطلذلك، بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته االسمية 

بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق )غير المدفوع( والفائدة التعاقدية )التي قد تشمل أيضا تعويض إضافي معقول عن  بمبلغ يمثل 

 اف المبدئي.لمدفوعات مقدما غير ذات أهمية عند االعتراإلنهاء المبكر( تتم معاملتها وفقا لهذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة ا

 

 القياس الالحق واألرباح والخسائر  –الموجودات المالية           
األرباح صافي  بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بالحقا    الموجوداتيتم قياس هذه  

 ، في الربح أو االرباح الموزعة فوائد أو إيرادالوالخسائر ، بما في ذلك 

 الخسارة.

 

 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الموجودات المالية 

 الخسارة

 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الموجودات الحقا يتم قياس هذه 

خسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بالتكلفة المطفأة   تقليل. يتم ليةالفع

يمة األجنبية وانخفاض القوخسائر صرف العمالت  ارباحبإيرادات الفوائد و

  لغاء اإلعتراف إ  منأو خسارة    ربح أي  ب  االعتراففي األرباح أو الخسائر. يتم  

 اإلستثمار في الربح أو الخسارة. ب

 

 

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 

 

بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح  الموجودات الحقا يتم قياس هذه ا

واضح   بشكل توزيعات األرباح تمثلالخسارة ما لم  كدخل في الربح أو

األرباح والخسائر بصافي استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم اإلعتراف 

الدخل الشامل اآلخر. وال يتم إعادة تصنيفها مطلقاً إلى الربح    في بياناألخرى  

 أو الخسارة. 

 

 

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملالموجودات المالية 

 الآلخر 

 

 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر -المطلوبات المالية 

المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تُصنف مطلوب مالي بالقيمة العادلة  تُصنف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة  

به للمتاجرة، أو مشتق أو تم تصنيفه كذلك عند االعتراف المبدئي. تُقاس المطلوبات   من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفه على أنه محتفظ

الخسارة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصروف فائدة، المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بمصاريف في الربح أو الخسارة. يتم قياس المطلوبات المالية 

ت األجنبية في الربح أو الخسارة. يتم أيضا االعتراف بأي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف الفوائد وأرباح وخسائر سعر صرف العمال

 في الربح أو الخسارة. 

         
 فإلغاء االعترا         

 األصول المالية 

تالم تُلغي المجموعة االعتراف بموجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو عند تنازلها عن الحقوق في اس 

التنازل تقوم بأو أنها ال التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر وعوائد ملكية الموجودات المالية،  

 عن وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على االصل المالي. 

ولكنها تحتفظ فيها بجميع ، تدخل المجموعة ايضا في معامالت تقوم فيها بتحويل الموجودات لمعترف بها في بيان المركز المالي الموحد

 . حولةمفي هذة الحاالت ال يلغى االعتراف عن الموجودات ال ةولوافز للموجود المحاو معظم المخاطر و الح
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 ( )تتمة السياسات المحاسبية الهامة   .4

 ()تتمة المالية األدوات    4.12

 المطلوبات المالية

تُلغي المجموعة اء مدتها. كما تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انته

االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا كبيراً، وفي هذه 

تراف مالي، يتم االعالحالة يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.عند إلغاء االعتراف بمطلوب  

بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة( في الربح أو 

 الخسارة.

 المقاصة   4.13

عندما يكون لدى   الي الموحد إالال تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وال يتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز الم

المجموعة حق قانوني ملزم في مقاصة المبالغ، وتنوي إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في 

 نفس الوقت.

 انخفاض القيمة   4.14

 المالية غير المشتقة  األصول

المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تقيس المجموعة  أصولهاة المتوقعة من تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتماني

مخصصات الخسائر بمبلغٍ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة، باستثناء األرصدة لدى البنوك والتي لم تزيد مخاطرها 

لتي طر التخلف عن السداد التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية( زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي وااالئتمانية )أي مخا

 شهراً.   12يتم قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 انية المتوقعة مدى الحياة.يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم التجارية المدينة بمبلغٍ مساٍو للخسائر االئتم

المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية  لألصولعند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية 

وهي تشمل المتوقعة، تأخذ المجموعة في االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو جهد ال لزوم له. 

 .االستشراقيةالمعلومات الكمية والنوعية والتحليل القائم على خبرة المجموعة التاريخية وتقييم االئتمان، بما في ذلك المعلومات 

التجارية المدينة بإستخدام مصفوفة مخصصات. تستخدم وكوسيلة عملية تقوم المجموعة بإحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الذمم  

وتستخدم مصفوفة ر خسائر اإلئتمان المتوقعة موعة خبرتها التاريخية في خسارة اإلئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين لتقديالمج

مالي دخل في  أصولوتعتبر المجموعة أن .للذمم المدينة التجارية المستحقة عدد األيام المخصصات معدالت فائدة ثابتة إعتماداً على 

ما يكون من غير المرجح أن يدفع العميل التزاماته االئتمانية إلى المجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة حالة عجز عن السداد عند

 .إلجراءات مثل تحقيق الضمان )لو كان يتم االحتفاظ بأي ضمان(

فتراضية المحتملة خالل العمر توقعة التي تنتج عن جميع األحداث االالخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر االئتمانية الم 

شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة المتوقع لألداة المالية.

 شهرا(.  12أقل من    ة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداةشهرا من تاريخ التقرير )أو فتر  12االفتراضية التي من الممكن حدوثها خالل  

الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة تعاقدية تتعرض المجموعة خاللها          

 .لمخاطر االئتمان

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ئتمان. تُقاس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة لخسائر االالخسائر 

ئتمانية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. يتم خصم الخسائر اال

 متوقعة بمعدل الفائدة الفعال لألصل المالي. ال

 مالية منخفضة القيمة االئتمانيةاألصول ال

ي تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية لألصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. يعتبر أصل مال 

 لمقدرة من الموجود المالي. أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية اأنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث 
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 ( السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .4

 ()تتمة نخفاض القيمةا  4,14   

 )تتمة( األصول المالية منخفضة القيمة االئتمانية

 البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية الصل مالي 

 لصعوبة مالية كبيرة، مواجهة المقترض أو المصدر -

 يوماً، أو 365إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  -

 يكون من المحتمل دخول المقترض في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى. -

  اإلنخفاضعرض 

الية للذمم المدينة التجارية ويتم عرض خسائر انخفاض يتم خصم مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية من القيمة الدفترية اإلجم

 بشكل منفصل في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر.القيمة المتعلقة بالذمم المدينة 

 االلغاء

ي بأكمله أو جزء منه. مال أصلمالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد  الدفترية اإلجمالية ألصلالقيمة  يتم إلغاء

تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد. ال 

ذ المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفا األصول بيراً من المبلغ المشطوب. برغم ذلك، قد تظل تتوقع المجموعة أن تسترد جزءاً ك

 من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 غير المالية   صولاأل

تحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في في تاريخ كل تقرير تُراجع المجموعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية ل

 . صلتقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك اال حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم

ألغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام 

جة للنقد. القيمة القابلة وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتالمستمر 

د لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمتها قيد االستخدام وقيمتها العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكبر. تستند القيمة قي

الضريبة الذي يعكس ى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل االستخدام إل

 التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.

التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. يُعترف بخسائر االنخفاض في القيمة في الحالة  

عترف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصها لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة يُ 

 المنتجة للنقد وذلك على أساس التناسب.

التي كان من الممكن تحديدها، االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية  تُرد خسارة  

 بالصافي من اإلهالك، لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

 المخزون   4.15
 

، أيهما أقل. تستند تكلفة المخزون على طريقة المتوسط المرجح وهي تتضمن تقاس مواد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق

يل اقتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة ألجل الحصول على تلك المواد ووصولها إلى موقعها المصروفات المتكبدة في سب

النشاط االعتيادي ناقصاً التكاليف المقدرة إلكمال العمل  وحالتها الحاليين. صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع في إطار

 ومصروفات البيع.
 

 حكمهالنقد وما في    4.16
 

يتكون النقد وما في حكمه  من نقد وأرصدة بنكية وودائع أصلية قصيرة األجل ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 

ّ لخطر غير جوهري للتغير في القيمة العادله والذي يستخدم من قبل المجموعه في إدارة التزاماتها قصيرة  األقتناء و الذي هو رهنا

 االجل. 
  

 

 رأس المال   4.17
 

 .يتم تصنيف االسهم العادية كحقوق ملكيه ، ايه تكاليف إضافية متعلقة باصدار األسهم العاديه يتم تحقيقها كإنخفاض من حقوق الملكية
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      .4

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   4.18
 

ة خدمة الموظفين. تعتمد المكافأة على الراتب األخير للموظف ومدة خدمته في الشركة مكافأة نهايتقوم المجموعة بتكوين مخصص 

بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمة، ويحتسب المخصص وفقاً لقانون العمل القطري ويستحق عند استقالة الموظف أو إنهاء خدمته. 

 ة الموظف.تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع خالل فترة خدم
 
 
 

 المخصصات     4.19
 

يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام )قانوني أو حكمي( على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون من المحتمل 

 سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة تماماً.
 

فترة التقرير باستخدام المعدل الذي يعكس التقييمات   لتسوية التزام في نهايةتقاس المخصصات بالقيمة الحالية للمصروفات المتوقع طلبها  

 الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لهذا االلتزام.
 

تتم مراجعة المخصصات بصورة دورية في تاريخ بيان المركز المالي وتعدل لتعكس أفضل التقديرات الحالية. يتم رد المخصص إذا  

 م المطالبة بتدفقات نقدية تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.م يكن من المحتمل أن يتل
 

 

 عقود مثقلة بااللتزامات
االلتزامات الحالية الناشئة عن عقود مثقلة بااللتزامات يتم تحقيقها وقياسها كمخصصات. يعتبر العقد مثقل بالتزام عندما يكون لدى 

 تفاديها لتلبية االلتزام لهذا العقد تتجاوز المنافع االقتصادية المتوقع تحصيلها منه.بموجبه التكلفة  التي ال يمكن المجموعة عقد تكون 
 

 المحتملة المطلوبات     4.20
 

لموارد ذات منافع ال تدرج المطلوبات المحتملة في البيانات المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها في حال كان إحتمالية التدفق الخارجي 

األصول المحتملة في البيانات المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها في حال كان من المرجح وجود تدفقات نقدية  إقتصادية بعيدة. ال تدرج

 ذات منافع إقتصادية. 
 

 العمالت األجنبية تحويل    4.21
 

المضمنة باستخدام  البيانات المالية لكل شركة ويتم قياس البنود تحدد كل شركة في المجموعة عملتها المستخدمة و البنود المدرجة في 

ل تلك العملة المستخدمة. تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً بالعملة المستخدمة السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحوي

يع فروق لسائدة في تاريخ بيان المركز المالي. تحول جمالموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف ا 

الصرف إلى الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق من القروض بالعمالت األجنبية التي توفر تحوطاً الستثمار في جهة أجنبية، حيث 

بيان الدخل. يعاد تحويل الموجودات  تؤخذ هذه الفروق إلى حقوق الملكية حتى يتم استبعاد صافي االستثمار، وعند ذلك يتم تحقيقها في

 ت غير النقدية المقيمة سابقاً بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األصلية.والمطلوبا
 

اريخ تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في ت

عن إقتناء عملية  أجنبية واية تسويات قيمة عادله للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عمليه إقتناء يتم   إن أي شهرة ناتجة

   معالجتها كموجودات ومطلوبات بالقيمه األجنبيه في تاريخ اإلقفال.
 

 المتداولتصنيف المتداول وغير    4.22
 

 لمركز المالي بناء على تصنيف متداول / غير متداول .تعرض المجموعة األصول والمطلوبات  في بيان ا
 

 يكون األصل متداول عندما:
 

 يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.  -

 او;محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة -

ه.مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية إثني عشر شهر بعد فترة التقرير ، أو نقد أو ما في حكم  يتوقع أن تتحقق خالل -

 مطلوبات لمدة أقلها إثنا عشر شهر بعد فترة التقرير.

 جميع األصول األخرى تصنف غير متداولة.

 يتم تصنيف المطلوبات المتداوله عندما:

 التشغيل العادية.يتوقع أن تتم سدادها في دورة  -

 محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة. -

 حقة السداد خالل إثنا عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أوتكون مست -

 ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير. -

 كمطلوبات غير متداولة. تصنف جميع المطلوبات األخرى
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 لية المتوقفةالعمليات التشغي   4.23
 

 العمليات التشغيلية المتوقفة هي أحد مكونات أعمال المجموعة التي تمثل منطقة جغرافية منفصلة للعمليات التشغيلية والتي تم استبعادها

لى أنها محتفظ متوقفة عند اإلستبعاد أو عند وفاء العملية بمعايير تصنيفها عأو محتفظ بها للبيع. يتم تحديد ما إذا كان العملية على أنها 

 بها للبيع.
 

تم اعتبار أصول ومطلوبات العمليات المتوقفة على أنها مجموعة قابلة لالستبعاد محتفظ بها للبيع. يتم إدراج خسارة االنخفاض في 

 ربح أو الخسارة.بها للبيع والربح أو الخسارة الالحقة عن إعادة القياس في بيان الالقيمة الناتجة عن التصنيف المبدئي على أنها محتفظ 
 

يعاد قياس هذه المجموعة الخاضعة لالستبعاد وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة مباشرة قبل تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع. لذا  

يف عملية تشغيلية ة وقيمتها العادلة ناقصاً تكلفة البيع، أيهما أقل. عندما يتم تصنفإنه يتم قياس مجموعة االستبعاد عموماً بقيمتها الدفتري

وكأن العملية التشغيلية قد توقفت من  خراال الدخل الشامل و الخسارة او  الربح على أنها متوقفة يتم إعادة عرض أرقام المقارنه بيان

 المقارنة.  السنةبداية 
 

 

 النقدية والتوزيعات غير النقدية لحاملي أسهم الشركة األم توزيعات األرباح    4.24
 

 

بتحقيق مطلوبات للقيام بتوزيعات نقدية أو غير نقدية لحاملي أسهم الشركة األم عندما تكون التوزيعات مصرح بها ولم تقوم الشركة 

تم التصريح بالتوزيعات عندما يتم اعتمادها ، ي 2015لسنه  11تعد ضمن إدارة الشركة. وفقاً لقانون الشركات التجاريه القطري رقم 

مبلغ مقابل لها مباشرة في حقوق الملكية. تقاس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي  من قبل المساهمين، ويتم تحقيق

لقيام بتوزيع موجودات غير نقدية ،  سوف يتم  توزيعها مع إدراج إعادة قياس القيمة العادلة المدرجه مباشرة في حقوق الملكية. عند ا

 للمطلوبات والقيمة الدفترية لألصول الموزعة في بيان الربح أو الخسارة.  يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية

 
 اتعقود االيجار   4.25

 
 

يعتبر العقد على أنه يمثل إيجارا أو يحتوي عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار. 
 .طرة على استخدام األصل المعين لمدة زمنية بمقابلعلى إيجار إذا كان ينقل الحق في السي

 

 كمستجر  المجموعة 

 

أسعاره عند بدء أو تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد على كل مكون إيجار على أساس 

ل بين المكونات غير اإليجار والمحاسبة عن العقد الفردية النسبية. مع ذلك وبالنسبة إليجارات العقارات اختارت المجموعة عدم الفص

 والمكونات غير اإليجار كمكون إيجار واحد.

 

تخدام مبدئيا بالتكلفة والتي تتكون تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يقاس أصل حق االس

عات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء، مضافا إليها أي تكاليف مبدئية مباشرة متكبدة من المبلغ األولي اللتزام اإليجار معدال بأية مدفو

ه األصلية بعد خصم أي حوافز وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة األصل المعني أو إلعادة األصل األساس أو الموقع الكائن عليه إلى حالت

 إيجار مستلمة.

 

حق ل المقدر العمر اإلنتاجيان قسط الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار. فيما بعد يهلك أصل حق االستخدام بطريقة ال

أصل حق االستخدام على نحو والمعدات. إضافة إلى ذلك يتم تخفيض    لالالت والعقاراتيتم تحديده بنفس الطريقة المستخدمة      استخدام

 يات إعادة القياس المحددة اللتزام اإليجار.دوري بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، وتعديله ببعض عمل

 

الضمني مبدئيا يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في تاريخ البدء مخصومة باستخدام معدل الفائدة  

ً في األصل، أو لو كان من غير الممكن تحديد ذلك المعدل، بمعدل اإلقراض اإلضافي لدى المجموعة تستخدم المجموعة معدل  . عموما

 اإلقراض اإلضافي لديها على أنه معدل الخصم. 

 

ية وتقوم بإجراء تعديالت تحدد المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها بالحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمويل الخارج

 .ةالمؤجر ولمعينة تعكس شروط العقد ونوع األص
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 بية الهامة  )تتمة( السياسات المحاس     .4

 )تتمة( عقود االيجار   4.25

 )تتمة( كمستجرالمجموعة 

 

 تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس التزام اإليجار:
 

 المدفوعات المادية الثابتة؛ المدفوعات الثابتة، متضمنة    -

 دام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئيا باستخ   -

 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانة القيمة الباقية؛ و    -

متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم بممارسته ومدفوعات اإليجار في فترة سعر الممارسة بموجب خيار شراء تكون المجموعة    -

نحو معقول من أنها ستقوم بممارسة خيار التمديد والغرامات عن اإلنهاء المبكر إليجار تجديد اختيارية لو كانت المجموعة متأكدة على  

 المبكر. ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها لن تقوم باإلنهاء

 

غيير في مدفوعات اإليجار يقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. من ثم يعاد قياسه عندما يحدث ت

المستقبلية التي تنشأ من التغير في المؤشر أو المعدل، لو كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ الذي سيصبح مستحق الدفع بموجب 

أو لو كان هناك دفعة القيمة الباقية، لو قامت المجموعة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء ضمانة 

 إيجار مادية ثابتة معدلة. 

 

دام أو تسجيله في عند إعادة قياس التزام إيجار بهذه الطريقة يتم إجراء التعديل ذي الصلة بذلك على القيمة الدفترية ألصل حق االستخ

 . الربح أو الخسارة لو تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر

 

 قصيرة األجل واإليجارات ذات القيمة المنخفضة اإليجارات 

 

اختارت المجموعة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات القيمة 

يقة القسط المنخفضة متضمنة معدات تقنية المعلومات. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المصاحبة لهذه األصول كمصروف بطر

 الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 المجموعة كمؤجر 
 

في استخدام األصل لفترة عقد اإليجار هو اتفاق ينقل بموجبه المؤجر إلى المستأجر ، مقابل دفعة أو سلسلة من المدفوعات ، الحق 

 زمنية متفق عليها.
 

ر ومزايا الملكية على أنها عقود إيجار تشغيلي. بموجب عقد يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاط

إليجار على مدى فترة  وآالت ومعدات. يتم االعتراف بإيرادات ا عقارإيجار تشغيلي ، يتم تضمين األصل في بيان المركز المالي ك

اليوم التعاقدي ثابتة خالل المدة اإليجار على أساس القسط الثابت. وهذا يعني االعتراف بالدخل المؤجل عندما ال تكون معدالت 

 األولية لعقد اإليجار.
 

يجار تمويلي. يتم يتم تصنيف عقود اإليجار التي يتم فيها تحويل جزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية إلى المستأجر كعقود إ

الية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار االعتراف بها مبدئيًا على أنها "ذمم إيجار تمويلي مدينة" في بيان المركز المالي بالقيمة الح

)صافي االستثمار في عقد اإليجار( المستحقة القبض من المستأجر خالل فترة اإليجار. على مدى فترة عقد اإليجار ، يتم تخصيص 

لك لتحقيق معدل كل دفعة إيجار قام بها المستأجر بين "ذمم التأجير التمويلي" و "دخل التأجير التمويلي" في الربح أو الخسارة وذ

 ثابت على رصيد اإليجار التمويلي المستحق. ليس لدى الشركة ذمم إيجار تمويلي مدينة.

 

 قياس القيمة العادلة    4.26
 

بين المشاركين في السوق في  عاديةمعامله   تزام فيلإالذي سيتم استالمه لبيع أحد األصول أو دفعه لتحويل  لمبلغ' القيمة العادلة ' هي ا 

السوق األكثر فائده التي يمكن للمجموعة الوصول اليها في ذلك التاريخ. وتعكس القيمة  أو ، في حال غياب  بشكل أساسيالقياس    تاريخ

 متعلقة باألداء. المخاطر غير ال لتزامالعادلة لال
 

 ى حد لمالية وغير المالية علا لتزاماتللمجموعة قياس القيم العادلة لألصول واال واالفصاحات المحاسبية يتطلب عدد من السياسات

. وتعتبر ألداةلك اتالسعر المعروض في سوق نشطه لوعند توفراحد األدوات تقوم المجموعة بقياسقيمتها العادلة بإستخدام السواء. 

 ىتسعير عللل كافية والحجم لتوفير معلومات واترتتم بما يكفي من الت لتزامسوق "نشطه" إذا كانت المعامالت المتعلقة باألصل أو االال

 أساس مستمر.
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 السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(      .4

 )تتمة( قياس القيمة العادلة    4.26
 

إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشطه ، فان المجموعة تستخدم تقنيات التقييم التي تزيد إلى اقصي حد استخدام المدخالت 

ها ب  خذيأغير قابلة للمالحظة. وتتضمن تقنيه التقييم المختارة جميع العوامل التي سالخالت  الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المد

 المعاملة.  ايالمشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير
 

 وذات نظرة إيجابيةسعر عرض وسعر طلب ، فان المجموعة تقيس األصول  ولديها بالقيمة العادلة أو إلتزامات تقاسإذا كان لألصل 

 بسعر الطلب. لتزامات ذات نظرة سلبيةبسعر العرض واال
 

. ستلمأو الممقابل المدفوع اي القيمة العادلة لل, باالعتراف االولي هو عاده سعر المعاملة ة المالي ةاألداالقيمة العادلة  ىأفضل دليل عل 

ان القيمة العادلة ال تثبت بالسعر المعروض في ان القيمة العادلة لالعتراف االولي تختلف عن سعر المعاملة و مجموعةال توإذا قرر

 ، فيما يتعلق بالقياس تكون غير جوهرية او احكام  خالت غير مالحظةاي مدأللوب تقييم وال تستند إلى أس إلتزام ألصل أو اسوق نشطه 

وسعر المعاملة.  مبدئياالعتراف ال عندلة القيمة العادلة المعدلة لتاجيل الفرق بين القيمة العاد ثم يتم قياس االداه المالية في البداية في

ولكن في موعد ال يتجاوز الوقت الذي   ألداةعمر ا  ىمد  يتناسب معأساس    ى الخسارة عل، يتم االعتراف بهذا الفرق في الربح أو  بالتاليو

 المعاملة. إستبعاديكون فيه التقييم مدعما بالكامل ببيانات السوق القابلة للمالحظة أو يتم 
 

 يبة الدخلضر 4.27
 

 ,الربح أو الخسارة باستثناء ما يتعلق بدمج األعمالويتألف مصروف ضريبة الدخل الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم االعتراف بها في 

 أو البنود المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل اآلخر.
 

 الضريبة الحالية
ة المستحقة الدفع على الربح الخاضع للضريبة للسنة ، بعد تعديلها ألي تصحيحات على تتكون الضريبة الحالية من الضريبة المتوقع

لعام   24يبة المستحقة الدفع للسنوات السابقة. يتم احتسابها على أساس قوانين الضرائب التي تم سنها )قانون ضريبة الدخل رقم الضر

شكل جوهري في تاريخ التقرير في دولة قطر. تقوم اإلدارة بشكل ( أو التي تم سنها ب2019لسنة  39وزاري رقم ال  و القرار 2018

 المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها اللوائح الضريبية المعمول بها للتفسير.دوري بتقييم 
 

ن المعاملة التي اختارتها الشركة والتي من غير إذا كانت اللوائح الضريبية المعمول بها خاضعة للتفسير وكان هناك عدم يقين بشأ

مصلحة الضرائب ، فإنها تحدد مخصًصا عند االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبية . المحتمل أن تقبلها 

ك معلومات جديدة تؤثر على يتم إعادة تقييم المخصصات المتعلقة بالمراكز الضريبية غير المؤكدة متى تغيرت الظروف أو كانت هنا

 األحكام والتقديرات السابقة.
 

 لمؤجلةالضريبة ا
لغ يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية في البيانات المالية لكيان المجموعة والمبا

 الخاصة بها المستخدمة لألغراض الضريبية 
 

 يبة الدخل المؤجلة لما يلي: ال يتم االعتراف بضر
 

الموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر على المحاسبة أو الفروق المؤقتة في االعتراف األولي ب •

 األرباح الخاضعة للضريبة ؛

ة قادرة على التحكم في توقيت الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة ، إلى الحد الذي تكون فيه المجموع •

 لن تنعكس في المستقبل المنظور. و عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أنها

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن االعتراف األولي بالشهرة. •
 

ر المستخدمة والفروق يتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واالعتمادات الضريبية غي

مقابل. تتم بالعه توفر األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة والتي يمكن استخدامها المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي يحتمل م

مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقيق المنفعة 

اح المستقبلية الخاضعة للضريبة. يتم إعادة تقييم يبية ذات الصلة ؛ يتم عكس هذه التخفيضات عندما يتحسن احتمال األربالضر

موجودات الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل أن األرباح 

 مقابل.باليمكن استخدامها المستقبلية ستكون متاحة والتي 
 

بمعدالت الضرائب التي من المتوقع أن تطبق في السنة عند تحقق األصل أو تسوية االلتزام باستخدام تقاس أصول الضريبة المؤجلة 

  39وزاري رقم ال و القرار 2018لعام   24معدالت الضرائب بناًء على القوانين الضريبية التي تم سنها )قانون ضريبة الدخل رقم  

 ير في دولة قطر. أو بشكل كبير تم سنه بحلول تاريخ التقر ( 2019لسنة 
 

تتم تسوية موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانونًا لمقاصة موجودات الضريبة الحالية  

المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطة مقابل االلتزامات الضريبية الحالية وعندما تتعلق أصول والتزامات ضريبة الدخل 

 ى المجموعة حيث توجد نية لتسوية األرصدة على أساس صافي. الضرائب عل
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 .     إدارة المخاطر المالية5
 

 , التزام االيجار, التزامات ضريبة الدخل,مبالغ محتجزة  مستحقه الدفعوتشتمل المطلوبات الماليه الرئيسة للمجموعة على القروض 

الذمم الدائنة التجارية و الذمم الدائنة األخرى. أن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعه و توفير 

و الودائع قصيرة األجل التي  و استثمارات مالية ضمانات لدعم عملياتها. لدى المجموعه ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى و النقد

 عملياتها. نتصل مباشرة م
 

 المخاطر ةدارإطار إ
 

الحدود والضوابط المناسبة  رسمواجهها ، وتتسياسات المتعلقة باداره المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي ال مجموعةوضعت ال

وأنشطه السوق  حالةسياسات ونظم أداره المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في  راجع. تحدودرصد المخاطر والتقيد باللللمخاطر ، 

فيها جميع  يدركبيئة منضبطة وبناءه  ىإلى الحفاظ عل   هاوإجراءات االدارةمعايير التدريب و من خالل  مجموعةهدف الت. مجموعةال

 الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. 
 

 ىمد مراجعةطر وتقوم بمتثال لسياسات وإجراءات أداره المخالالالكيفية التي تراقب بها االداره  ىلمجموعة علل التدقيقتشرف لجنه 

طريق في دورها الرقابي عن التدقيق للمجموعة . وتساعد لجنه مجموعةها التطار أداره المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهإ دقة

تم إبالغ لضوابط واإلجراءات المتعلقة باداره المخاطر ، ويأو لعوامل خاصة ا منتظمة الداخلي بمراجعة  التدقيق الداخلي. يقوم التدقيق

 نتائجها إلى لجنه التدقيق. 
 

تم إدراج إفصاحات كمية في .من استخدامها لألدوات المالية اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوقتتعرض المجموعة لمخاطر 

 خاطر المجموعة.مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار العمل إلدارة مهذه البيانات المالية الموحدة. تقع على  
 

 

 مخاطر االئتمان
 

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة نتيجة لعجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية عن الوفاء 

 رية.المخاطر بصفة أساسية من الذمم المدينة للمجموعة من عمالء وأوراق مالية استثمابمطلوباته التعاقدية وتنشأ هذه 
 

 ذمم مدينه وأرصدة مدينه أخرى
 

السكانية لقاعدة عمالء المجموعة،  إن التركيبة  .تأثر بشكل أساس بالخصائص الفردية لكل عميلتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان ي

بية إيرادات لها تأثير أقل على مخاطر االئتمان. غال تتضمن المخاطر اإلفتراضية لنشاط العمل والبلد حيث يعمل العمالء، يكون

 ليس هناك تركيز على مخاطر االئتمان منسوب إلى عميل منفرد.المجموعة تنسب إلى عمالء من دول الخليج العربي. 
 

يتم بيع العقارات وفقاً لإلحتفاظ بشروط اإلمتالك بحيث أنه وفي حالة عدم الدفع قد يكون لدى المجموعة مطالبة مضمونة. ال تحتاج 

 .ق بالذمم المدينة و الذمم المدينة األخرىضافية فيما يتعلالمجموعة إلى ضمانات إ
 

ناقصاً مخصص ألية مبالغ ال يمكن تحصيلها. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في يتم تسجيل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلية 

 فيها عندما يكون من غير المحتمل استردادها.   تحصيلها عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون المشكوك
    

 مخاطر السيولة
 

. منهج المجموعة في إدارة السيولة  عن الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقهاالمجموعة مخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ من عجز 

ت عند حلول موعد استحقاقها في ظل كل من الظروف هو التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه تتوفر وعلى الدوام سيولة كافية للوفاء بالمطلوبا

 عة المجموعة. العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسم
 

تقوم المجموعة باستخدام طريقة التكاليف التي تستند إلى النشاط لوضع التكلفة المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها وهو ما يساعد على رصد 

ها نقداً  النقدي واالستخدام األمثل لعائدات النقد لديها في االستثمار. تقوم المجموعة بصورة نموذجية بالتأكد من أن لديمتطلبات التدفق 

كافياً عند الطلب للوفاء بمصروفات التشغيل المتوقعة ويتضمن ذلك خدمة االلتزامات المالية ولكنه مع استبعاد التأثير المحتمل للظروف 

 ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.القاسية جداً التي 

  

 مخاطر السوق
 

المتمثلة في التغيرات في أسـعار السـوق مثل معدالت صـرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأسـعار مخاطر السـوق هي المخاطر 

 األسهم التي تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.

 

 مخاطر العملة
ــترـيات والقروض التي تتم بعملـ  ــرـكات  تتعرض المجموـعة إلى مـخاطر العمالت في المبيـعات والمشــ ا بشــ ة المعمول بـه ة غير العمـل

ــرف ثابت مع العملة  ــعر صـ ــركات المجموعة أو بعملة ذات سـ ــتخدمها شـ المجموعة . معظم تعامالت المجموعة تتم بالعملة التي تسـ

 .الوظيفية
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 )تتمة(  لمخاطر الماليةإدارة ا.     5
 

 مخاطر أسعار األسهم

اـستناداً إلى مؤـشرات الـسوق. تقوم المجموعة بإدارة االـستثمارات الهامة على نحو فردي. تقوم المجموعة بمراقبه  أـسهم حقوق الملكية 

ــلة ــورة متواص ــهم بص ــراء تتم بموافقة مجلس اإلدارة.  يتم مراقبة أداء األس ــاس القيمة  إن جميع قرارات البيع والش وإدارتها على أس

 العادلة.
 

 مخاطر اسعار الفائدة

ــتقبلية ألداة مالية بســـبب التغيرات في أســـعار الفائدة تتمثل مخاطر أســـعار  الفائدة في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـ

قروض وتسـهيالت المجموعة التي تحمل فوائد. بالسـوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر تغيرات أسـعار الفائدة في السـوق أسـاسـاً ب

 مخاطر اسعار الفائدة تتم مراجعتها بشكل منتظم.تتبنى المجموعة سياسة التأكد من أن 

 
 إدارة رأس المال 

 

سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمر والدائن والسوق واستمرار التطور المستقبلي 

العائدات األعلى التي قد تصبح ممكنة مع أعلى مستويات من . يسعى مجلس اإلدارة إلى المحافظة على التوازن بين التجاري للنشاط

 االقتراض والمزايا والضمانات التي يمكن تحملها من جانب مركز رأسمالي سليم.

   

 دارة رأسمالها كما يلي:إتتمثل أهداف المجموعه عند 
 

منافع أو مزايا ستمر في توفير عائد للمساهمين وفي مواصلة نشاطها بحيث يمكن أن ت اإلستمرار على ةجموعحمايه قدره الم -

   ألصحاب المصالح 

 و ،توفير عائد مناسب للمساهمين من خالل تسعير المنتجات و الخدمات التي تتناسب مع مستوى المخاطر -

 ل فوائد.لقروض و السلف و تحمبشروط اإلتفاقيات الماليه المرتبطة با لتزامااللضمان  -
 
 
 

 أخرى تشغيلية إيرادات.      6
 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 21,868  20,788 إيراد أتعاب

 46,569  47,645 إيرادات متنوعه

 68,433  68,437 

 و عمومية مصاريف إدارية .     7
 2020  2019 

 ي ألف لاير قطر  ألف لاير قطري 
    

 180,543  172,184 ومصاريف ذات الصلة  أجور

 36,515  37,385 وإطفاءإستهالك 

 4,461  971 إيجار

 13,271  22,685 أتعاب مهنية

 10,100  1,085 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 39,079  70,863 مصاريف إدارية وعمومية  أخرى

 305,173  283,969 

 

 الواحدلمخفف للسهم العائد األساسي و ا.     8
 

الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم  لحاملي أسهميحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح السنة العائد 

 . على احتساب العائد على السهم تخفيض تسببال يوجد أي أداة قد العادية خالل السنة. 
 

 2020  2019 
    

 423,297  226,055 ألف لاير قطري( ) الشركة األملي أسهم ربح السنة العائد لحام

 3,540,862  3,540,862 )ألف سهم(  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

 0.120  0.064 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )لاير قطري( 
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 الت ومعدات آوعقار  .9
 

ع       المصان  قوارب  المباني  األراضي 
  و المرافق

أثاث وتركيبات 
ومعدات وأدوات 
 وتحسينات مباني

  سيارات 
أعمال  

رأسمالية قيد 
 التنفيذ

 
 اإلجمالي

 
 اإلجمالي

 2020 2019 
 

ألف لاير   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف   ألف لاير قطري  قطري

                  

                  التكلفة أو التقييم:

 3,799,672  3,831,305  9,728  8,642  360,174  2,163,108  8,586  256,606  1,024,461 يناير 1 في

 63,089  13,326  ( 9,538)  759  1,938  19,821  -  346  - إضافات 

 ( 12,368)  -  -  -  -  -  -  -  - تحويالت

 ( 19,088)  (28,538)  -  ( 696)  ( 10,090)  ( 16,499)  ( 1,253)  -  - الغاء و استبعادات

 3,831,305  3,816,093  190  8,705  352,022  2,166,430  7,333  256,952  1,024,461 ديسمبر  31كما في 
                  

                  إستهالك متراكم

 773,456  856,547  -  7,302  271,709  502,719  7,276  67,541  - يناير 1كما في 

 110,369  104,891  -  668  20,937  70,079  304  12,903  - إستهالك السنة

 ( 10,620)  -  -  -  -  -  -  -  - تحويالت 

 ( 16,658)  (16,128)  -  ( 696)  ( 8,931)  ( 5,248)  ( 1,253)  -  - الغاء و استبعادات

 856,547  945,310  -  7,274  283,715  567,550  6,327  80,444  - ديسمبر 31كما في 
                  صافي القيمة الدفترية : 

                  

 -  2,870,783  190  1,431  68,307  1,598,880  1,006  176,508  1,024,461   2020ديسمبر 31كما في

 

                 

 2,974,758  -  9,728  1,340  88,465  1,660,389  1,310  189,065  1,024,461 2019ديسمبر 31كما في 
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 ( تتمة)  معداتآالت و و عقار  .9 
 

 

 .ض مؤجرةاتم تشييد مصانع تبريد المناطق والمرافق ذات الصلة على أرض مملوكة للمجموعة و أر •

 .قبل مثمن مستقلمن  األراضيتم  تقييم  •

 خ.ق.م.شركة القطرية لتبريد المناطق شللصانع التبريد بمتشتمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة فيما يتعلق  •

 كالتالي: بيان الربح أو الخسارةهالك في ستلقد تم اإلفصاح عن اإل

 2020  2019 

 لاير قطري ألف   ألف لاير قطري 
    

 75,609  71,135 راداتتكلفة اإلي

 34,760  33,756 عموميةو إدارية اريفمص

  104,891  110,369 
 

 
  

 ة استثمارات عقاري  .10
 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 9,434,550  9,460,268 يناير 1الرصيد في  

 37,915  13,121 إضافات خالل السنة 

 ( 31,870)  (35,148) صافي التحويالت

 19,673  43,563 القيمة العادلة  ربح

 9,460,268  9,481,804 ديسمبر 31الرصيد  في  

 

 الحوافزجميع المخاطر وتلك العقود على أنها إيجار تشغيلي ألنها ال تحول  وقامت بتصنيف ,إستثماراتها العقاريةتؤجر المجموعة 

( من ريل قطري مليون 240: 2019)لاير قطري  مليون 226 بقيمة رتأجي إيراداتبالمجموعة  اعترفت .ألصلاالعرضية لملكية 

  . ل العامخال االستثمارات العقارية

 

 :كما يليلإليجار غير مخفضة بعد تاريخ التقرير المستحقة على أساس ذمم مدينة  اتيجارلإلتحليل اإلستحقاق 

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 171,547  166,526 أقل من سنة  

 112,425  110,694 بين سنة وسنتين

 83,146  71,193 بين سنتين وثالث سنوات

 53,520  40,437 بين ثالث سنوات وأربع سنوات

 34,455  26,890 بين أربع سنوات وخمس سنوات

 51,807  31,266 اكثر من خمس سنوات

 506,900  447,006 ديسمبر 31الرصيد  في  

 

 

هم أعضاء في طرف ثالث و هم شركات التقييم و الذين ستثمارات العقارية على أساس التقييم الذي يقوم به لإلمة العادلة القي تحدد

هذه العقارات قد تم تحديده بصورة لإن القيمة العادلة    .جمعيات للمثمنين ولديهم المؤهالت الكافية والخبرة في تقييم عقارات إستثمارية

من  3)المستوى  فضةو طريقة التدفقات النقدية المخ( من تدرج القيمة العادلة 2)المستوى ة المقارنة بالسوق أساسية باستخدام طريق

( وتطبيق أسس المعايير الدولية للتقارير المالية للقيمة العادلة باستخدام تقنيات RICSوفقاً لمعايير ريكس للتقيم )تدرج القيمة العادلة(  

 .التقييم المعتمدة

 

 ،تتضمن معدل نمو اإليجار المتوقعالتدفقات النقدية المنتجة من العقارات   لصافي اليةحقيمة الموذج التدفق النقدي المخفض اليعتبر ن

معدل الخصم للمخاطر المعدل من بين  فض التدفقات النقدية بإستخدام تخ ,الفراغ، معدل األشغال وفترات اإليجار المجاني فترات

 .اإليجارالجودة اإلئتمانية للعميل وشروط معدل الخصم يتضمن جودة المبنى والموقع، إن تقدير , الوقائع األخرى
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 ة )تتمة( استثمارات عقاري  .10
 

النسبة راوح تت ,(%1,6إلى   %1:  2019) %1.6إلى   %1من  حسب التقييمات يتراوح يجارلإلالمتوقع  السوقي النمو نسبة  متوسط

%    3إلى   %2.5التضخم المتوقع من  نسبةتراوح ت( و%95% إلى 60:  2019)  %92.5 الى  %15من   لإلشغالالمتوقعة 

 . (%3ألى  2,5%: 2019)

 

   .قلوكان معدل الخصم للمخاطر أإلشغال أعلى ونسبة االمتوقع  النو السوقي لإليجارترتفع القيمة العادلة المقدرة إذا كان 

 

 استخدام االصلحق   .11 
 2020 

 ألف لاير قطري

 2019 

 ف لاير قطري أل

    

 6,367  5,616 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   يناير 1كما في 

 981  5,105 اإلضافات

 ( 1,732)  (3,514)  إستهالك السنة

 5,616  7,207 ديسمبر  31كما في 

 

 

 ملموسة موجودات غير   .12
 

 

 

 

 

 زميلة  شركات فياستثمارات   .13
 

 

 

 
 برمجيات  شهرة  ةعالمات تجاري

  أخرى  تشغيلية
 جمالياإل

2020 
 

 
 اإلجمالي
2019 

 
ألف لاير   ألف لاير قطري 

 قطري
ألف لاير   ألف لاير قطري 

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
            التكلفة

 34,286  34,286  2,814  8,350  8,867  14,255 يناير  1الرصيد  كما في 
 -  474  -  474  -  - إضافات  

 34,286  34,760  2,814  8,824  8,867  14,255 يسمبرد  31الرصيد كمافي 

            

            نخفاضاإلاإلطفاء و
            

 33,700  33,837  2,657  8,350  8,867  13,963 يناير 1الرصيد كما في 
 194  214  23  -  -  191 إطفاء السنة

 (57)  -  -  -  -  - انخفاض قيمة
 33,837  34,051  2,680  8,350  8,867  14,154 ديسمبر  31في الرصيد كما 

            
            صافي القيمة الدفترية

 -  709  134  474  -  101 2020ديسمبر  31كما في 

 449  -  157  -  -  292 2019ديسمبر  31كما في 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ريألف لاير قط 

    

 43,441  48,568 يناير 1الرصيد في  

 11,527  5,865    سنةحصة الشركة من أرباح ال

 ( 6,400)  (11,200) رباح مستلمةتوزيعات أ

      48,568     43,233  ديسمبر 31الرصيد في  
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 )تتمة( زميلة شركات فياستثمارات   .13
 

 تاسست الشركة في  .م.م.الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ذمن    %32  لنسبةامتالك المجموعة    تمثل االستثمارات في شركات زميلة

 .تزاول نشاط إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء األخرى دولة قطر و
 

 الشركات الزميلة: فيستثمار المجموعة علومات المالية الجدول التالي الميلخص ال

 

 استثمارات مالية    .14

 زون مخ    .15 

 التكاليف المؤجلة   .16
 

على أساس القسط  يتم تحقيقهما وإيرادات السعة لمرة واحدة والذي بإيرادات التوصيلمثل هذا المبلغ التكاليف المتكبدة فيما يتعلق ي

 . (4,6المصادر )إيضاح والتي تتوافق مع اعتراف االيرادات من هذة   الثابت على مدى فترة العقود مع العمالء
 

  خرىذمم مدينة وأرصدة مدينة أ   .17    

  

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   طريألف لاير ق  

    بيان المركز المالي:  فيالشركات الزميلة نتائج الحصة من 

 12,573  10,683 الموجودات غير المتداولة 

 63,965  59,731 الموجودات المتداولة 

 ( 1,856)  (1,842) المطلوبات غير المتداولة

 ( 26,114)  (25,339) المطلوبات المتداوله

 48,568  43,233 صافي الموجودات 

    

    االَخر :  الخسارة والدخل الشاملالربح او بيان  فيالشركات الزميلة  نتائج الحصة من 

 90,416  76,977 اإليرادات

 11,527  5,865 ربح السنة   

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 60,581  62,677 يناير 1الرصيد كما في 

 2,096  (10,890) ربح القيمة العادلة خالل السنة )خسارة( /  

 62,677  51,787 المعترف به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ديسمبر  31الرصيد في  
    

 29,197  29,678 داخل قطر  مدرجة أسهم

 33,480  22,109 خارج قطر مدرجةأسهم 

 51,787  62,677 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 907,514  871,252 أراضي وعقارات محتفظ بها للمتاجرة

 16,102  23,058 إنشاءات قيد التنفيذ 

 15,718  7,968 قطع غيار مواد و

 644  548 أغذية ومرطبات ومواد إستهالكية

 902,826  939,978 

 2020  2019 

 لاير قطري ألف   ألف لاير قطري 

    غير متداولة

 550,761  791,531 مدينه  ذمم

 38,823  60,265 طويله األجل  - تأمينات

 -  1,564 (30)ايضاح  موجودات ضريبية مؤجلة

 -  33 أرصدة مدينة أخرى 

 853,393  589,584 
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 )تتمة(  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  .17    

  

 
 متداولة

   

 1,198,349  617,045  بالصافي ،ذمم مدينة

 125,529  239,484 مبالغ مدفوعة مقدماً لمقاولين

 9,503  9,142 ( 31)إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

ً مسبقمدفوعة دفعات   30,811  23,997 اتمستحقو ا

 591,233  591,021 أرصدة مدينه أخرى 

 1,480,689  1,955,425 
 

 

 التالي: في الجدول  خالل السنة  كةحرال ,قيمةالانخفاض بصافي  معروضة  مدينةالذمم  ان
 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 138,603  126,451 يناير 1الرصيد في  
 ( 2,970)  63,579 خالل العام إنخفاض القيمة  ( إلغاء) /مخصص 

 ( 9,182)  ( 56,082) شطب خالل العام

 126,451  133,948 ديسمبر  31الرصيد كما في 
  

 .للذمم المدينة  يةتمانئاال الجودةادارة و قياس تقوم المجموعة ب كيفيتمان يوضح ئعن مخاطر اال  34يضاح رقم إ
 

  ارصدة لدى البنوك النقد و    .18
 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 156,515  397,728 لدى البنوكندوق وأرصدة نقد في الص

 1,141,851  1,483,523 ودائع ألجل 

 1,298,366  1,881,251  إجمالي النقد وما في حكمه

 ( 997,469)  (1,383,434) يوماً  90ناقصاَ: ودائع ألجل تستحق بعد 

 300,897  497,817 النقد وما في حكمه كما في بيان التدفقات النقدية
 

 المال المصدر رأس    .19
 

ومدفوع بالكامل بقيمة لاير قطري  مّصدرسهم عادي مصرح به و 3,540,862,500 يمثل رأس المال في تاريخ إعداد التقرير،

 10على تقسيم  2019فبراير  26وفقاً لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العامة غير العادية في  . واحد لكل سهم

وقد . قطريلاير  10أسهم جديدة بقيمة لاير قطري واحد لكل سهم قديم بقيمة  10ل سهم واحد، حيث تم بموجبها استبدال أسهم مقاب

إلى   354,086,248من  المّصدرةو امصرح بهبب في زيادة عدد األسهم المما تس 2019يوليو  3ذلك في  تم تفعيل

3,540,862,500 . 
 

 قانوني إحتياطي    .20
 

% من صافي أرباح الشركة إلى االحتياطي 10يتم تحويل نسبة  2015لسنه  11قانون الشركات التجارية القطري رقم وفقاً ألحكام 

إن االحتياطي القانوني غير قابل  .% من رأس المال المدفوع50القانوني، يجوز إيقاف التحويالت عندما يبلغ االحتياطي القانوني 

قامت الشركة برسملة  2006عام  خالل . 2015لسنة  11ة رقم قانون الشركات التجاريللتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها 

   .2005لاير قطري من االحتياطي القانوني إلصدار أسهم مجانية لسنة  مليون 57.3مبلغ 
 

 احتياطات أخرى    .21
 

والمعدات التي كانت خاضعة للتقييم  التلالوا للعقارات  لالعتراف بالزيادة في القيمة العادلة  يستخدمو  احتياطي إعادة تقييم يمثل

وال يُعترف بانخفاض القيمة العادلة في االحتياطي إال بقدر ما يتعلق بزيادة في القيمة العادلة لنفس األصل المعترف به سابقا  .العادل

 .حقوق الملكية في
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 توزيعات مقترحه  .22

وتكون خاضعه   2020مليون لاير قطري لسنة    177  رأس المال بإجمالي مبلغمن      %5قترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقديه بنسبة  إ

  .ةلموافقه المساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العام

من رأس المال بإجمالي   % 5على توزيع ارباح نقدية    ووافقت  2019  عام ل  السنوية للشركةامة  الجمعية الع  تعقد  ، 2020  مارس  3في  

 . مليون لاير قطري 177مبلغ

 

 ة الرياضيصندوق دعم األنشطه اإلجتماعية و    .23

من صافي   %2.5، على كافة الشركات القطرية المساهمه المدرجة في البورصة دفع نسبة 2008لسنة 13إستنادا الى القانون رقم 

، 2010للقانون الصادرة في  الربح لدعم صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية و الرياضية  وبناَء على هذا القانون و التوضيحات الالحقة  

 .لاير قطري(  مليون  10.6:    2019)  2020ديسمبر    31لاير قطري للسنة المنتهية في  مليون    5.7قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  
 

 فوائد  ذاتقروض  .24

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 3,378,637  3,889,012 قروض ذات فوائد 

 ( 18,402)  (26,938) التمويلمرتبطة بة تكاليف غير مطفا

 3,862,074  3,360,235 
 

    كما عرضت:

 1,508,651  3,237,894 مطلوبات غير متداولة

 1,851,584  624,180 متداولةمطلوبات 

 3,862,074  3,360,235 

 

 وفيما يلي تفاصيل قروض ذات فوائد المجموعة : 

  .هامشلباإلضافة و/أو معدل ليبور قطر المركزي   تحمل القروض معدل فائدة متغير من بنك

 

ويسدد القرض على أقساط من بنك محلي  أمريكي     مليون دوالر    165.3بقيمة  حصلت المجموعة على تسهيالت  ،  2015• في يناير  

القرض  .في تاريخ التقريركما مليون دوالر أمريكي  106.6 تم سداد ,2024حتى مارس  2015نصف سنوية تبدأ في مارس 

وعائدات التأمين قد احيلت لصالح من جانب اخر ان اإليرادات من مصنع التبريد  مقابل المصنع والمعدات ومصنع التبريدمضمون 

 .المقرض

 

 أمريكيمليون دوالر  72.5تم سحب من بنك محلي مليون دوالر   86، حصلت المجموعة على تسهيالت بقيمة ، 2015• في يناير 

مليون دوالر  25تم سداد  .2026مارس   31حتى   2017دد القرض على أقساط نصف سنوية تبدأ في سبتمبر ويس ,من أصل المبلغ

اإليرادات من مصنع ان  من جانب اخر مقابل المصنع والمعدات ومصنع التبريد،  مضمونالقرض  ,في تاريخ التقرير كماأمريكي 

 . لصالح المقرضقد احيلت التبريد وعائدات التأمين 

 

مليون لاير قطري من بنك محلي ويسدد القرض بالكامل في مارس  728المجموعة تسهيالت بقيمة  جددت، 2020ارس • في م

2023 . 

 

مليون لاير قطري من بنك محلي ويسدد القرض على أقساط  630، حصلت المجموعة على تسهيالت  بقيمة 2014• في سبتمبر 

 .كما في تاريخ التقريرمليون لاير قطري  514  تم سداد .2022 ابريلحتى  2014ربع سنوية تبدأ في أكتوبر 

 

ويسدد القرض على   ,مليون لاير قطري من بنك محلي  1,546مشروع بقيمة  ل، حصلت المجموعة على تسهيالت  2013• في يوليو  

القرض  .قريرفي تاريخ الت كمامليون لاير قطري  1,254 تم سداد .2023 ابريلحتى  2013أقساط ربع سنوية تبدأ من سبتمبر 

 .مقابل العقارات السكنية والتجزئة مضمون

 

مليون من  715تم سحب  .مليون لاير قطري مع بنك محلي 770، أبرمت المجموعة اتفاقية "مشاركة" بقيمة 2014• في يونيو 

ون لاير قطري  ملي 139 تم سداد .2026حتى سبتمبر  2018ويسدد القرض على أقساط ربع سنوية تبدأ من ديسمبر  .أصل المبلغ

 .تجاري مقابل عقارمضمون القرض  في تاريخ التقريركما 
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 )تتمة(  قروض ذات فوائد .24
 

 

 

 

مليون لاير  520مليون لاير قطري من بنك ، تم سحب  730، حصلت المجموعة على تمويل مشروع بقيمة 2016• في ديسمبر 

  مضمون  القرض. 2032حتى ديسمبر  2021يونيو من اً بدءالمبلغ  تم سداديسوف و التقريرفي تاريخ من أصل المبلغ كما قطري 

 .قيد التطوير سكنيةقارات عمقابل 

 

مليون لاير قطري من أحد البنوك المحلية ويسدد  765متجددة بقيمة بنكية عامة المجموعة تسهيالت  جددت، 2020• في أغسطس 

 . 2023أغسطس  القرض بحلول

 

ير عقارات لتطو  مليار لاير قطري  1,25بقيمة  بنوك محلية    نم    قرض مشتركتسهيالت    على  المجموعةحصلت  ،  2019  يوليوفي    •  

 ربعد القرض على أقساط اسدوسيتم التقرير في تاريخ  من اصل المبلغ كمامليون لاير قطري 264تم سحب  ,متعددة االستخدامات

 .قيد التطوير متعددت اإلستخدامات مقابل عقاراتمضمون القرض  .2028 ى ديسمبرحت 2022 مارس منسنوية تبدأ 

 

 67تم سحب , أساسا لتطوير عقارات سكنية مليون لاير قطري  353بقيمة " ايجارة، أبرمت المجموعة اتفاقية "2020 في  مارس• 

مارس حتى    2023  يونيو  منسنوية تبدأ    ربعد القرض على أقساط  اسدوسيتم  التقرير  كما في تاريخ    من اصل المبلغمليون لاير قطري

 .سكنية قيد التطويرمضمون مقابل عقاراتالقرض  .2030

 

  61تم سحب , أساسا لتطوير عقارات سكنية  مليون لاير قطري 175بقيمة " مرابحة، أبرمت المجموعة اتفاقية "2020  في  ابريل• 

حتى مايو  2023 مايو منأ سنوية تبد نصف د القرض على أقساط اسدوسيتم التقرير في تاريخ  اصل المبلغ كما مليون لاير قطري

 .سكنية قيد التطوير مضمون مقابل عقاراتالقرض  . 2029

 

 69تم سحب , عقار تجاريأساسا لتطوير مليون لاير قطري  200بقيمة " مرابحة، أبرمت المجموعة اتفاقية "2020 في  ابريل• 

حتى مايو   2022  نوفمبر  منسنوية تبدأ    نصفأقساط  د القرض على  اسدوسيتم  التقرير  في تاريخ  اصل المبلغ كما  مليون لاير قطري  

 .عقارات قيد التطوير مضمون مقابلالقرض  . 2029

 

بحلول   بالكاملسدد  تالبنوك المحلية ومليون لاير قطري من أحد    40بقيمة  بنكية  ، حصلت المجموعة على تسهيالت  2020  يونيو• في  

 . 2021 يونيو
 

 قروض المجموعة : لساسية المبالغ األعن سداد  صيلتفاوفيما يلي 
 

2020  2019 

 

 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري

    
 1,856,963  630,744 سنة واحدة  عند الطلب أو خالل 

 1,350,010  2,883,256 والخمس سنواتالسنتين  ما بين

 171,664  375,012 سنوات خمسأكثر من 

 3,889,012  3,378,637 

 

:  2019مليون لاير قطري ) 29بمبلغ  خالل السنة التنفيذ قيد العمبال لمرتبطة مباشرةا امت المجموعة برسملة تكاليف االقتراضق

 مليون لاير قطري(. 17

 

 في البيان الموحد للتدفقات النقدية على النحو التالي:  القروضصافي وتمثل التدفقات النقدية من 

 

 2020يناير  1في  
 قطري ألف لاير

 التدفق النقدي 

 ألف لاير قطري
اطفاء تكاليف  

 اصدار
 ألف لاير قطري

 2020 ديسمبر 31في  
 ألف لاير قطري

 3,862,074  7,840  493,999  3,360,235 2020ديسمبر  31في 

 3,360,235  7,446  ( 431,815)  3,784,604 2019ديسمبر  31في 



 

                                                  .ع.قم. الشركة المتحدة للتنمية ش 

 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

-37 - 

 

 ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى   .25
 2020  2019 

 ف لاير قطري أل  ألف لاير قطري 
    

    غير متداولة:

 84,427  97,675 المجمع الرئيسيصندوق احتياطي خدمات 

 

    متداولة:

 135,788  256,636 ذمم دائنة 

 630,359  636,546 تكاليف عقود مستحقة

 1,456,663  1,762,908 مبالغ مستلمة من العمالء مقدماً 

 130,721  139,102 مصروفات مستحقة أخرى

 -  8,318 ضريبة دخل مستحقة 

 233,492  418,397 ذمم دائنة أخرى 

 3,221,907  2,587,023 

 الدفع مبالغ محتجزة مستحقة   .26
 

  المقاولون  يوفي دمانعهذه المبالغ  سدادتم ي، وسوف بحسب العقود يمثل هذا الرصيد المبالغ المحتجزة من الدفعات للمقاولين

  .بالتزاماتهم التعاقدية

 

 إيرادات مؤجلة    .27
 

بيان الربح    في  تم تحقيقها  سية لمرة واحدة والتي  بإيرادات التوصيل وإيرادات السع  المتعلقةتمثل  بشكل أساسي اإليرادات المؤجلة  

ذات صلة في بيان سيتم االعتراف بالتكاليف المباشرة  .على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقود مع العمالءاو الخسارة 

  .(16)إيضاح الفترةالربح او الخسارة في نفس 
 

 موظفينمكافأة نهاية خدمة ال  . 28
 

2020  2019 

 ألف لاير قطري    قطريألف لاير 

 36,704  45,264 يناير 1الرصيد كما في 

 15,511  8,511 المخصص خالل السنة 

 ( 6,951)  (5,798) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 45,264  47,977 ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 التزامات اإليجار  .29
 

2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

   6,367   5,731 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ندعيناير 1

   981   5,105 اإلضافات

 ( 1,923)   (3,871) مدفوعات اإليجار خالل السنة 

 306   480  اإليجار التزامفوائد على  مصروف

 5,731  7,445 ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

    كما عرضت:

 4,518  6,034 مطلوبات غير متداولة

 1,213  1,411 مطلوبات متداولة

 7,445  5,731 
    

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 126,332  115,205 مبالغ مستحقة خالل سنة

 21,787  106,731 مبالغ مستحقة بعد اكثر من سنة
    
 221,936  148,119 
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 ضريبة  الدخل   .30
 

 ضريبة الدخل في بيان الربح أو الخسارة الموحد كما يلي: اريفمص
 

 2020 

 ألف لاير قطري 

 2,444 تغيير في التقدير متعلق بالسنة السابقة

 8,284 الحالية   للفترة  ضريبة الدخل

 (1,564) ل المؤجلة  ضريبة الدخ

 9,164 

 

على النحو  المناسبةختلف الضريبة على أرباح شركات المجموعة عن المبلغ النظري الذي سينشأ باستخدام معدالت الضريبة ت
 : التالي

 

 2020 

 ألف لاير قطري 

  

 274,088 الربح قبل الضريبة 

 (247,971) ربح معفى من الضريبة

 26,117 رح خاضع للضريبة  
  

 ٪10 معدل ضريبة الدخل المطبق 

 2,612 معدل ضريبة  الضريبة على أساساحتساب  

 2,444 تغيير في التقدير متعلق بالسنة السابقة

 (76) على الخسائر الضريبية غير المعترف بها سابقًا في الشركات التابعة على األثر الضريبي

 5,670 غير القابلة للخصم لألغراض الضريبية األثر الضريبي للمصروفات

 (4,260) متعلقة بالسنة السابقة الضريبة المؤجلة  على الموجودات األثر الضريبي

 2,774 الضريبة المؤجلة  الموجودات للسنة الحالية علىمن تغيير المعدل الضريبي األثر الضريبي 

 9,164 مصروفات ضريبة الدخل 
 

 ضريبة الدخل المؤجلة  (1

  :التالية داتموجومن ال في تاريخ التقرير شأت مطلوبات الضرائب المؤجلةن
 

 2020 

 ألف لاير قطري 

 591 عقار وآالت ومعدات

 33 مكافأت نهاية خدمة الموظفين

 940 أخرى  مطلوبات ضرائب مؤجلة
 

1,564 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  .31
  
 

ً الشركات التابعة و الشركات الزميلةالمعلومات عن هيكلة ال 4بين إيضاح رقم ي خالل السنة تمت بعض  .مجموعة متضمنا

يتم اعتماد   .المعامالت مع األطراف ذات العالقة على نفس الشروط واألسس التجارية المطبقة مع أطراف أخرى غير ذات عالقة

 . سياسات األسعار وبنود هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة
 

 

 كما يلي:والمبالغ المعنية وطبيعة المعامالت الجوهرية راف ذات العالقة مع األط ألرصدةا
 

 2020    2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

    عالقة من أطراف ذات  المبالغ المطلوبةا

 6,508  3,497 م .م. المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ

 2,995  5,645 ع.م.الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش

 9,142  9,503 
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 )تتمة(  معامالت مع أطراف ذات عالقة  .31
 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    عالقة مع أطراف ذات  معامالت

 41,874  6,049 اإليرادات

 1,112  2,217 إيرادات اإليجار
 

 

 
 

 ولين الرئيسيين باإلدارة كما يلي:ؤالمكافآت والمزايا للمستفاصيل 
 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 40,446  43,277 األجل قصيرةمنافع للموظفين و  رواتب

 8,833  2,691 األجل طويلة اخرى منافع

 45,968  49,279 
 

 مليون لاير قطري(. 10.1: 2019) مليون لاير قطري 1.1هي  2020كافأة أعضاء مجلس اإلدارة لعام م

 

 لتزامات محتملة ا   .32
 

 2020  2019 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 7,044  5,698 ضمانات بنكية و سندات
    

 

 .اديتيعاال ها عمالأ نشاط ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات هامة من الضمانات أعاله والتي أصدرت خالل
 

 ,مضادة ضد المطور ت الشركة بدعوىوردسجل المطور دعوى ضد الشركة  .الشركة ومطورتوجد دعوى قضائية مستمرة بين 

 .للحصول على تعويض عن استرداد التكاليف المتكبدة واألضرار التي لحقت به حيث يسعى كل طرف
 

لم يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في هذا المشروع  .، لكن الشركة استأنفت ضد الحكم أصدرت المحكمة قراراً  لصالح المطور

 . نه ال يتوقع أن تنشأ أية إلتزامات إضافية عن هذه القضيةعلى تقييم محامي الشركة ، فإ ولكن بناءً من قبل الشركة 

 
 

 التزامات رأسمالية     .33
 2020  2019 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    

 1,329,871  2,577,412 الموردينوالتزامات تعاقدية للمقاولين 

 

 

 المالية وإدارة المخاطراألدوات    .34
 

 . 4السياسات المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية واردة في اإليضاح رقم 

والذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى والمستحقات من  ألجل ، ع، ودائتتكون األدوات المالية من النقد واألرصدة لدى البنوك

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

 

 مخاطر االئتمان
 

  . عن الوفاء بالتزاماتة التعاقدية اداة ماليةفي حال عجز فرد او طراف مقابل في  تكبد الجموعة لخسائرمخاطر االئتمان هي مخاطر 

اقصى ما يمكن ان تتعرض له الشركة  ان .ان تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتاثر بشكل اساسي بالخصائص الفردية لكل طرف

 :من مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لالداة المالية و التي هي كمايلي
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 )تتمة(  األدوات المالية وإدارة المخاطر   .34
 )تتمة( مخاطر االئتمان

 
2019  2020  

 االجمالي

منخفض القيمة 

 االئتمانية

غير منخفض 

تمانيةالقيمة االئ  االجمالي  

منخفض القيمة 

 االئتمانية 

غير منخفض 

  القيمة االئتمانية 

لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري    ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
        

 ذمم مدينة  1,408,576 133,948 1,542,524  1,749,110 126,451 1,875,561

591,233 - 591,233  91,0215  أرصدة مدينة أخرى  591,021 - 

503,9  - 503,9   9,142 - 9,142 

مستحقات من اطراف 

عالقة ذات   

366,298,1  - 366,298,1  النقد وأرصدة البنوك 1,881,251 - 1,881,251  

3,774,663 126,451 3,648,212  4,023,938 133,948 3,889,990  
 

 :ض القيمةأعمار ومخصص انخفايلي جدول يوضح فيما   
 

2019  2020  

مخصص انخفاض 

 القيمة

القيمة الدفترية  

  اإلجمالية

مخصص انخفاض 

 القيمة

القيمة الدفترية 

 اإلجمالية

 

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

  
 

  

 غير مستحقة 1,078,665 146  379,587 795

ً  90-1في السداد  تأخر  104,609 3,021  583,971 1,406 يوما  

ً  180-91تأخر في السداد   41,434 13,826  61,596 10,256 يوما  

ً  365-181تأخر في السداد   46,146 7,918  95,566 14,497 يوما  

او اكثر يوما 365تأخر في السداد  271,670 109,037  754,841 99,497  

126,451 1,875,561  133,948 1,542,524  

 

التي يحتفظ بموجبها بحق ملكية  العقارات المتصلة ببيع وحدات األراضي و الذمم المدينة العقارات مبيعات مدينة منالذمم الوتمثل 

 .مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةعند تقييم  عقاراتتنظر اإلدارة في قيمة ال ,األساسية كضمان عقاراتال
 

ونتيجة  .من األطراف المقابلة التي تخضع لسيطرة مساهمي الشركة هي مستحقات العالقةالمبالغ المستحقة من األطراف ذات 

 .بشأن هذه المستحقات ضئيال الخسائر االئتمانية المتوقعةكون تأن  لذلك، من المتوقع

 

متوقع ونتيجة لذلك، من ال .األخرى بالكامل، وبالتالي فإن اإلدارة ال تتوقع خسارة في التحصيلالذمم المدينة ومن المتوقع استرداد 

  .بشأن المستحقات األخرى ضئيال الخسائر االئتمانية المتوقعةكون تأن 

 

 عن طريق:  ذمم مدينه وأرصدة مدينه أخرىوتحد الشركة من تعرضها للمخاطر االئتمانية من 

 • تقييم الجدارة االئتمانية لكل طرف من األطراف المقابلة قبل إبرام العقود ؛

 بانتظام ؛ ولكل عميل ، والتي يتم مراجعتها • تحديد فترات السداد القصوى 

   .قيمةللانخفاض مبالغ  اي التجارية لتحديد مدينهالذمم التحصيل  مراجعة• القيام دوريا ب
 

ان الخسائر االئتمانية  المتوقعة هي  .من عمالء افرادللذمم المدينة التجارية الخسائر االئتمانية المتوقعة  لقياس أداةوتستخدم الشركة 

قديرات مرجحة للقيمة الحالية للخسارة االئتمانية التي تم قياسها بالقيمة الحالية للفرق بين الدفق النقدي مستحق للمجموعة بموجب ت

 .االاقتصادية الحالية و المستقبلية عواملللالعقد و التدفق النقدي الموقع استالمة بموجب ترجيحات عدة 

 

في  غير جوهريةمن المتوقع أن تكون خسارة االئتمان فانه  نخفضة القيمة االتمانية و بالتاليليست م لدى البنوكو االرصدة  ان النقد

يتم تصنيفها بشكل مستقل من قبل وكاالت التصنيف االئتماني و جيدة بنوك ذات مكانةمع موجودة الشركة  نقدأرصدة  تاريخ التقرير

 النحو التالي:  ىعل
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 )تتمة(  طراألدوات المالية وإدارة المخا  .34
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    التصنيف االئتماني

 -  89,128 أ 2

 1,197,924  1,649,847 أ 3

 38,269  123,654 أأ 3

 61,184  15,572 أ ب3

 989  3,050 أخرى 

 1,881,251  1,298,366 
 

 مخاطر السيولة
 

، كانت المبالغ الدفترية التقريرفي تاريخ    ,تفاقياتاال  مقاصة  و أثر  غير المشتقة    ستحقاق التعاقدية للمطلوبات الماليةفيما يلي تواريخ اال

 : مساوية تقريبا للتدفقات النقدية التعاقدية لكل منها
 

   

 مخاطر السوق
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 للمجموعة بالنسبة لألدوات المالية التي تحمل فائدة كما يلي: و القيمة الدفترية في تاريخ التقرير ان محفظة معدل الفائدة 

 
  2020   2019 

 ريالف لاير قط   الف لاير قطري  

      األدوات ذات أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة

 1,141,851   1,483,523  ودائع ألجل

  قروض ألجل
(3,889,012)   (3,378,637) 

 

 

 المجموع   سنوات 5أكثر من    وات سن  5- 2  سنة  أقل من   

 : 2020 ديسمبر   31
       

 3,889,012  375,012  2,883,256  630,744 قروض ذات فوائد 

 950,420  -  97,675  852,745 ذمم دائنه و أرصدة دائنه أخرى 

 221,936  -  106,731  115,205 مبالغ محتجزة مستحقة الدفع

 7,445  5,656  378  1,411 إلتزامات اإليجار 

 8,318  -  -  8,318 طلوبات ضريبة الدخل م

 1,608,423  3,088,040  380,668  5,077,131 

        
        : 2019 ديسمبر   31

 3,378,637  171,664  1,350,010  1,856,963 قروض ذات فوائد 

 556,823  -  84,427  472,396 ذمم دائنه و أرصدة دائنه أخرى 

 148,119  -  21,787  126,332 الدفعمبالغ محتجزة مستحقة 

 5,731  3,183  1,335  1,213 إلتزامات اإليجار 

 2,456,904  1,457,559  174,847  4,089,310 
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 )تتمة(  األدوات المالية وإدارة المخاطر  .34
 )تتمة( مخاطر السوق

 
 

 تحليل حساسية سعر الفائدة
قطة أساس وتم االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن أرباح المجموعة  ن 100إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/أقل بمقدار 

  .لاير قطري( مليون  19    :2019مليون لاير قطري ) 14 داربمقتزيد  ستنخفض/ 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 مخاطر العمالت 
جميع   .سبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةالمخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األدوات المالية بمخاطر العمالت هي  

لذا فإن تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية في أدنى حدوده إذ أن معظم الموجودات  ,الودائع ألجل بالريال القطري

 . مربوطة بالريال القطريوالمطلوبات المالية بعمالت 
 

 خاطر سعر السهمم
ة عن تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار مخاطر سعر السهم هي المخاطر الناتج

السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الفائدة أو العمالت( حيث يتسبب في تلك التغييرات عوامل محددة خاصة باألداة 

 . الية المماثلة المدرجة بالسوقية أو بمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالمال
 

 سعر السهم ل  الحساسية تحليل   
  5.2مع ثبات جميع المتغيرات األخرى أن يؤدي إلى انخفاض/زيادة قدرها  %10ومن شأن زيادة/انخفاض أسعار األسهم بنسبة 

 . قطري(مليون لاير 6.3:  2019) 2020ديسمبر  31مليون لاير قطري في أرباح المجموعة للسنة المنتهية في 
 

 لألدوات المالية للموجودات و القيم العادلة    .35
 

 

 بالقيمة االعادلة من خالل الربح او الخسارة  نقد وأرصدة لدى البنوك وأصول ماليه  استثمارات مالية و تتكون األصول المالية من  

 .تتكون المطلوبات المالية من قروض ألجل وذمم دائنة ومصروفات مستحقة .وذمم مدينة
 

ولذلك   ,في السوق في تاريخ القياس  بين المشاركين  في معاملة عاديةلبيع أصل أو دفعه لنقل التزام    المستلمالقيمة العادلة هي السعر

 .يمكن أن تنشأ اختالفات بين القيمة الدفترية في إطار طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة
 

 تدرج القيمة العادلة   
 

 د والكشف عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنية التقييم:لشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديتستخدم ا
 

 مماثلة؛ التزامات)غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المدرجة: األسعار 1المستوى 
 

كبير على القيمة العادلة المسجلة، سواء بشكل  التي لها تأثير عواملجميع اللتها : التقنيات األخرى التي يمكن مالحظ2المستوى 

 مباشر أو غير مباشر؛ و
 

السوق معلومات : التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى 3المستوى 

 ,التي يمكن مالحظتها
 

 .المالية المعترف بها في البيانات المالية الموحدة تقريبية لقيمها العادلة  التزاماتوالدفترية لألصول المالية  وترى اإلدارة أن المبالغ  

صنفت ( 9)إيضاح  العقار واآلالت والمعداتولكن  1من المستوى  ( على أنها14 ايضاحبأكملها ) االستثمارات الماليةوتصنف 

 . 3و2( صنفت كمستوى 10واإلستثمارات العقارية )إيضاح  .3مستوى ك
 

 المعلومات القطاعية . 36
 

توفر وحدات    ,لدى المجموعة أربعة قطاعات تصدر عنها تقارير حسبما وارد أدناه وهي وحدات العمل اإلستراتيجية لدى المجموعة

العمل اإلستراتيجية مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصورة منفصلة نسبة لحاجتها إلستراتيجيات منفصله، بالنسبة لكل وحدة 

راتيجية تقوم االدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على نحو منتظم ، يورد الملخص التالي وصفا للعمليات التشغيلية عمل إست

 :قطاعات المجموعة المفصح عنهالكل واحد من 

 
 

 طبيعة النشاط القطاعات 

 .التطوير العقاري و أعمال االنشاءات التنمية الحضارية 

 .وبيع السلع الترفيهية الستثمار في وتطوير الفنادق ومرافق ترفيها خدمات الضيافة والترفيه 

 .اريناالمناطق و نشاطات المادارة و تشيد أنظمة تبريد  البنية التحتية و المرافق

 .الخدمات العامة للمجمع الرئيسيتقديم حلول تقنية المعلومات و  العمليات التشغيلية األخرى
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 ة( )تتم  المعلومات القطاعية . 36
 

 .4السياسات المحاسبية للمعلومات القطاعية هي ذاتها المبنية في إيضاح 
 

يقاس األداء استنادا إلى ربح القطاع المدرج في التقارير الداخلية    .قطاع يصدر عنه تقرير أدناهتم إدراج البيانات الخاصة بنتائج كل  

قياس األداء إذ تعتقد اإلدارة بأن مثل هذه المعلومات هي األكثر يتم استخدام ربح القطاع ل .التي تتم مراجعتها من جانب االدارة

يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات  .مالئمة لتقييم نتائج قطاعات معينة بالنسبة للكيانات األخرى التي تعمل في هذه المجاالت

 .على أساس التعامل التجاري

 
 

 القطاعات الجغرافية

ج دولة قطر باستثناء الشركه المتحدة لتنميه االستثمار )التي تم تأسيسها في جزيرة كايمان( وحيث تنوع المجموعة أنشطتها خارلم  

أنه ال يوجد عمليات ذات قيمه جوهريه لتلك الشركة خارج قطر، وبالتالي جميع موجودات المجموعة هي داخل دولة قطر ، بناء 

 . 2020ديسمبر  31ه المنتهية في افية متميزة للمجموعة للسنعلى ذلك ليست هناك قطاعات جغر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التنمية الحضارية  

 
خدمات الضيافة  

 و الترفيه 

 
البنية التحتية و 

 المرافق 

  أخرى  
استبعادات بين 

 القطاعات 

 

 اإلجمالي 

 ألف لاير قطري  

 

 ألف لاير قطري 

ألف لاير   

 قطري 

  ألف لاير قطري  

 ألف لاير قطري 

 

 

2020  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 625,904  (45,186)  -  -  -  671,090 عقارية  إيرادات

 203,282  -  -  203,282  -  - السعة  إيرادات

التبريد وبيع  إيرادات

 - محوالت الطاقة 

 

- 

 

147,778 

 

- 

 

(20,327) 

 

127,451 

 31,181  -  -  31,181  -  - المارينا إيرادات

بيع مأكوالت   إيرادات

 - ومشروبات 

 

21,912 

 

- 

 

- 

 

- 

 

21,912 

 165,962  -  165,962  -  -  - أخرى  إيرادات

 1,175,692  (65,513)  165,962  382,241  21,912  671,090 اإليرادات  إجمالي 

            

 39,212  -  2,226  7,628  6  29,352 تمويلية  إيرادات

 (115,494)  9086  -  (21,980)  (112)  (102,488) تكاليف تمويلية

            

 (41,103) كإهال
 

(2,413) 
 

(60,867) 
 

(508) 
 

- 
 

(104,891) 

            

حصة من أرباح شركات  

 5,865 زميلة

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,865 

            

 89,121 ربح / )خسارة( السنة 
 

(11,487) 
 

88,424 
 

58,040 
 

40,826 
 

264,924 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 19,476,184  (222,047)  667,734  2,321,394  19,640  16,689,463 القطاع  موجودات

 8,154,405  (176,018)  216,259  1,469,242  92,194  6,552,728 القطاع  مطلوبات
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية . 36
 

 )تتمة( القطاعات الجغرافية

 

 

 أرقام المقارنة    .37
عندما أقتضت الضرورة لتتناسب مع تصنيف العام الحالي ، لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير على تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة  

 . قارنةصافي الربح وحقوق الملكية المعلنة في سنة الم
 

 

 19-كوفيد ر تأثي  .38 
 

أعلنت السلطات المالية  .إلى تباطؤ النشاط االقتصادي في دولة قطر  2020"( في بداية عام 19كوفيد فيروس )"كورونا أدى تفشي 

 . والنقدية ، المحلية والدولية على السواء ، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة

 

 ة بتقييم ما إذا كانت المنشأة مستمرة في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول المخاطر قامت المجموع

في  19كوفيد قد يستمر تأثير  .تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة .والشكوك المستقبلية

ونتيجة لذلك ، هذه تم  ,التشغيلي في التواجدتظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار التطور ، ولكن في الوقت الحالي

 .أسس االستمراريةبشكل يناسب  بيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإعداد ال

 

المخاطر واإلبالغ عنها في البيانات المالية  ما إذا كان يلزم أي تعديل وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارةا راعت المجموعة أيضً 

 .(2الموحدة )إيضاح 

 

التجزئة البيع ب عقود اإليجارمع مستأجريالمتعلقة ب من اإليجار ثالثة، تنازلت المجموعة  2020ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

   .الضيافةي قطاع رسوم المتعلقة بخدمات تبريد المناطق المقدمة لعمالئها فوال

 

 

 

 

 

التنمية 

 الحضارية 

خدمات الضيافة   

 و الترفيه 

البنية التحتية  

 و المرافق 

بعادات بين است   أخرى  

 القطاعات 

 

 اإلجمالي 

 ألف لاير قطري  

 

 ألف لاير قطري 

ألف لاير   

 قطري 

ألف لاير   

 قطري 

ألف لاير   

 قطري 

 

 ألف لاير قطري 

2019            

            

 1,142,875  (12,799)  -  -  -  1,155,674 عقارية  إيرادات

 218,898  (11,385)  -  230,283  -  - السعة  إيرادات

التبريد وبيع محوالت   إيرادات

 - الطاقة 

 

- 

 

170,387 

 

- 

 

(7,398) 

 

162,989 

 31,237  (8,867)  -  40,104  -  - المارينا إيرادات

بيع مأكوالت   إيرادات

 - ومشروبات 

 

25,971 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25,971 

 177,964  -  177,964  -  -  - أخرى  إيرادات

 1,759,934  (40,449)  177,964  440,774  25,971  1,155,674 اإليرادات  إجمالي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43,905  -  2,326  12,341  10  29,228 تمويلية  إيرادات

 (154,436)  9,262  -  (31,122)  (119)  (132,457) تمويليةتكاليف 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (110,369)  -  (469)  (60,786)  (2,787)  (46,327) إهالك
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 11,527  -  -  -  -  11,527 حصة من أرباح شركات زميلة 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 458,105  (11,644)  47,274  86,891  (8,843)  344,427 ربح / )خسارة( السنة 

            

 18,201,868  (219,423)  561,750  2,360,704  24,610  15,474,227 القطاع  موجودات

 5,261,754 القطاع  مطلوبات
 

114,598 
 

1,596,978 
 

168,317 
 

(179,328) 
 

6,962,319 
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 )تتمة(19-كوفيدتأثير   .38

 
هناك عدم يقين بشأن كيفية تأثير التطور  قد يكونومع ذلك ،  .بالوضع الحاليتتأثر عمليات المجموعة التجارية وأدائها إلى حد كبير لم 

الوضع  تطور اقبةستستمر المجموعة في المر. المستقبلي لتفشي المرض على أعمال المجموعة وطلب العمالء على منتجاتها وخدماتها

تأثر على   وبطة قد تنشأ ارتأي مخاطر م معلجةخاطر لالممارسات إلدارة المغيرها من استمرارية األعمال و طخطتم تفعيل عن كثب و

 في المستقبل.واألداء المالي  التشغيليةالعمليات 

 

سبب استمرار مستوى عدم اليقين العام بشأن التأثير دادت بيئة المخاطر العامة التي تعمل فيها المجموعة خالل العام إلى حد كبير باز

االستثمارات العقارية قد قييمت أنحاء العالم ، والذي قد يكون له تأثير كبير على قيمة العقارات. وفي جميع  19-كوفيدالمستقبلي لـ

إلى أن يشهد سوق العقارات  خالل العام 19-ؤهلة مهنيا. أدى تفشي فيروس كوفيد م طرف ثالثكتقييم  للمجموعة من قبل شركات

أن المثمن يواجه مجموعة غير هو  19-كوفيدالحالي على الان الرد لة قطر. مستويات أقل بكثير من أنشطة المعامالت والسيولة في دو

ظل الظروف  في على المعلومات المتوفرة بناءاالستثمارات العقارية م تقييم جميع ت ,مسبوقة من الظروف التي يبني عليها الحكم. لذلك

 . الراهنة


