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                                      الكرام          المساهمين السادة إلى الحسابات المستقلين مراقبيتقرير 
 ق.ع.ش.م الشركة المتحدة للتنمية

 

 تقرير حول البيانات المالية الموحدة 
)"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها  ق(..عش.م) المتحدة للتنميةلقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للشركة 

 وبيان الربح أو الخسارة الموحد 2115ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في  تتضمنبـ "المجموعة"( والتي  جميعا  
 في ذلكنتهية للسنة المالموحد التدفقات النقدية بيان و الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان و الموحد الدخل الشامل بيان و 

 .المتممة الخرىالمحاسبية واإليضاحات  لسياساتا ألهم ملخص، و التاريخ 
 

 مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة مسؤولية
وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية  ةعادل بصورة ل عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضهاؤو إن مجلس اإلدارة مس

األخطاء المادية عداد بيانات مالية موحدة خالية من إلضرورية  يراهاالرقابة الداخلية التي  كذلك عن إجراءاتوهو مسؤول 
 .أختالس أو خطإناتجة عن السواء 

 

 الحسابات راقبيلية مؤو مس
. لقد تم تدقيقنا وفقا  التي قمنا بها أعمال التدقيق استنادا  إلىالبيانات المالية الموحدة  حولليتنا هي إبداء الرأي ؤو إن مس

لحصول على لوتنفيذ أعمال التدقيق  التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيطلمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب 
 .أخطاء ماديةمن خالية البيانات المالية الموحدة  بأنتأكيدات معقولة 

 
البيانات المالية الموحدة. التي تتضمنها حات فصالمبالغ واإلابشأن لحصول على أدلة لالقيام بإجراءات على مل التدقيق تيش
البيانات المالية الموحدة سواء في  األخطاء المادية تقييم مخاطر ذلك بما في م إختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنات
بإعداد  المتعلقـةالرقابة الداخلية الضبط و عتبار أنظمة إلتقييم المخاطر نأخذ في ا إجراء . عندأخطختالس أو إناتجة عن ال

غرض لوليس ، إجراءات تدقيق مناسبة  إعداد لغاياتوذلك ، بصورة عادلة وعرضها لبيانات المالية الموحدة ل المجموعة
 سياساتمة الئتقييم مدى مال على مل التدقيق أيضا  تيشو الرقابة الداخلية للمجموعة. الضبط و الية أنظمة عف حول ناإبداء رأي

لبيانات المالية العام للعرض اتقييم  وكذلكاإلدارة المعدة من قبل ومعقولية التقديرات المحاسبية  ستخدمةمحاسبية المال
 الموحدة.

 

 باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساسا  معقول  يمكننا من إبداء رأينا.
 
 



 

 

  

 

 

 

                                        الكرام          المساهمين السادة إلى الحسابات المستقلين مراقبيتقرير 
 تتمة -ق ..عش.م الشركة المتحدة للتنمية

 

 الرأي 

كما في رأينا أن البيانات المالية الموحدة ُتظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي المادية ، المركز المالي الموحد للمجموعة 
 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية. 2115ديسمبر  31في 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
رعية وأن البيانات المالية الم لإلجراءاتجري الجرد وفقا أتحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد  الشركةوفي رأينا أن 

لقد حصلنا على  والنظام األساسي للشركة. 2115لسنة  11رقم  القطري الموحدة تراعى أحكام قانون الشركات التجارية
، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام  جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا

ي. كما عاله أو النظام األساسي على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط المجموعة أو مركزها المالالقانون المذكور أ
 نؤكد على أن المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر وسجالت المجموعة.

 

 

 

 

 

 عـن إرنسـت ويـونـغ 
 

 

 

 فـــراس قســــوس 
 قـانـونـيمحــاسـب  

 236سجل مراقبي الحسابات رقم                                                                            
 2116فبراير  14في  ةالدوح 
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 الموحد ةر أو الخسا حالرببيان 
   2115ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
   5132  2114 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 
     

 109160342  141.1..34  اإليرادات
 (7820919)  (13341.6)  تكلفة اإليرادات
 101230423  6564886  إجمالي الربح

     
 150744  514525  إيرادات توزيعات أرباح

 610272  5134812 6 أخرى تشغيلية إيرادات
 -  (54338)  متاحة للبيع ماليه أصولخسارة إنخفاض قيمة 

 (370152)   - 11 إستثمارات عقاريةقيمة إنخفاض خسارة 
 (510845)  (2.4315) مبيعات وتسويق مصاريف
دارية عمومية مصاريف  (334.794)  (1.34462) 7  وا 

 7750748  16143.8  الربح التشغيلي
     

 -  3554.66 11 ربح تقييم إستثمارات عقارية
     

 220881  124564  إيرادات التمويل 
 (1470934)  (.313418)  تكاليف التمويل 

 (1250154)  (814314)  صافي تكاليف التمويل
     

 250644  5141.8 12  نتائج شركات زميلة حصة من صافي
 6760338  4154648  ربح السنه

     
     الربح العائد إلى :

 6250669  1684112  الشركة األم حاملي أسهم
 510669  ..145.  حقوق غير المسيطر عليها

 6760338  4154648  ربح السنه
     

     العائد األساسي للسهم 
 1077  3482  8 العائد الساسي و المخفف للسهم
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 الموحد الاخرالدخل الشامل بيان 
   2115ديسمبر  31في  ةالمنتهي ةللسن

 

   5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 
     

 1414116  4154648  ربح السنة
     

     ااَلخرالدخل الشامل الخسارة /
     

خالل  أو الخسارة شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح إيراداتخسائر / 
 فترات لحقة:

    

 710943   (244511)  21 متاحة للبيعال الماليه لألصولصافي التغير في القيمة العادلة 
 188   (34165)  21 التدفق النقدي احتياطي تحوطصافي التغير في 
     خسارة خالل فترات لحقة:رى ل يعاد تصنيفها إلى خسارة شامله أخ
 (40631)  (544231) 21 تم إعادة تقييمها سابقا   عقار و الت و معداتإنخفاض قيمة 

     
 7430839  1.14424  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

     
     إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

 6930171  1114231  الشركة األم حاملي أسهم
 510669  ..145.  حقوق غير مسيطر عليها 

     
 7430839  1.14424  الدخل الشامل للسنةإجمالي 
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 المركز المالي الموحدبيان 
   2115ديسمبر  31 كما في

 

  5132  2114 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف إيضاح 
     

     الموجودات 
     غير المتداولةالموجودات 

 9 عقارات وآلت ومعدات
.4.884388  401110168 

 11 استثمارات عقاريه 
6441.4418  803940341 

 11 موجودات غير ملموسة
14146  40466 

 12 استثمارات في شركات زميلة
1164111  3170133 

 180171  3.14312 16 طويله األجل  -أخرى ةو أرصدة مدين ةذمم مدين
 13 ماليه متاحه للبيع أصول

..84.21  5180815 

  غير المتداولةالموجودات إجمالي 
3.43124614  1302430883 

     
     المتداولة الموجودات

 14 ، بالصافيمخزون 
3411841.4  106650331 

 160535  - 15   للبيع أصول متاحة
 16 ، بالصافي متداوله –ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

34162423.  104640281 
 17 النقد وما في حكمه

5454441.4  208230476 

 509690623  241154216  المتداولةإجمالي الموجودات 

 1902130516  3843164132  إجمالي الموجودات
     

     حقوق الملكيه والمطلوبات
     حقوق الملكيه

 305410862  142.14615 18 المصدر رأس المال
 104520249  342534531 19 احتياطي قانوني
 106810128  3428.4111 21 احتياطيات أخرى

 4.1980763  452442.2.  مدورةرباح أ
     

 1107720112  3148314151  الشركة  األم لحاملي أسهمالحقوق العائدة 
     

 3470145  1454852  حقوق غير مسيطر عليها
     

 1101190147  3345614223  إجمالي حقوق الملكيه
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 تتمة -المركز المالي الموحد بيان 
 2115ديسمبر  31 كما في

  5132  2114 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  حإيضا 
     

     المطلوبات
     المطلوبات غير المتداولة

 404210171  14.584144 23  ذات فوائدقروض 
 1110163  3114318 24 مبالغ محتجزة  مستحقه الدفع

 580747  184342 26 طويله الجل -و أرصدة دائنه أخرى دائنة ذمم
 320257  164531 25 مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

     
 406220237  .14114451  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     
     المطلوبات المتداولة

 26 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
541114441  206710429 

 23 ذات فوائدقروض 
34144413.  6410458 

 24 مبالغ محتجزة  مستحقه الدفع
3414441  1590335 

  إجمالي المطلوبات المتداولة
.453.4211  304720222 

     
  إجمالي المطلوبات

44623441.  801940459 
     

  إجمالي حقوق الملكيه والمطلوبات
3843164132  1902130516 

 
 

ووقعها بالنيابة عن المجلس  2116فبراير  14في  مجلس اإلدارةمن قبل  هذه البيانات المالية الموحدةتمت الموافقه على 
 كل من:

 
 
 
 

..............................        ...............................  
 تركي محمد خالد الخاطر             إبراهيم جاسم العثمان   
            مجلس اإلدارةرئيس                الرئيس التنفيذي  
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 الموحد حقوق الملكيةبيان التغيرات في 
   2115ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

 األمالشركة  أسهم حامليالعائد إلى 
 

 

 

 
 رأس المال 

  المصدر

 احتياطي 
 قانوني

احتياطيات أخرى      
 (51)إيضاح 

 

 أرباح مدورة

 

 إجمالي

حقوق غير  
 عليها مسيطر

إجمالي حقوق 
 الملكية

 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطريف أل  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 

              
               1101190147  3470145  1107720112  401980763  106810128  104520249  305410862 5132يناير  3كما في 

              إجمالي الدخل الشامل للسنة
               7320879  430244  6890635  6890635  -  -  - ربح السنة
               شاملة أخرىخسارة 

 (570231)  -  (570231)  -  (570231)  -  - المتاحة للبيعألصول الماليه لصافي التغير في القيمة العادلة 

 (270511)  -  (270511)  -  (270511)  -  - تم إعادة تقيمها سابقا  إنخفاض قيمة عقار و الت و معدات 

 (10382)  -  (10382)  -  (10382)  -  - احتياطي تحوط التدفق النقدي التغير في 
              

 (860122)  -  (860122)  -  (860122)  -  -  خسارة شاملة أخرىإجمالي 
              

 6460757  430244  6130513  6890635  (860122)  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

              
 -  -  -  (680964)  -  680964  - (19)إيضاح  تحويل إلى إحتياطي قانوني

 (4620112)  (190414)  (4420618)  (4420618)  -  -  - (21)إيضاح  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 (3445.3)  -  (3445.3)  (3445.3)  -  -  - (22ة )إيضاح والرياضي ةالجتماعي ةالمساهمة في صندوق دعم األنشط
               -  20141  (20141)  (541.1)  -  -  - حقوق غير مسيطر عليها التغير في 

 (4790253)  (170364)  (4610889)  (5310853)  -  680964  - إجمالي التعامالت مع المالكين
              

 3345614223  1454852  3148314151  452442.2.  3428.4111  342534531  142.14615  5132ديسمبر  13كما في 
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 (ةتتم) الموحد لكيةالمبيان التغيرات في حقوق  
   2115ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

 الشركة األمأسهم  حامليالعائد إلى 
 

 

 

 
رأس المال  

 المصدر

 احتياطي 
 قانوني

احتياطيات أخرى      
 (21)إيضاح 

 

 أرباح مدورة

 

 إجمالي

حقوق غير  
 عليها مسيطر

إجمالي حقوق 
 الملكية

 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطريف أل  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 

              
               1107470185  3150386  1104310699  401570141  106120627  103890682  303720251 .513يناير  3كما في 

              إجمالي الدخل الشامل للسنة
               6760338  510669  6250669  6250669  -  -  - ربح السنة

              الدخل الشامل األخر 
 710943  -  710943  -  710943  -  - المتاحة للبيعالماليه  لألصولصافي التغير في القيمة العادلة 

 (40631)  -  (40631)  -  (40631)  -  - ومعدات االتو  لعقارالعادله  في القيمة  لتغيراصافي 

               366  -  366  -  366  -  -   احتياطي تحوط التدفق النقديالتغير في 
 670511  -  670511  -  670511  -  - إجمالي الدخل الشامل ااَلخر 

              
 7430839  510669  6930171  6250669  670511  -  - الشامل للسنةإجمالي الدخل 

              
 -  -  -  (1680612)  -  -  1680612 أسهم مجانية

 -  -  -  (620567)  -  620567  - (19)إيضاح  تحويل إلى إحتياطي قانوني

 (3550112)  (170787)  (3370225)  (3370225)  -  -  -  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 (150642)  -  (150642)  (150642)  -  -  - (22ة )إيضاح والرياضي ةالجتماعي ةالمساهمة في صندوق دعم األنشط
 (10223)  (10223)  -  -  -  -  - حقوق غير مسيطر عليها التغير في

              
 (3710877)  (190111)  (3520867)  (5840146)  -  620567  1680612 إجمالي التعامالت مع المالكين

              
 1101190147  3470145  1107720112  401980763  106810128  104520249  305410862  .513ديسمبر  13كما في 
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 بيان التدفقات النقديه الموحد
 2115ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

   
 2114  5132 إيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

      التشغيل ةأنشط
 6760338  4154648  السنةربح 

     تعديالت لتسوية الربح إلى صافي التدفقات النقدية: 
 (250644)  (5141.8) 12 نتائج شركات زميلة  صافي حصة من
 830717  424534 9  استهالك 

 10993  .34.2 11 إطفاء
قيمة عقار و الت و معدات و  خسارة إنخفاض و إلغاء

 160612  623 أ7 أصول متاحة للبيع
 -  323 11 غير ملموسه أصولإنخفاض في قيمه 

 370152  - 11 عقارية ستثماراتإإنخفاض قيمة خسارة 
 -  54338 13 ماليه متاحة للبيع أصول خسارة إنخفاض قيمة

 30159  -  مخزون راكد مخصص
 30336  314584 1601 إنخفاض قيمة ذمم مدينةخسارة 

 -  (3554.66) 11 ربح تقييم إستثمارات عقارية
 (93)  (112)   مستبعدةربح من أصول  

 -  54168  خسارة من إستبعاد أصول متاحة للبيع
 1250154  814314  تكاليف التمويلصافي 

 (150744)  (514525) 32  أرباح إيرادات توزيعات
 80234  354114 25 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  4414314  9140114 
     

     المال العامل : رأسالتغيرات في 
 -  (.355418)  طويله األجل-وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 

 -  3146.1  متحصالت من بيع أصول متاحة للبيع
 3280231  4885..3  المخزون

 2630119  434.65  متداولة- وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 
 3470548  (.3.461)  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 (1220523)  .1423  مستحقة الدفع مبالغ محتجزة
     

 107310389  6114861  من أنشطة التشغيلالناتج   النقد
     

 (50545)  (24841) 25 مكافاة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة
 (1470391)  (.315433)  تكاليف تمويل مدفوعة

     
 105770453  4564681  أنشطة التشغيلمن   النقدصافي 

 



 

 

 جزءا  من هذه البيانات المالية الموحدة. 34إلى  1المرفقة من  تشكل اإليضاحات
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 تتمة -بيان التدفقات النقديه الموحد 
 2115ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

 2114  5132 إيضاح  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

     اإلستثمار ةأنشط
 (3160143)   (1144.31) 9 شراء عقار والات و معدات إضافات 

 713   34511  وآلت ومعدات متحصالت من بيع عقار
 (2770379)  (6124115)  ودائع ألجل التي تستحق بعد ثالثة أشهر

 (362)  (15.) 11 موجودات غير ملموسة إضافات
 (40548)  (144368) 11 استثمارات عقاريه إضافات 

 210149   114862  إيراد فوائد مستلمه
 510961   114.11  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 150744  514525  إستثمارات في شركات أخرىتوزيعات أرباح مستلمة من 
     

 (5190766)   (3418.4221)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
     

      ةاألنشطه التمويلي
 8980271  341484613  مبالغ مسحوبة بموجب قروض ذات فوائد 

 (101740829)   (348164312)  ذات فوائدسداد قروض 
 (3450724)  (244281.)  مدفوعة  توزيعات أرباح

 (10223)   -  صافي مساهمه وتوزيعات و ارباح مدفوعه لحقوق غير مسيطر عليها
     

 (5230515)   (.432461)  التمويل أنشطةالمستخدم في صافي النقد 
     

 5440182   (341634.83)  في النقد وما في حكمه الزياده/ )النقص(صافي 
     

 108910879  54.124113  يناير 1النقد وما في حكمه في 
     

 204350161  341214241 17 ديسمبر  13النقد وما في حكمه في 
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 والنشاط الرئيسيالمعلومات عن الشركة  3

  
( الصادر 5)"الشركة"( كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم ) ق..عتأسست الشركة المتحدة للتنمية ش.م 

 .7556وعنوانه الدوحه ص.ب  . يوجد مكتب الشركة المسجل في بولة قطروالتي يتم تداول اسهمها 0999فبراير  5في 
وشركاتها  البيانات المالية للشركة 5105 ديسمبر 30المنتهيه في   وللسنةتضم البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 

تم  التابعة )ويشار إليهم جميعاا بـ "المجموعة" ومنفصلة بـ "شركات المجموعة"( ومساهمة المجموعة في الشركات الزميلة.
 .4موعة في إيضاح اإلفصاح عن البيانات  حول هيكل المج

 

النشاط الرئيسي للمجموعة هو المساهمة واإلستثمار في البنية التحتية والمرافق ، والهيدروكربونات والطاقة ، والتنمية  
دارة األنشطة ،  الحضارية ، والمشاريع المرتبطة بالبيئة، والموانئ والخدمات ذات الصلة ، واألزياء ، والضيافة والترفيه ، وا 

  .وأنشطة وكالت التأمين واإلعالنات ، وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات ،
 

تم منح الشركة الحق لتطوير جزيرة اصطناعية في المياه القطرية وذلك لبيع  5114لسنة  07بموجب المرسوم األميري رقم 
شروع اللؤلؤة قطر. يشمل مشروع اللؤلؤة و/أو تأجير العقارات. تعمل الشركة حاليا  في تطوير هذه المنطقة المعروفة باسم م

مليون متر مربع( وتحويلها إلى جزيرة اصطناعية وتطوير  4.5هكتار ) 985قطر استصالح أراضي تغطي مساحة قدرها 
الجزيرة إلى مجموعة من المناطق السكنية وفلل على الواجهة البحرية ومساكن وشقق فاخرة، مجمع تسوق وفنادق خمس نجوم 

و القوارب إضافة إلى المدارس والبنيات التحتية والمرافق الجتماعية الالزمة. يتم تنفيذ أعمال الستصالح وأحواض لرس
 . 5100والتطوير على عدة مراحل تجمع بين الستخدام والتطوير حيث تم إنجازها بشكل جوهري في

 

    اريخـجلس اإلدارة بتـبقرار من م 2115ديسمبر  31دة للسنة المنتهية في ـإصدار البيانات المالية الموحالموافقه على تم 
 .2116فبراير  14

 

 أسس األعداد 5
معايير الدوليه و متطلبات قانون الالموحدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادره عن مجلس البيانات المالية  تم إعداد

 .2115لسنة  11الشركات التجارية القطري رقم 
 

 وألت و معدات          المدرجة في عقار راضياألبإستثناء وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة البيانات المالية  تم إعداد
متاحة للبيع ، التي يتم قياسها بالقيمه العادله حسب المعايير الدوليه للتقارير  ماليه و استثمارات و الستثمارات العقارية

 ه.المالي
 

تم تقريب جميع البيانات المالية  .وهي العملة المستخدمة للمجموعة باللاير القطريالموحدة عداد البيانات المالية إتم 
 المعروضة باللاير القطري إلى أقرب ألف لاير قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
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 تتمة -أسس األعداد  5
 األحكام

المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية، بمعزل عن تلك التي تتضمن أثناء عملية تطبيق السياسات 
 :الموحدة تقديرات، والتي لها تأثير هام جدا  على المبالغ المدرجه في البيانات المالية

 
 

 تحقيق اإليرادات من الوحدات العقارية
عنــد اتخــاد األحكــام ، أخــذت اإلدارة فــي العتبــار المعــايير المفصــلة لتحقيــق اإليــرادات مــن بيــع الوحــدات العقاريــة علــى النحــو 

: اإليــرادات، علــى وجــه الخصــوص، مــا إذا كانــت المجموعــة قــد قامــت بتحويــل 18المبــين فــي معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 
 ات العقارية إلى المشتري. المخاطر أو المنافع الهامة من ملكية الوحد

 
 انخفاض قيمة األصول الماليه المتاحة للبيع 

تعامل المجموعة األصول الماليه المتاحة للبيع على أنها قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض كبير أو مستمر في 
ذو مة. يحتاج تحديد النخفاض " القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود دليل موضوعي آخر على انخفاض القي

  " أو "المستمر" إلى القيام بإجراء تقديرات.األهمية 
 
 
 اإلستثمارات العقارية أو المخزون تصنيف 

 بناء  على المقاييس التالية:و مخزون أالعقارات ، إما إستثمارات عقارية  بتصنيفتقوم المجموعة 
وليست  و الغير مستخدمة من قبل المجموعه في عملياتهامجهزة و المباني ال يتتضمن الستثمارات العقارية، الراض 

 منها هو تحقيق عائدات من تأجيرها للغير.  األساسي للبيع  ولكن الغرض

 

و العقارات السكنيه المحتقظ بها للبيع وخصوصاا العقارات السكنيه التي تم تطويرها بصدد  يشمل المخزون، األراضي 
  بيعها إما قبل أو عند األنتهاء من البناء. 

 
 تحويل الوحدات العقارية من المخزون إلى الستثمارات العقارية 

لإلحتفاظ بعض  ،خالف ذلك يير نية اإلدارةالعقارية خالل أعمالها العادية. وفي حالة تغ األصولتقوم المجموعة ببيع 
أو تحقيق إيرادات إيجارية ، يتم تحويل القيمة الدفترية للعقارات إلى  تحقيق عائد رأسمالي بغرضالوحدات العقارية و تأجيرها 

 الربح أو الخسارة. بيان في في ذلك التاريخ وتحقق الفروقات بين القيمة العادلة للعقارات ،القيمة العادلة
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 تتمة –أسس األعداد  5
 تتمة -األحكام

 
 واآللت والمعدات األعمار اإلنتاجية للعقار

 

المجموعــة بتحديــد األعمــار اإلنتاجيــة للعقــارات واآللت والمعــدات لحتســاب الســتهالك بعــد األخــذ فــي العتبــار الســتخدام  إدارة تقــوم
المتوقــع للموجــودات أو والتلــف والتطكــل الطبيعــي. تقــوم اإلدارة بمراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة وطريقــة الســتهالك بصــورة دوريــة 

 ترة الستهالك تتمشى مع المنافع القتصادية المتوقعة من هذه الموجودات.لضمان أن تكون طريقة وف
 

 انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى.

 

يــتم إجــراء تقــدير للمبــالغ القابلــة للتحصــيل مــن الــذمم المدينــة التجاريــة والــذمم المدينــة األخــرى عنــدما ل يكــون مــن المحتمــل تحصــيل 
. أمـا بالنسـبة للمبـالغ الفرديـة غيـر الهامـة ولكنهـا اسـتحقت السـداد للمبالغ الهامه الفردية، يتم التقدير علـى أسـاس فـردي بالكاملالمبالغ 

 يوم. 365للمبالغ المستحقة منذ أكثر من  إنخفاض منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص

 
 التقديرات واالفتراضات 

والتي لها  التقرير حول التقديرات في تاريخ  غير المؤكدةإن الفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى 
 كما يلي: هي والمطلوبات خالل السنة المالية التالية لألصولمخاطر جوهرية تستدعي إدخال تعديالت مادية على القيمة الدفترية 

 ()األراضي المصنفه كعقارات و ألت و معدات و إستثمارات عقاريهقاراتالقيمة العادلة للع
 

يتم تحديد القيمة العادلة لألراضي و لالستثمارات العقارية بواسطة خبراء تقييم مستقلين وذلك بإستخدام تقنيات التقييم المتعارف 
.في بعض الحالت يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات عليها.تشمل هذة التقنيات كالا من طريقة العائد وطريقة خصم التدفق النقدي

 .المجموعة ألصولمؤخراا و التي تكون في نفس الموقع ولها خصائص مماثلة  تحدثاا على المعامالت العقارية التي العقارية بناء
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  اتفصاحإلاو  ةالسياسات المحاسبي التغيرات في 1

 والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
 1قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتفسيرات والتي يسري مفعولها للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  . لم تقم المجموعة مبكرُا بتطبيق أية معايير أو تفسيرات أخرى والتي قد أصدرت ولم يسري مفعولها بعد.2115يناير 

، إل أن هذه المعايير والتفسيرات  2115والتعديالت الجديدة تطبق ألول مرة في سنة  على الرغم من أن هذه المعايير 
أن طبيعة و تأثر كل من المعايير الجديدة أو التعديالت موضحة  الجديدة ليس لها أثر على البيانات المالية الموحدة السنوية.

 أدناه

 مشاركات الموظفين - : برامج المنافع المحددة38تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
من المؤسسات األخذ في العتبار المشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى عند  19يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

احتساب برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة ، يجب عليها أن تعود على فترات الخدمة كمنافع سلبية. توضح 
عدد سنوات الخدمة ، فإنه يسمح للمؤسسة بتحقيق هذه  مستقلة عنال كانت مبالغ المشاركات هذه التعديالت أنه في ح

المشاركات كخصومات من تكلفة الخدمات خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة ، بدل  من تخصيص المشاركات في فترات 
. من غير المتوقع أن تكون هذه 2114يوليو  1الخدمة. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

التعديالت ذات صلة بالمجموعة ، حيث أن أي من شركات المجموعة لديها برامج منافع محددة ذات مشاركات من الموظفين 
 أو أطراف أخرى.

 التحسينات السنوية
 

 5135 - 5131 السنوية دورة التحسينات
 معامالت بناء  على األسهم والذي يطبق علىمدفوعات : ال2الدولي للتقارير المالية باستثناء التحسينات المتعلقة بالمعيار 

، فإن جميع التحسينات األخرى يسر مفعولها للفترات  2114يوليو  1بناء  على األسهم ويطبق في أو بعد  مدفوعاتال
نات للمرة األولى على البيانات المالية . قامت المجموعة بتطبيق هذه التحسي2114يوليو  1المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

 الموحدة ، وهي تشمل:

 

 بناًء على األسهممدفوعات : ال5المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتم تطبيق هذا التحسين مستقبال  ، ويقوم بتوضيح العديد من الموضوعات المتعلقة بتعريف شروط األداء والخدمة والتي تعد 

الستحقاق. تتفق التوضيحات مع كيفية قيام المجموعة بتعريف أية شروط لألداء والخدمة والتي شروط الخدمة وهي شروط 
. وعليه ، ليس لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية أو السياسات الستحقاق خالل الفترات السابقة تعد أيضا  شروط

 المحاسبية للمجموعة.
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 تتمة  – اتاإلفصاحالتغيرات في السياسات المحاسبية و  1

 

 تتمة -التحسينات السنوية 
 

 تتمة - 5135 – 5131 السنوية دورة التحسينات
 

 : دمج األعمال  1المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتم تطبيق التعديل مستقبال  ويوضح أن جميع اتفاقيات المبالغ المحتملة المصنفة كمطلوبات )أو موجودات( الناشئة من دمج 

يجب قياسها لحقا  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سواء  اندرجت أو لم تندرج تحت نطاق المعيار الدولي  األعمال
. يتوافق ذلك مع السياسة المحاسبية الحالية للمجموعة وعليه فليس لهذا التعديل تأثير على السياسة 39للتقارير المالية 

 المحاسبية للمجموعة.

 : القطاعات التشغيلية   6المعيار الدولي للتقارير المالية 
 يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي ويوضح أن: 

  من المعيار  21يجب على المؤسسة اإلفصاح عن األحكام التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق معيار الربح في الفقرة
قطاعات التشغيلية التي تم دمجها والخصائص ، متضمنا  ذلك وصف موجز حول ال 8الدولي للتقارير المالية 

 القتصادية )مثل المبيعات أو إجمالي هامش الربح( المستخدمة في تقييم ما إذا كانت العقارات "متماثلة". 

  تكون تسوية موجودات القطاعات مع إجمالي الموجودات مطلوب اإلفصاح عنها فقط في حالة ما إذا كانت التسوية
 قد تم تقديمها لتخاذ القرار حولها وبالمثل فيما يتعلق بمطلوبات القطاع. 

جموعة بعرض تسوية موجودات . قامت الم8012لم تقم المجموعة بتطبيق معيار التجميع في المعيار الدولي للتقارير المالية 
في البيانات  33القطاع بإجمالي الموجودات خالل السنوات السابقة واستمرت في الفصاح عنها بنفس الطريقة في اإليضاح 

 المالية للسنة الحالية ، حيث يتم تقديم تقرير بالتسوية إلى متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي بغرض اتخاذ القرارات حولها.

 

 : الموجودات غير الملموسة   16واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي  : العقار31المحاسبة الدولي  يارمع
يجوز إعادة  38ومعيار المحاسبة الدولي  16يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح أنه وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

يمكن مالحظتها سواء من خالل تعديل إجمالي القيمة الدفترية  تقييم الموجودات من خالل اإلشارة إلى البيانات التي
للموجودات إلى سعر السوق أو من خالل تحديد القيمة السوقية للقيمة الدفترية وتعديل إجمالي القيمة الدفترية تناسبيا  حتى 

لستهالك والطفاء المتراكم هو ينتج عن ذلك أن تتساوى كال  من القيمة الدفترية والقيمة السوقية. إضافة إلى ذلك ، فإن ا
الفارق بين اإلجمالي والقيمة الدفترية لهذه الموجودات. ليس لهذا التعديل تأثير على تعديالت إعادة التقييم المسجلة من قبل 

 زالسنةالمجموعة خالل 
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 تتمة  – اتالتغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاح 1
 

 تتمة –التحسينات السنوية 
 تتمة - 5135-5131دورة التحسينات السنوية 

 

 : إفصاحات حول األطراف ذات العالقة .5المعيار المحاسبة الدولي 
يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن مؤسسات اإلدارة )المؤسسات التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسية( هي 

العالقة. إضافة إلى ذلك ، فإنه على المؤسسة التي تستخدم مؤسسات أطراف ذات عالقة تخضع إلفصاحات األطراف ذات 
اإلدارة أن تقوم باإلفصاح عن المصاريف المتكبدة مقابل خدمات اإلدارة المقدمة. ل يتعلق التعديل بالمجموعة حيث انها ل 

 تتلقى أية خدمات إدارة من مؤسسات أخرى.

 
 5131 – 5133دورة التحسينات السنوية 

على هذه البيانات  ىوقد طبقت المجموعة هذه التعديالت للمرة األول 2114يوليو  1عول هذه التحسينات ابتداء  من يسري مف
 المالية الموحدة. تشمل هذه التحسينات ما يلي:

 : دمج األعمال1المعيار الدولي للتقارير المالية 
 :3لدولي للتقارير المالية يطبق هذا التعديل مستقباُل ويوضح نطاق الستثناءات في المعيار ا

 . 3أن الترتيبات المشتركة ،وليس فقط المشاريع المشتركة ،هي خارج نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  -

 ينطبق استثناء هذا النطاق فقط على الحساب في البيانات المالية للترتيب المشترك نفسه. -

 هذا التعديل بالمجموعة أو شركاتها التابعة.المجموعة ليست ترتيبا  مشتركا  وعليه فال يتعلق 

 : قياس القيمة العادلة31المعيار الدولي للتقارير المالية 
ليس فقط  13تطبق هذه التعديالت مستقبال  وتوضح أن يجوز تطبيق استثناء المحفظة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

أيضا  تطبق على العقود األخرى التي تندرج تحت نطاق المعيار الدولي على الموجودات المالية والمطلوبات المالية ولكن 
 .13. لم تطبق المجموعة استثناء المحفظة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 39للتقارير المالية 

 
  اإلستثمارات العقارية: 1.معيار المحاسبة الدولي 

التي يشغلها العقارات و  العقار الستثماريبين يوضح الفارق  41وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي 
ه يتم استخدام المعيار الدولي للتقارير المالية ويوضح أنمستقبال  واآللت والمعدات(. يتم تطبيق التعديل  العقاراتمالكوها )أي 

معاملة هي معاملة شراء لموجودات لتحديد ما إذا كانت ال 41وليس وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي  3
، وليس معيار  3أو معاملة دمج األعمال. خالل الفترات السابقة ، اعتمدت المجموعة على المعيار الدولي للتقارير المالية 

، لتحديد ما إذا كانت الستحواذ هو على موجودات أو استحواذ على أعمال. وعليه ، ليس لهذا التعديل  41المحاسبة الدولي 
 أثر على السياسة المحاسبية للمجموعة.
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 تتمة  – اتالتغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاح 1
 

 تتمة –التحسينات السنوية 
  

  .513 – 5135دورة التحسينات السنوية 
 وتشمل: 2116يناير  1يسري مفعول هذه التحسينات للفترات المحاسبية التي تبدأ في او بعد 

 : الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة 2المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتم استبعاد الموجودات )أو مجموعات الستبعاد( عموما من خالل البيع أو التوزيع للمالكين. يوضح هذا التعديل أن التحويل 

نما هو استمرار للخطة األصلية. وبالتالي ، ل يتم من إحدى طرق الستبعاد إلى أخرى ل يعتبر خطة ا ستبعاد جديدة ، وا 
 . يجب تطبيق هذا التعديل مستقبال . 5التوقف عن تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 اإلفصاحات -: األدوات المالية 4المعيار الدولي للتقارير المالية 

 عقود الخدمات

قديم الخدمات التي تتضمن رسوم يمكن أن تشكل استمرار ا في الرتباط بالموجودات المالية. يجب يوضح التعديل أن عقود ت
المعيار الدولي للتقارير  على المؤسسة تقييم طبيعة الرسوم والترتيب مقابل اإلرشاد التوجيهي الخاص باستمرار الرتباط في

يجب تقييم العقود التي تشكل استمرار في الرتباط بأثر رجعي.  لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلصدار إفصاحات. 7المالية 
وبالرغم من ذلك ، قد ل يكون مطلوب ا إصدار إفصاحات ألي فترة مالية تبدأ قبل السنة التي تطبق فيها المؤسسة هذه 

 التعديالت ألول مرة.  

 ات المالية المرحلية المختصرة على البيان 7إمكانية تطبيق التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يوضح التعديل أن متطلبات إفصاح التسوية ل تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختصرة ما لم توفر هذه اإلفصاحات 
 تحديث ا هاما للمعلومات الواردة في التقرير السنوي األخير. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي. 

 : منافع الموظفين38معيار المحاسبة الدولي 
يوضح التعديل أن عمق السوق لسندات الشركات عالية الجودة يتم تقييمه بناء على عملة تقويم اللتزام وليس البلد التي نشأ 
فيها اللتزام. عندما ل يكون هناك سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة مقومة بهذه العملة ، ينبغي استخدام أسعار 

 مية. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ، وليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير على المجموعة. السندات الحكو 

 : التقارير المالية المرحلية.1معيار المحاسبة الدولي 
يوضح التعديل أن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون مرفقة إما بالبيانات المالية المرحلية أو أن يتم إدراجها 
بطريقة اإلسناد الترافقي في البيانات المالية المرحلية أو في أي مكان آخر في البيانات المالية المرحلية )على سبيل المثال ، 

المخاطر(. يجب أن تكون المعلومات األخرى ضمن التقرير المالي المرحلي متاحة للمستخدمين  ضمن تعليق اإلدارة أو تقرير
بنفس بنود البيانات المالية المرحلية وفي نفس الوقت. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ، ول يتوقع أن يكون له أي تأثير 

 على المجموعة. 
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 تتمة  – تاالتغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاح 1
 

 تتمة –التحسينات السنوية 
  تتمة - .513 – 5135دورة التحسينات السنوية 

 

  : مبادئ االفصاح3معيار المحاسبة الدولي تعديالت 
: عرض البيانات المالية ، بخالف التغير المادي ، متطلبات معيار المحاسبة 1توضح تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

  :ما يلي التعديالت. توضح 1الدولي 
   

 . 2متطلبات تحديد األهمية في معيار المحاسبة الدولي   -
  شاملة األخرى وبيان المركز المالي غير مجمعه.البند المحدد في بيان الربح أو الخسارة أو اإليرادات ال -
 أن لدى المؤسسات مرونة حول ترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية.  -
أن الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تحتسب وفقا  لمبدأ الملكية   -

يجب عرضها في بند واحد مجمع وتصنف بين تلك البنود التي سوف أو لن يعاد تصنيفها ل حقا  في الربح أو 
 الخسارة. 

 

  
طبيقها عند عرض مجموع إضافي في بيان المركز المالي وبيان الربح أو وأيضا  ، توضح التعديالت المتطلبات الواجب ت

،  2116يناير  1الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
  .مع السماح بالتطبيق المبكر. ل يتوقع ان يكون لهذه التعديالت تأثر على المجموعة

 

مؤسسات  56ومعيار المحسبة الدولي  35والمعيار الدولي للتقارير المالية  31تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
  االستثمار: تطبيق استثناء التوحيد
. توضح 11خالل تطبيق استثناء مؤسسات الستثمار وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية   تعالج التعديالت األمور التي تنشأ

تعديالت المعيار أن اإلعفاء من عرض البيانات المالية الموحدة ينطبق على شركة أم هي شركة تابعة لمؤسسة استثمار ، 
 س جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادلة. عندما تقوم مؤسسة الستثمار بقيا

أن الشركة التابعة لمؤسسة استثمار ولكنها ليست مؤسسة  11وأيضا  ، توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
ابعة استثمار بذاتها وتقدم خدمات مساندة لمؤسسة الستثمار هي فقط يتم توحيدها في البيانات المالية. جميع الشركات الت

للمستثمـر ، عند تطبيق طريقة  28األخرى لمؤسسة استثمار تقاس بالقيمة العادلة. تسمح تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
حقوق الملكية ، الحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة التابعة أو المشروع المشترك لمؤسسة استثمار على 

يق هذه التعديالت بأثر رجعي ويسري مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد حصصها في شركات تابعة. يجب تطب
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. ل يتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير على المجموعة. 2116يناير  1
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   ولها بعدالمعايير المصدرة ولم يسري مفع

فيما يلي المعايير والتفسيرات التي أصدرت ولم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 
 .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير ، إذا كانت ضرورية ، عندما تصبح سارية المفعول

  : األدوات المالية8المعيار الدولي للتقارير المالية 
: األدوات 9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية  2114في يوليو 

التحقيق والقياس وكافة النسخ السابقة للمعيار الدولي  -: األدوات المالية 39المالية والتي تحل محل معيار المحاسبة الدولي 
جميع العناصر الثالثة لمشروع األدوات المالية ، التصنيف  9معيار الدولي للتقارير المالية . يجمع ال9للتقارير المالية 

يناير  1والقياس والنخفاض في القيمة ، ومحاسبة التحوط. يسري مفعول المعيار للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
فإنه يجب التطبيق بأثر رجعي إل أن تقديم بيانات المقارنة ، مع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التحوط ،  2118

ليس إلزاميا . فيما يتعلق بمحاسبة التحوط ، يتم تطبيق المتطلبات مستقبال  بصورة عامة مع وجود بعض الستثناءات المحددة. 
 تنوي المجموعة تطبيق هذا المعيار الجديد في تاريخ سريانه المحدد. 

 

  من عقود العمالء  : اإليرادات32رير المالية المعيار الدولي للتقا
، ويضع نموذج من خمسة خطوات لحساب اإليرادات الناشئة  2114في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

الذي تتوقع  ، تحقق اإليرادات بالقيمة التي تعكس المبلغ 15من العقود مع العمالء. وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
المؤسسة تحصيله مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. يحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات تحقيق 
اإليرادات المتداولة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية. يجب إما التطبيق بأثر رجعي بصورة كاملة أو بصورة معدلة للفترات 

، عندما ينتهي مجلس المعايير المحاسبية الدولية من تعديالته لتأجيل تاريخ  2118يناير  1تبدأ في أو بعد  المحاسبية التي
لسنة واحدة. يسمح بتطبيق المعيار بشكل مبكر ، وتخطط المجموعة لتطبيق  15السريان للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 المعيار الجديد في تاريخ سريانه. 
 

 : إيضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء16ومعيار المحاسبة الدولي  31المحاسبة الدولي  تعديالت معيار
بأن اإليرادات تعكس نمطا من الفوائد  38ومعيار المحاسبة الدولي  16توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي 

ا( بدل من الفوائد القتصادية التي يتم استهالكها من خالل القتصادية التي تنشأ من األعمال )التي يعد الموجود جزء  منه
استخدام الموجود. ونتيجة لذلك ، الطريقة القائمة على اإليرادات ل يمكن استخدامها لستهالك العقارات والمعدات ، ول يمكن 

ت مستقبال  للفترات السنوية أن تستخدم إل في ظروف محدودة جدا إلطفاء الموجودات غير الملموسة. يسري مفعول التعديال
، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير مادي  2116يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

 على المجموعة ، حيث لم تقم المجموعة باستخدام طريقة الستهالك بناء  على اليرادات على موجوداتها غير المتداولة.
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  تتمة- المعايير المصدرة ولم يسري مفعولها بعد
 

 : طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة54تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 
سوف تسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية لحساب الستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع 
المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. للمؤسسات التي تقوم بالفعل بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية 

 قة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة عليها أن تطبق هذا التغيير بأثر رجعي. وتختار أن تنقل إلى استخدام طري

بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقا  للمعاييـر الدولية للتقارير المالية ألول مرة واختارت تطبيق طريقة 
يها تطبيق هذه الطريقة ابتداء  من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة ، ينبغي عل

، مع السماح بالتطبيق المبكر. لن 2116يناير  1المالية. يسرى مفعول هذه التعديالت للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 يكون لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

بيع او المساهمة في موجودات بين المستثمر  :56ومعيار المحاسبة الدولي  31يالت المعاير الدولي للتقارير المالية تعد
 مشروعه المشترك وشركته الزميلة أو

في التعامل مع خسارة  28ومعيار المحاسبة الدولي  11تعالج هذه التعديالت التناقض بين المعيار الدولي للتقارير المالية 
يطرة على شركة تابعة بيعت أو سوهم بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الس

، بين  3الناتجة عن بيع أو مساهمة في موجودات لتشكيل أعمال جديدة ، كما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية 
تحقيقها بالكامل. أية أرباح او خسائر تنتج عن بيع او مساهمة في موجودات  مستثمر وشركة زميلة أو مشروعه المشترك يتم

ل يشكل أعمال جديدة فإنها تحقق فقط بحدود أسهم المستثمرين من غير ذو العالقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 
، مع السماح  2116يناير  1في أو بعد  يجب تطبيق هذه التعديالت مستقبال  وليس مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ
 بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير على المجموعة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة .
المالية الموحدة كما تم تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بانتظام على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات 

  .تطبيقها بانتظام من جانب شركات المجموعة
 

 د البيانات الماليةيس توحاأس  
. وجميع الشركات التابعة لها كما في قع.1م1المالية للشركة المتحدة للتنمية ش البياناتعلى  البيانات المالية الموحدةتشتمل 

 من عالقتها مع ٌمعرضة أو لها حقوق لعائدات متغيرهلمجموعة تكون اتتحقق السيطرة عندما . ةسنمن كل ديسمبر  31
المستثمر فيها ولديها المقدرة للتأثير على تلك العائدات خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. وبصفة خاصة  المؤسسة

 تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:
 

  المؤسسة المستثمر فيها )حقوق حالية تعطيها القدرة حاليا  لتوجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها(سيطرة على 

  في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ، و حقوقلها ٌمعرضه أو 

 .المقدرة لستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها 
 

دما يكون ـعن افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا الفتراض و ، هناكبصورة عامة
للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة ، تدرس المجموعة 

 تثمر فيها ، وتشمل:الحقائق أو الظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على المؤسسة المس جميع
 
 .الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها 

 .حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى 

 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت محتملة 
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ل إذا كانت الحقائق والظروف تدل 
على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما 

دما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج تحصل المجموعة على سيطرة على الشركة التابعة وتنتهي عن
يرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بيان  الدخل الشامل موجودات ومطلوبات وا 

الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة 
 ى الشركة التابعة.عل
 

لى والخسائر وكل بند من اليرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األأتنسب األرباح  م للمجموعة وا 
عند الضرورة  الحصص غير المسيطر عليها ، حتى لو نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص غير المسيطر عليها.

ت التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية للشركا
المجموعة. جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات 

 النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد.



 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 5105ديسمبر  30في كما 

 

 
 

-55- 
 

  
 تتمة  – المحاسبية الهامة السياسات .
 

 تتمة  – أساس توحيد البيانات المالية 
من قبل المجموعة وتظهر  هتمثل الحقوق الغير المسيطر عليها الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوك 

الموحد وضمن حقوق المساهمين  في بيان المركز المالي الموحد، بصورة منفصلة  الربح أو الخسارةكبند منفصل في بيان 
 الشركة األم. حاملي أسهممن حقوق 

 

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

تابعة، وأية مساهمة ل تتمتع بالسيطرة عند فقدان السيطرة ، تقوم المجموعة  بإلغاء تحقيق موجودات ومطلوبات الشركة ال 
والمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم العتراف بأي فائض أو عجز تم العتراف به عند فقدان 

قيمة السيطرة في الربح أو الخسارة. لو احتفظت المجموعة بأية مساهمة في شركة تابعة سابقا، عندها يتم قياس المساهمة بال
العادلة في التاريخ الذي فقدت فيه السيطرة. في أعقاب ذلك تتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو 

 على أنها موجود مالي متاح للبيع وذلك اعتمادا على مستوى النفوذ الذي يتم الحتفاظ به.
 

البيانات تشتمل  ة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية ثابتة.يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفتر 
 . والشركات التابعة المدرجة في الجدول التالي:قع.المالية للشركة المتحدة للتنمية ش.م. اناتالبيعلى  المالية الموحدة
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة .
 

 تتمة  – أساس توحيد البيانات المالية 
 

تعمل شركة قطر لتبريد المناطق ش.م.ق.م. في مجال تشييد وتملك وتشغيل أنظمة تبريد المناطق.وتقوم بإدراج انستوليشن 
 ه.في بيناتها المالية الموحد( %111)( و شركة كول تك قطر  ذ.م.م %111ذ.م.م ) 2116انتجريتي 

ألف لاير قطري كما في  3730873إجمالي رصيد الحصة غير المسيطرة الهامة المدرج في بيان المركز المالي بمبلغ  يعود
لتبريد المناطق من حقوق ملكية الشركة القطرية  %49 إلى نسبةألف لاير قطري(  3510133: 2114) 2115ديسمبر  31

ألف لاير قطري  43.144ش.م.ق.م والتي ل تمتلكها المجموعة. بلغت األرباح المخصصة للحصة غير المسيطرة الهامة 
 ألف لاير قطري(. 51.764: 2114)

ت على المبالغ قبل استبعاد المعامالت بين شركا هذه البياناتلبيانات المالية للشركة التابعة. تستند فيما يلي ملخص ا
 المجموعة:

              5132  2114 

 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

     

  الربح قبل الضرائب
3144163  1150615 

     

  إجمالي الموجودات
341144118  105310961 

  إجمالي المطلوبات
6.14512  7710998 

  إجمالي حقوق الملكية
65441..  7580962 

 

وبيع المعدات البحرية والمرتبطة بالبحار. خالل سنة  المرسى إيست قطر ش.ش.و بتطوير وتشغيلتقوم روناوتيكا ميدل 
مليون لاير قطري. تم دفع الزيادة في  111مليون لاير قطري إلى  31تمت زيادة رأسمال روناتيكا ميدل إيست قطر من  2118

وعة اشترت المجم 2119. خالل سنة %88إلى  %61رأس المال بالكامل من جانب المجموعة والتي زادت مساهمتها من 
 .%111إلى  %88الحقوق الغير مسيطر عليها في روناتيكا ميدل إيست وبالتالي زادت مساهمتها من 

 و يتعلق في مجال التطوير العقاري.شركة اللؤلؤة قطر ش.ش. نشاط
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة .
 

 تتمة  – أساس توحيد البيانات المالية 
شراء البضائع الستهالكية سريعة البيع في قطاع  وشركة تنمية الضيافة ش.ش.و بالستثمار في إدارة المطاعم وبيع  تقوم

 (%91( وفليفر اوف ميكسيكو ذ.م.م )%84الضيافة.وتقوم شركة تنمية الضيافة بإدراج شركة تنمية المطاعم اللبنانية )
 %111:  2115)  ووفايل ماستر رستورانت ذ.م.م (%91يفيولبمينت )( وأوربان رستورنتس د%95068ورايزنج سن ذ.م.م )

مليون لاير  180251زيادة راس مال الشركة من  2111وقد تم خالل عام  في بياناتها المالية الموحدة. (ل يوجد:  2114، 
( و شركة تشاينا %91) إدارة الشركة القرار بتوقيف نشاط المطعم البناني الحديث تخدتإ.مليون لاير قطري 51قطري إلى 
 صفية تحت التنفيذ.تو مازالت إجراءات ال 2115سبتمبر  31و  2114مايو  31( على التوالي في %8101سكوير )

وتشغيل الموضة. الشركة مفوضة باقتناء  ةتقوم الشركة المتحدة للموضة واألزياء ش.ش.و بمزاولة أعمال بيع منتجات صناع
 هلألزياء بإدراج شركاو  ةتقوم الشركه المتحده للموض .ية عالية الجودة في الشرق األوسطالعالمامتيازات العالمات التجارية 

مليون لاير  180251زيادة راس مال الشركة من  2111وقد تم خالل  عام  ( في بيانتها الماليه الموحده.%61روني  نقوزي )
 %51 والمملوكة بنسبة مليات التشغيل لشركة هاريف، تم إيقاف ع2114سبتمبر  31في  .مليون لاير قطري 81قطري إلى 

  و ما زالت إجراءات التصفية تحت التنفيذ. . 2114في  من قبل المتحدة للموضه و األزياء

 تقوم شركة مدينة سنترال ش.ش.و بمزاولة أعمال الستثمار العقاري.
 في مجال التطوير العقاري.يتعلق  شركة أبراج كارتير ش.ش.ونشاط 
 دارة المرافق.إدارة المرافق ش.ش.و بمزاولة أنشطة  الشركة المتحدة إل  تقوم

 بمزاولة أنشطة اإلعالنات.يتعلق  شركة سكوب  لوسائل اإلعالم والتصالت ش.ش.و نشاط

 تم أخد قرار بإغالق فرع الشركه بلبنان. 2112حلول تقنية المعلومات، خالل عام ب يتعلق شركة براجما تيك ش.ش.و نشاط

 تقوم شركة جليتر ش.ش.و بمزاولة أنشطة التنظيف .

األنتهاء  أخذ قرار بتصفيه الشركة، وقد تم تم 2113خالل العام  بمزاولة أنشطة العقارات.يتعلق  شركة تنمية المشاريع نشاط
 .2115في إجراءات التصفية من 

  التأمينةنشطأودراسه المخاطر المتعلقة ب ةفنيالخدمات التقوم شركة أنشور بلس ش.ش.و  بمزاولة أنشطة وكالت التأمين و 
.للمجموعة

 شركة ميدناانوفا ش.ش.و بمزاولة التسجيل العقاري وخدمات البلديه في اللؤلؤة قطر. تقوم        

دارة الممتلكات العقاريةإتقوم شركة مالك اللؤلؤة ش.ش.و  بمزاولة أنشطة         

 و األستثمار العقاري.لتنمية الستثمار بمزاولة األنشطة المتعلقة بالتطوير تقوم الشركة المتحدة         
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة .
 

 تتمة  – أساس توحيد البيانات المالية 
 

 ش.ش.و بمزاولة أنشطة حلول تكنولوجيا المعلومات. التكنولوجياتقوم الشركة المتحدة لحلول        
 ( بمزاولة أنشطه التأجير العقارية.1شركه بورتو أرابيا للتأجير)تقوم        
 تشغيل وتطوير المنتجعات.بمزاولة أنشطة  تقوم شركه المنتجعات و المرافق الترفيهية  ش.ش.و       

 األعمال المجمعة والشهرة
تحتسب األعمال المجمعة بإستخدام طريقة الستحواذ. يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذة بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة 

تاريخ الستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل من األعمال المجمعة  فيالعادلة 
تختار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي 

 ستحواذ كمصاريف متكبدة وتدرج في المصاريف اإلدارية.موجودات المؤسسة المستحوذ عليها. تحتسب تكاليف ال
 

عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستلمة لتحديد التصنيف المالئم وفقا  
لمشتقات الضمنية في التعاقدية والظروف القتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ الستحواذ. هذا يشمل فصل ا للشروط

إذا تم تجميع األعمال في مراحل ، فإن حصة الملكية السابقة يعاد قياسها بالقيمة  العقود األساسية من قبل المستحوذ عليها.
 العادلة في تاريخ الستحواذ ويتم تحقيق أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة.

 
ها سوف تحقق بالقيمة العادلة في تاريخ الستحواذ. المبلغ المحتمل المصنف إن أي مبالغ محتملة يرغب المستحوذ أن يحول

، يتم  والقياساألدوات المالية: التحقيق  كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار معيار المحاسبة الدولي 
الخسارة أو كتغيير في اليرادات الشاملة األخرى. قياسه بالقيمة العادلة مع تحقيق التغيرات في القيمة العادلة إما في الربح أو 

، فيتم قياسه وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية المالئم.  إذا لم يكن المبلغ المحتمل في نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 ملكية.إن المبالغ المحتملة التي تصنف كحقوق ملكية ل يتم قياسها وتحتسب التسوية الالحقة ضمن حقوق ال

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

المستحوذه والمطلوبات المتكبده. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تزيد على مجموع  المحددةالموجودات 
 اج الفرق في الربح أو الخسارة.المبلغ المحول ، يتم إدر 

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

عليها ضمن أعمال مجمعة، من تاريخ الستحوذ، على كل وحدات اإليرادات النقدية ، والتى يتوقع أن تستفيد  المستحوذالشهرة 
 يع األنشطة، بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات. من تجم
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عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم إستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية 
الربح أو الخسارة من إستبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه  المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد

 الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة 
الشركات الزميلة هي تلك الكيانات التي يكون للمجموعة فيها تأثير هام ، ولكن ليست سيطرة ، على سياساتها المالية 

من القوة التصويتية  %51إلى  %21السيطرة الهامة عندما تحتفظ المجموعة بنسبة تتراوح ما بين  وجودوالتشغيلية. يفترض 
 .ارات المجموعة في الشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكيةفي الشركة األخرى. تتم المحاسبة عن استثم

 
. يتم تعديل القيمة الدفترية لإلستثمار لتحقيق التغير وفقا  لطريقة حقوق الملكية تدرج الستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفه

. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميله ضمن قيمه اإلستثمار ول في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الستحواذ
  .ألي إنخفاض في القيمةتخضع 

 
الدخل تدرج أية تعديالت في  .الشركات الزميله عمليات يعكس حصه المجموعة في نتائج بيان الربح أو الخسارة الموحد

باإلضافة إلى ذلك ، فعندما يكون  ،للمجموعة الشامل األخرالدخل لهذه الشركات المستثمر فيها كجزء من  الشامل األخر
مجموعة بتحقيق حصتها في التغيرات في بيان التغيرات في حقوق لملكية للشركة الزميلة ، تقوم الهناك تغيير في حقوق ا

الزميلة بمقدار   يتم استبعاد الرباح و الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة و الشركات .الملكية
مجموعة. وعندما لنفس الفترة المالية لل الزميلهيتم إعداد البيانات المالية للشركات  حصة المجموعة من الشركات الزميلة .

  زمة لجعل السياسات المحاسبية مطابقة لسياسات المجموعة.ي الحاجة ، يتم عمل التعديالت الالتقتض
 

الخساره أكبر من حصة ملكيتها في الشركة الزميلة، يتم تخفيض حصة المجموعه عندما تكون حصة المجموعه من 
بالضافه الى اية استثمارات طويلة الجل الى صفر .ول يتم تحقيق  خسائر أخرى ، فيما عدا  لو كان للمجموعه التزامات 

 . هاتجاه الشركة الزميلة أو قامت بدفع مبالغ نيابة عن
 

 .تقوم المجموعه بقياس و اإلعتراف بأيه عائدات إستثماريه بالقيم العادلهالهام على الشركات الزميلة ، في حالة فقدان التاثير 
أي فروقات ما بين قيم الشركات الزميله عند خسارة التأثير و القيمة العادلة لعائدات اإلستثمار و تحصيالت استبعدات 

 يتم إدراجها من بيان الربح أو الخسارة. موجودات
 
 مالت المستبعدة عند توحيد البيانات الماليةاعتال  

الستبعاد الكامل لألرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأية إيرادات أو مصروفات غير محققة ناتجة من تم ي
تجة من يتم استبعاد اإليرادات غير المحققة الناالبيانات المالية الموحدة. هذه  إعدادعند بين شركات المجموعة المعامالت 

التعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في مقابل الستثمار إلى حد مساهمة المجموعة في الشركة 
المستثمر فيها. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة اإليرادات غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ل يوجد فيه 

 في القيمة.دليل على وجود خسائر انخفاض 
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .
 

 التقارير القطاعية 
صناع القرار وهم األشخاص  إلىيتم إعداد التقارير حول القطاعات بطريقة تتماشى مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة   

الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية ويتم تعريفهم كأعضاء مجلس اإلدارة الذين يتخذون القرارات  توفيرالمسؤولين عن 
 الستراتيجية.

 

 ق اإليراداتيتحق 
 مكتمله البناء )أراضي ، شقق ، مساكن  و فلل( اتمن بيع عقار  إيرادات  

: تحقق اليراد من بيع العقارات ووفقاا لذلك يجب الوفاء بالشروط التالية 18تقوم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 تسجيل البيع:ل
 

 أن تقوم المجموعه بتحويل المخاطر و المنافع الهامه المتعلقة بملكية العقارات الى المشتري، 

كة إدارية مستمرة إلى الحد المصاحب في العائد للملكية أو أن تقوم أن ل تقوم المجموعه بالحتفاظ بأية مشار  
 بممارسة سيطرة فعلية على العقارات  المباعة،

 أن يكون بالمكان قياس مبلغ  اإليراد بصورة موثوق بها، 

 من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مصاحبة للمعاملة للشركة، و 

 أو يتوقع أن يتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة بصورة موثوق بها،أن يكون باإلمكان قياس التكاليف المتكبدة  

 

في نطاق صالحياتها ، عندما تقوم المجموعة بتحويل منافع ومخاطر ملكية العقار بكاملها ، يتم تتحقيق اإليرادات والتكاليف  
والقوانين ذات الصلة والتي قد تختلف المصاحبة في نفس الوقت. على الرغم من أنه يتم تحديد الحافذ بالرجوع إلى عقد البيع 

ليكون عندما يصبح المشتري مسؤول  عن  اإليرادات تحقيقبتحديد وقت  عامةمن معاملة إلى أخرى ، تقوم المجموعة بصورة 
 حيازة العقار.

 

 إيرادات بيع البضائع والمياه المبردة    
المتعلقة بملكية البضائع والخدمات إلى المشتري وأن يكون المنافع الهامه بيع البضائع عند تحويل المخاطر  تحقق إيرادات يتم 

 . مؤكده من الممكن قياس مقدار اإليراد بصورة
بالنسبة لبيع المياه المبردة يشتمل اإليراد على الطاقة المتاحة والناتج المتغير المقدم إلى العمالء ويتم إدراجها عند تقديم 

 الخدمات.
 . و المصاريف القابلة لالسترداد من المستاجرين الخدماترسوم 

  تتحقق اليرادات الناشئه من المبالغ التي يتم تحميل المستأجرين بها في الفترة التي يستحق عنها هذه اإليرادات.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .
 

 تتمة -ق اإليرادات يتحق 
 

 إيرادات تقديم الخدمات
إيرادات تقديم الخدمات بالرجوع إلى مرحلة إكمال المعاملة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد عندما يكون من يتم تحقق 

 الممكن تقدير حصيلة المعاملة بصورة مؤكده.
  

 متاحة للبيع ماليه أصولالربح من بيع 
جمالي:يتم العتراف بالربح على أنه الفرق بين  متاحه للبيعأصول ماليه عند بيع   القيمة الدفترية وا 

 و.( المقابل المقبوضأ) 
 ( أي مكسب  تراكمي تم إدراجه في السابق بصورة مباشرة في حقوق الملكية.ب) 
 

 إيرادات الفوائد
يتم تحقق إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وبموجبها تخصم المبالغ التقديرية المتوقع استالمها مستقبال  

 المالية. أصولالمالية للوصول إلى صافي القيمة الدفترية  أصولاستخدام نفس سعر الفائدة على مدى الفترة المتوقعة ب
 إيرادات الفوائد مدرجة ضمن إيرادات التمويل في بيان الربح أو الخسارة. 

 
 إيرادات توزيعات األرباح

 استالمها.يتم تحقق ايرادات من توزيعات األرباح عند إعالن الحق في 
 

 إيرادات األتعاب
 يتم العتراف بإيراد األتعاب على أساس التناسب الزمني وعندما يتم تحصيلها.

 
 إيرادات اإليجار

يجارات المرفأ في بيان الربح أو الخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى  يتم تحقق إيراد من الستثمارات العقارية وا 
العتراف بحوافز اإليجار الممنوحة في الربح أو الخسارة كجزء مكمل إلجمالي إيراد اإليجار، مدى فترة فترة اإليجار. يتم 

 اإليجار.
 

 إيرادات بيع البضائع )منافذ بيع المالبس بالتجزئة والمطاعم(
ائع المرجعة والخصوم يتم قياس إيراد بيع البضائع بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم بالصافي من البض

التجارية. يتم العتراف باإليراد عندما يوجد دليل مقنع بأنه قد تم تحويل المخاطر المنافع الهامه للملكية إلى المشتري وأنه 
من المحتمل استرداد المبلغ وأنه من الممكن تقدير التكاليف المصاحبة واإلرجاع المحتمل للبضائع بصورة مؤكده وأنه ليست 

شاركة إدارية مستمرة فيما يتعلق بالبضائع وأن مبلغ اإليراد يمكن قياسه بصورة مؤكده. لو كان من المحتمل منح هناك م
خصوم وكان من الممكن قياس المبلغ بصورة مؤكده عندها يتم العتراف بالخصم كتخفيض من اإليراد عند العتراف 

  بالمبيعات.
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  .
 واآلالت والمعدات العقار 

 

 التحقق والقياس 
 تقاس بنود العقار واآللت والمعدات بالتكلفة مطروحاا منها اإلستهالك المتراكم وخسائر النخفاض في القيمة المتراكمة.

 األراضي تقاس بالقيمة العادلة.
 

ة الموجودات المكونة داخليا تكلفة المواد تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقه بصفة مباشرة باقتناء الموجود. تتضمن تكلف
والعمالة المباشرة ناقصا أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عاملة في الغرض المتوقع منها، وتكاليف 

عادة الموضع الكائنة عليه وتكاليف القتراض المرسملة. تتم رسملة البرمجيات المشتراة و  زالة البنود وا  التي تشكل تفكيك وا 
 وظيفة ل تتجزأ من المعدات ذات العالقة بها كجزء من تلك المعدات.

عندما يكون ألجزاء العقار واآللت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة )مكونات رئيسية( 
 للعقار واآللت والمعدات.

 

يتم العتراف بأي فائض إعادة تقييم ضمن الدخل الشامل اآلخر وعرضه في احتياطي إعادة التقييم، باستثناء المبلغ الذي 
يعكس به النقص من إعادة تقييم نفس الموجودات المعترف به سابقا  في بيان الدخل، ففي هذه الحالة يتم العتراف بالزيادة 

إعادة التقييم في بيان الدخل ، باستثناء أي عجز يّعوض بصورة مباشرة زيادة سابقة  في بيان الدخل. يتم تحقيق العجز من
 لنفس الموجودات حيث تتم مقاصته مباشرة مقابل الفائض في احتياطي إعادة التقييم. 

 

يتم نزع العتراف عن بند العقار واآللت والمعدات عند استبعاده أو عندما يكون من المتوقع عدم الحصول على منافع 
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم تحديد مكاسب أو خسائر استبعاد العقارات واآللت والمعدات بمقارنة 

ية للعقارات واآللت والمعدات ويتم العتراف بها بالصافي في اإليرادات األخرى المتحصالت من الستبعاد مع القيمة الدفتر 
. عند بيع الموجودات المعاد تقييم يتم تحويل المبالغ المضمنة في فائض إعادة التقييم إلى الربح أو الخسارةفي بيان الدخل 

 .المدورةاألرباح 

عن قيمتها  ماديا  القيمة العادلة للموجودات المعاد تقييمها ل تختلف  تجرى التقييمات بصورة متكررة بما يكفي للتأكد من أن
 الدفترية.

 

 الستثمارات العقارية  إلى إعادة تصنيف 
عند تغيير استخدام عقارات من عقارات يشغلها المالك إلى عقارات استثمارية تتم إعادة قياس تلك العقارات بالقيمة العادلة 

ارات استثمارية. العقارات التي يتم تشييدها لالستخدام المستقبلي كعقارات استثمارية تتم المحاسبة ويعاد تبويبها على أنها عق
عنها بالقيمة العادلة. يتم العتراف بأي مكسب ينشأ من إعادة القياس في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يؤدي فيه المكسب 

ظهاره إلى رد خسارة انخفاض سابقة في القيمة عن عقار معين ، مع العتراف بأي مكسب باقي في الدخل الشامل اآلخر وا 
ظهاره في احتياطي إعادة  في احتياطي إعادة التقييم في حقوق الملكية. يتم العتراف بأية خسارة في الدخل الشامل اآلخر وا 

ة تقييم متعلق بعقار محدد مع التقييم في حقوق الملكية إلى الحد الذي يتعلق بمبلغ تم إدراجه في السابق في احتياطي إعاد
 .اقية مباشرة في بيان الدخلإدراج أية خسارة ب
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  .
 تتمة-العقارات واآلالت والمعدات

 التكاليف الالحقة
تدفق منافع  يتم العتراف بتكلفة استبدال أحد بنود اآللت والمعدات في القيمة الدفترية لذلك البند لو كان من المحتمل

اقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك البند للشركة ومن الممكن قياس تكلفته بصورة مؤكده. يتم إلغاء تحقق القيمة الدفترية 
عند الحاجة لستبدال بند جوهري في أحد بنود العقارات واللات و المعدات،فإن المجموعة تقوم باإلعتراف للجزء المستبدل.

د و بعمر إنتاجي مستقل ويتم إهالكها بناء  على ذلك. و كذلك أي فحص أساسي تقوم به الشركة بهذا البند كأصل منفر 
متعلق بالعقارات واللات و المعدات، فإن التكلفة يعترف فيها بالقيمة الدفترية كأداة بديلة إذا كانت االية اإلعتراف مقبولة. 

 الربح أو الخسارة. كانت تكاليف الصيانة األخرى تم اإلعتراف بها ضمن بيان
 

 اإلستهالك
 الباقية.المبلغ القابل لإلستهالك وهو تكلفة موجود أو مبلغ آخر تستبدل به التكلفة ناقصا قيمته على  اإلستهالكيحتسب 

 

بند مقدرة لكل ال اإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على إلستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموحدبطريقة يتم العتراف با
حيث أن ذلك يعكس بصورة مقاربة النمط المتوقع لإلستهالك المنافع القتصادية  من بنود العقارات واآللت والمعدات

 المستقبلية المضمنة في بند الموجود. ل يحتسب إستهالك على األراضي.
 

 :األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وفترات المقارنة كما يلي
 سنة  51-21 والمرافق المباني والمصنع

 سنوات  7-3 تحسينات على المباني
 سنوات 7- 3 أثاث وتركيبات ومعدات وأدوات

 سنوات 8-5 مركبات وقوارب
تتم مراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء تسويات عليها، إن كان ذلك 

 مناسبا.
 وسةغير الملم األصول

مالية الناشئة من إبراز عالمة الشركة وترتيبات وضع إستراتيجية العالمة التجارية  الغير األصولتقوم المجموعة بتسجيل 
عندما يكون لديها الحق في استيفاء رسوم نظير استخدام إستراتيجية العالمة التجارية و تكاليف التطوير المتعلقة بالمعرفة 

فة عند التحقق المبدئي. لحقاا يقاس الموجود غير الفنية وبرمجيات الكمبيوتر. تقاس هذه الموجودات غير الملموسة بالتكل
الملموس بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم. يتم رسملة التكاليف الالحقه فقط اذا كانت تزيد الفائده الناتجه من الموجود غير 

ارية داخلياا يتم تسجيلها الملموس. جميع التكاليف الالحقه الخرى باإلضافة الى التكاليف  المتعلقه بإنتاج  شهره وعالمه تج
 .حال حدوثها في بيان الربح أو الخسارة الموحد
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  .
 تتمة-الموجودات غير الملموسة

 

طفاؤها على مدى  يتم إدراج برمجيات الكمبيوتر التي ل تعتبر جزءا  مكمال  ألجهزة الكمبيوتر على أنها موجود غير ملموس وا 
اإلنتاجي المقدر بخمس سنوات وفقاا لما هو محدد من قبل إدارة المجموعة. يتم إطفاء تكلفة العالمة التجارية للشركة عمرها 

وتطوير إستراتيجية العالمة التجارية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر بثماني إلى إثناعشر سنه وفقاا لما هو محدد من قبل 
تطوير المتعلقة بالمعرفة الفنية على مدى عمرها النتاجي المقدر بخمس سنوات وفقاا لما إدارة المجموعة. يتم إطفاء تكاليف ال
 هو محدد من قبل ادارة المجموعه.

يتم مراجعه طريقه الطفاء و العمر النتاجي و القيمة الدفترية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد ويتم التعديل عند  
 الحاجة.

 التنفيذ األعمال الرأسمالية قيد
للوصول بموجودات المشروع إلى    تتضمن تكاليف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ قيمة العقد المتعلقه بأعمال التطوير الالزمة

المكان والحالة الالزمة لها لتصبح جاهزة لإلستخدام المستهدف من قبل اإلدارة. يتم تحويل تكاليف األعمال الرأسمالية قيد 
موجودات ملموسة وغير ملموسة غير متداولة عندما تصل هذه الموجودات إلى حالتها التشغيلية لالستخدام  التنفيذ إلى بنود

المستهدف منها. تتم مراجعة القيمة الدفترية لألعمال تحت التنفيذ لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها عند وجود 
دفترية غير قابلة لإلسترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معها أن تصبح القيمة ال

 تصبح القيمة الدفترية أعلى من القيمة القابلة لإلسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد.

 االستثمارات العقارية 
بغرض الزيادة الرأسمالية أو لكال الغرضين معاا  الستثمار العقاري هو العقار الذي يحتفظ به إما بغرض إيراد اإليجار أو

ولكنه ليس للبيع في إطار النشاط العتيادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توفير البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية. 
في  ان الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة مع العتراف بأي تغير فيها في بي أول  بقيمة التكلفه و لحقا   يقاس اإلستثمار العقاري

 .السنة المتعلقة
 

تتضمن التكلفه التكاليف المتكبده ذات عالقة مباشرة بإقتناء الستثمار في العقار. تتضمن تكلفه العقار المطور داخليا تكلفه 
 المطلوب.وأيه تكاليف أخرى ذات عالقه مباشره باقتناء العقار ويجعله جاهزاا لالستخدام  المباشرة المواد و العماله

أية أرباح أو خسائر ناتجه من استبعاد إستثمار عقاري) يحتسب كفرق بين صافي المحصل من الستبعاد و القيمة الدفترية 
لذلك الستثمار ( ويتم العتراف بة في الربح أو الخسارة.عند بيع استثمار عقاري كان مصنف سابقاا كعقار والت ومعدات 

 احتياطي اعادة التقيم سوف يتم تحويلها الى الرباح المدورة. فإن اية مبالغ ذات عالقة ضمن
 

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

  
تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة عندما يتغير استخدام العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كعقار أو آلت أو معدات 

 .في الفترات المحاسبيه الالحقةالتصنيف هي التكلفة لذلك العقار.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .
 تتمة-االستثمارات العقارية 

إنهاء شغل يتم تحويل الى استثمارات عقارية فقط عندما ، يكون هناك تغير او تعديل في استخدام العقار وذلك عن طريق 
العقار او انهاء عقد التاجير التشغيلي الخاص بالعقار. بينما يتم التحويل من استثمارات عقارية فقط عندما ، يكون هناك 

 تعديل من استخدام العقار مصحوبة بدليل على شغل العقار او البدء في تطويرة بغرض البيع.
 

ن هناك دليل مادي على أن الستثمارات العقارية قد انخفضت قيمتها. في تاريخ كل تقرير ، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كا
عندما تتجاوز القيمة الدفترية لالستثمار العقاري المبلغ المسترد منه ، يتم تحقيق خسارة انخفاض في القيمة في بيان الربح أو 

 الخسارة الموحد.

 
يتم تحقيق رد خسائر النخفاض في القيمة المدرجة خالل سنوات سابقة عندما يوجد مؤشر على أن خسائر النخفاض في 

 قيمة الستثمارات العقارية قد انخفضت أو لم تعد قائمة.  
 

 تكاليف االقتراض 
ج موجود مؤهل كجزء من تكلفة ذلك تقوم المجموعة برسملة تكاليف القتراض المتعلقة بإنشاء أو اقتناء أو تشييد أو إنتا

الموجود. لغرض تحديد الفائدة المتاحة للرسملة، يتم تخفيض التكاليف المتعلقة بذلك القتراض بأي إيراد استثمارات عن 
 استثمار مؤقت لتلك القروض.

 

ة الفوائد األخرى تتوقف عمليات رسملة تكاليف القروض عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المستهدف. تسجل كاف
 في  بيان الربح أوالخسارة.

 

 اإلعتراف األساسي-األدوات المالية  
 .األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لدى شركة و إلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لدى شركة أخرى  

 األصول المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة مبدئيا بتسجيل الذمم المدينة و الذمم المدينة األخرى والودائع في التاريخ التي تنشأ فيه. يتم تسجيل جميع 

 المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في نصوص تعاقدية لألداة. األصول
 

المالية غير المشتقة من الستثمارات في األسهم واألوراق المالية والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة  األصولتتكون 
 األخرى والنقد وما في حكمه.
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  .
 المالية األصول

 التحقيق المبدئي والقياس 
مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة، أو قروض وذمم  أصولالمالية يتم تصنيفها عند التحقيق المبدئي ، ك األصول

المالية األصول محتفظ بها لالستحقاق، أو استثمارات مالية متاحة للبيع، حسبما يكون مالئما . تدرج جميع  أصولمدينة، أو 
مة العادلة خالل الربح أو الخسارة، التكاليف المالية التي ل تكون مدرجة بالقي األصولمبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا  ، في حالة 

 المالية. األصول المتعلقة بالستحواذ على
في التاريخ الذي تحدده النظم أو األعراف  األصولتدرج في تاريخ المتاجرة جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطلب تسليم 

 .األصولركة بشراء أو بيع بالسوق )صفقات الطرق العادية(، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الش

 القياس الالحق
 المالية في الفئات األربعة التالية: األصولألغراض القياس الالحق ، تصنف 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصول 

 القروض والذمم المدينة 

 استثمارات محتفظ بها لالستحقاق 

 موجودات مالية متاحة للبيع 

. او نقل حق الحصول األصول المالية عندما ينتهي الحق التعاقدي للتدفقات النقدية من األصولتقوم المجموعة بإلغاء تحقق 
 المالية في الحاله التي يتم فيها تحويل كافه المخاطر و المنافع للطرف لخر. لألصولعلى التدفقات النقدية التعاقدية 

المالية غير المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاا إليها أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة للمعامالت. وذلك  األصوليتم تسجيل 
بخصوص األدوات التي ليست بالقيمة العادلة خالل بيان الربح أو الخسارة ، لحقا يتم قياس األدوات المالية غير المشتقة 

 حسب الوصف الوارد أدناه:
 

 يةإلغاء األصول المال
 المالية في أي من الحالت التالية: األصوليلغى تحقق 

 

 ، أو األصولانتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من  ▪
أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية المستلمة كاملة  األصولقيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من  ▪

 للتمرير.و ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات

، أو لم تقم فعليا  بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصولإما أن تكون قد قامت فعليا  بتحويل كافة مخاطر ومنافع  ▪
 .األصولأو بالحتفاظ بها ولكنها قامت بتحويل السيطرة على  األصول
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة      .
 إنخفاض قيمه األصول المالية        

تقييم للموجود المالي في تاريخ بيان المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أنه قد انخفضت قيمته. يتم 
يعتبر أن قيمة الموجود المالي قد انخفضت إذا أشار الدليل الموضوعي على أن هناك خسارة قد وقعت بعد التحقق المبدئي 

 التدفقات النقدية المستقبلية لذلك الموجود المالي يمكن قياسها بصورة مؤكده. بالموجود وأن لهذه الخسارة أثر سلبي على
 

تدرس المجموعة الدليل على انخفاض قيمة الذمم المدينة لموجود محدد وعلى المستوى الجماعي. يتم تقييم جميع الذمم 
للوقوف على أية خسارة انخفاض في المدينة الهامة بصورة فردية والتي يالحظ أنه لم تنخفض قيمتها على أساس جماعي 

القيمة يتم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بعد. عند تقييم النخفاض الجماعي في القيمة تستخدم المجموعة التجاهات التاريخية 
لحتمالت اإلخالل وتوقيت عمليات السترداد ومبلغ الخسارة المتكبد معدلة بأحكام اإلدارة عما إذا كانت الظروف 

تصادية والئتمانية الحالية تدل على أنه من المرجح أن تكون الخسائر الفعلية أكبر من أو اقل مما توحي به التجاهات الق
 التاريخية.
 

بالنسبة للموجود المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة فإن خسارة النخفاض في القيمة هي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 
قات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. يتم تسجيل جميع خسائر النخفاض في الحالية للتدف

 القيمة في بيان الربح أو الخسارة.
 

يتم رد خسائر النخفاض في القيمة عندما يمكن أن يتعلق الرد بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تحقق خسارة  النخفاض  
 سبة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة يتم تسجيل الرد في الربح  أوالخسارة.في القيمة. بالن

 
 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ، تقوم المجموعة أول  بالتقييم لتحديد وجود دليل مادي على انخفاض 
المجموعة عدم  حددتودات المالية الفردية الهامة أو بصورة جماعية للموجودات المالية الفردية غير الهامة. إذا القيمة للموج

وجود دليل مادي على انخفاض قيمة الموجود المالي ، تتم تقييمها بطريقة فردية سواء كانت هامة أم ل، تقوم بإدخال 
مانية مماثلة ثم تقوم بتقييمها جماعيا  لتحديد النخفاض. الموجودات الموجود في مجموعة موجودات مالية ذات مخاطر ائت

التي يتم تقييمها فرديا  لتحديد النخفاض والذي يتم إدراج خسارة انخفاض مقابلها أو يكون إدراجها مستمرا  ، ل تدخل ضمن 
 أي تقييم جماعي لتحديد النخفاض.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة      .
 

 لمطلوبات الماليةا
 المطلوبات المالية غير المشتقة

يتم تحقق جميع المطلوبات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في نصوص تعادقية 
 لألداة.

فقط عندما يكون للمجموعة تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي 
الحق القانوني في مقاصة المبالغ ورغبتها إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق الموجود وسداد المطلوب في 

 الوقت نفسه.
 تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة من قروض ألجل وذمم تجارية وأخرى دائنة ومبالغ محتجزة مستحقة الدفع. 

سجيل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف متعلقه بالمعامالت .لحقاا  يتم قياس هذه مبدئيا يتم ت
تقوم المجموعة بالغاء تحقق المطلوبات المالية عندما يتم  المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 الغاء او انتهاء اللتزام التعاقدي.
 
 

 إلغاء المطلوبات المالية
يلغى تحقق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان اإللتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل مطلوبات مالية 
حالية بأخرى من نفس المقرض تحت شروط اقتراض جديدة أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية ، يعامل هذا 

التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة. يتم تحقيق الفرق في القيمة الدفترية في الستبدال أو 
 الربح او الخسارة.

 

 مقاصة األدوات المالية
والمطلوبات المالية ويتم إظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما يكون للمجموعة الحق  األصولتتم مقاصة 

القانوني في مقاصة المبالغ ورغبتها إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق الموجود وسداد المطلوب في الوقت 
 نفسه.

 

 إنخفاض قيمة األصول غير المالية
م الدفترية للموجودات غير المالية، بخالف الستثمارات العقارية والمخزون، في تاريخ إعداد كل بيان المركز تتم مراجعة القي

المالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود أي مؤشر يتم تقدير مبلغ القيمة القابلة 
ي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ناقصا  تكاليف اإلستبعاد و قيمتها تكون القيمة المستردة لألصل هلالسترداد للموجود. 

 المستخدمة.
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة      .
 تتمة-إنخفاض قيمة األصول غير المالية

المنتجة للنقد عن قيمته يتم تحقق خسارة النخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو لوحدته 
القابلة لالسترداد المقدرة. يتم إدراج خسائر النخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة. يتم أول  تخصيص خسائر 
النخفاض في القيمة فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ومن ثم 

ترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( بالتناسب.ل يتم رد خسارة النخفاض في قيمة تخفيض القيمة الدف
الشهرة. فيما يتعلق بالموجودات األخرى يتم تقدير خسائر النخفاض في القيمة المدرجة في فترات سابقة في تاريخ إعداد كل 

انخفضت أو أنه لم يعد موجودا. يتم رد خسارة النخفاض في  بيان مركز مالي للوقوف على أن هناك مؤشر أن الخسارة قد
القيمة في حالة وجود تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد خسارة النخفاض فقط إلى الحد 

ان من الممكن تحديدها، بالصافي من الذي ل تزيد فيه القيمة القابلة لالسترداد للموجود عن القيمة القابلة لالسترداد التي ك
 الستهالك أو اإلطفاء، لو لم يتم إدراج خسارة انخفاض في القيمة.

 

 القيم العادلةقياس 
تقيس المجموعة األدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية مثل العقارات الستثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان 

تتلخص اليضاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية واألدوات غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة أو التي مركز مالي موحد. 
 تتضمن افصاحا  حول القيمة العادلة في اليضاحات التالية:

 
 .9معدات في ايضاح ت و لعقارات واا           -
 .01في ايضاح  إستثمارات عقارية          -

 .01متاحة للبيع في ايضاح مالية  أصول          -

 .01في ايضاح  أصول متاحة للبيع          -

 .10الفصاحات الكمية حول تدرج قياس القيمة العادلة في اليضاح           -
 

في السوق في تاريخ القياس.  متعاملينالقيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل التزام في معاملة بين 
 إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على افتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل المطلوبات تحدث:

 
           في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ، أو 

            المطلوبات.في غياب سوق رئيسية ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها أو دخولها من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة ألي موجودات أو 
مطلوبات باستخدام الفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما يقومون بتغير موجودات أو مطلوبات ، بإفتراض أن 

 ين يتصرفون لمصلحتهم القتصادية األفضل.المتعامل
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة      .
 تتمة  -القيم العادلةقياس 

ضمن  مصنفةإن الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياس قيمتها العادلة أو الفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة 
 تدرج القيمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 
أسعار السوق المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو :         0المستوى *

مطلوبات مماثلة.
يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة  تقنيات التقييم التي:         2المستوى *

العادلة واضحا  بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة :         1المستوى *

العادلة غير واضحة.
 

ت المالية الموحدة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانا
المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة فئات التصنيف )بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( 

 في نهاية كل فترة تقرير.
قياس القيمة العادلة المتكرر ، مثل العقارات الستثمارية والموجودات المالية المتاحة السياسات والجراءات لكل من المجموعة تحدد 

 للبيع غير المتداولة ، وللقياس غير المتكرر.
 

أو إعادة تقييمها وفقا   قياسهافي تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات التي يراد أن يعاد 
 المحاسبية للمجموعة.  للسياسات

 
بالتعاون مع المثمنين الخارجيين للمجموعة أيضا  بمقارنة كل تغير في القيمة العادلة لكل موجودات ومطلوبات مع  المجموعةتقوم 

 المصادر الخارجية ذات الصلة وذلك لتحديد ما إذا كان التغير معقول .

 
ومخاطر الموجودات  وخصائصالموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة  لغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حددت المجموعة فئات

 أو المطلوبات ومستوى تدرج القيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.
 

 األصول الماليه المتاحة للبيع 
في تاريخ  بالنسبة لالستثمارات المدرجه بالبورصه يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أفضل سعر بالسوق عند اإلغالق

 بيان المركز المالي.
عندما ل تكون الستثمارات مدرجه في سوق نشط أو عندما يتم تداولها بكميات قليلة أو ل توجد لها أسعار مدرجة بالسوق، 
يتم تقدير القيمة العادلة لها بالرجوع للقيمة السوقية إلستثمار مماثل أو بناء على خصم التدفقات النقدية المتوقعة. 

 تثمارات التي ل يمكن تحديد قيمتها العادلة بصورة مؤكده بها تقيد بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في القيمة.الس
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .
 الذمم المدينة وأرصدة مدينه أخرى

يتم تقدير القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واألخرى، على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بسعر 
 .الفائدة بالسوق 

 
 المطلوبات المالية غير المشتقة 

لتدفقات النقدية المستقبلية ألصل تحتسب القيمة العادلة، والتي يتم تحديدها ألغراض اإلفصاح، استنادا  إلى القيمة الحالية ل
 الموحد. بيان المركز الماليالمبلغ والفائدة، مخصومة بسعر الفائدة بالسوق في تاريخ 

 
 الستثمارات العقارية 

تستند القيم العادلة على القيم السوقية وهي المبلغ المقدر الذي يمكن في مقابله تقوم المجموعه بتقيم العقارات األستثماريه. 
مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع راغب ومشتري راغب بموجب معاملة وفقاا للشروط التجارية بعد التسويق الصحيح 

 حيث تتصرف األطراف بصورة مطلعة وراغبة.
 

تطبيق في ظل غياب أسعار حالية في سوق نشطة يتم إعداد التقييمات بوضع قيمة اإليجار المقدرة للعقار في العتبار. يتم 
عائد السوق على القيمة المقدرة لإليجار بغرض التوصل إلى إجمالي تقييم العقارات. عندما تختلف مبالغ اإليجار الفعلية 

 بصورة جوهرية عن مبالغ اإليجار المقدرة يتم إجراء تعديالت بغرض إظهار اإليجارات الفعلية.
 

الذين يشغلون العقارات فعلياا أو المسؤولين عن الوفاء بارتباطات  إن التقييمات تظهر، عندما يكون ذلك مالئما، نوع السكان
اإليجار أو أولئك الذين من المحتمل أن يقوموا بشغل العقارات بعد تأجير الشاغرة منها وتخصيص الصيانة ومسؤوليات 

عندما تكون مراجعات مبلغ اإليجار التأمين فيما بين المجموعة والجهات المستأجرة واألعمار اإلنتاجية المقدرة الباقية للعقار. 
أو تجديدات عقود اإليجار قائمة مع احتمال وجود زيادات في العائد للحق يفترض بأنه قد تم تقديم جميع اإلشعارات، ومتى 

 كان ذلك مالئما، اإلشعارات المقابلة، بصورة صالحة خالل فترة زمنية مناسبة.
 

 متاحة للبيعماليه  أصول
مجموعة في األوراق المالية لألسهم على أنها موجودات مالية متاحة للبيع. ولحقا تقاس الستثمارات تصنف استثمارات ال

مدرجة بالبورصة" بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغييرات عليها، بخالف خسائر النخفاض  -المصنفة على أنها "متاحة للبيع
( مباشرة في حقوق 21)راجع إيضاح  للبيعبنود المالية المتاحة في القيمة ومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية على ال

 الملكية. 
 

عند إلغاء تحقق أو انخفاض القيمة يتم إدراج األرباح أو الخسارة المتراكمة المبلغ عنها سابقا  في حقوق الملكية في بيان 
 للسنة. الربح أو الخسارة الموحد

 

الستثمارات غير المدرجة بالبورصة للمجموعة ل يمكن قياس القيمة العادلة نظرا  لطبيعة التدفقات النقدية الناتجة من 
لالستثمارات بصورة مؤكدة، وبالتالي تدرج هذه الستثمارات بالتكلفة ناقصا  المخصص لنخفاض القيمة، إن وجد. يتم تحقق 

لغاء تحقق الستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ المتاجرة وذلك عندما تصبح الم جموعة طرفا  في عقد األدوات المالية أو وا 
 عندما تخرج من العقد.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .
 مدينه األخرىأرصدة المدينة و الذمم 

الذمم المدينة والرصده المدينه األخرى هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق 
الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف متعلقه بمعامالتها. لحقاا يتم قياس القروض نشط. تحقق تلك 

 والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ناقصا خسائر النخفاض في القيمة.
 

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

وهي تتضمن المصروفات المتكبدة في سبيل اقتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة ألجل الحصول على تلك المواد 
النشاط العتيادي  ووصولها إلى موقعها وحالتها الحاليين. صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع في إطار

  ناقصا  التكاليف المقدرة إلكمال العمل ومصروفات البيع.
 

 

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

في القيمة العادله والذي يستخدم من قبل المجموعه في إدارة تاريخ األقتناء و الذي هو رهنّا لخطر غير جوهري للتغير 
  التزاماتها قصيرة الجل.

    

 

 رأس المال
 يتم تصنيف السهم العاديه كحقوق ملكيه ، ايه تكاليف إضافيه متعلقه باصدار األسهم العاديه يتم تحقيقها كإنخفاض من 

 حقوق الملكية.
 

 قروض ذات فوائد  
 بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة مضافا إليها التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملة. يتم  تسجيل بجميع القروض مبدئيا  

 لحقاا يتم تقييم القروض التي تحتسب عنها فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
 

كلفة معاملة للقرض إلى الحد الذي يحتمل فيه سحب جزء أو كل قيمة لقرض كتيتم تحقيق األتعاب المدفوعة للحصول على ا
. وتتم رسملة األتعاب إلى الحد الذي يكون هناك دليل على القرض. في هذه الحالة ، يتم تأجيل األتعاب حتى يحدث السحب

 لى مدى فترة القرض ذو الصلة. احتمالية سحب جزء أو كل قيمة القرض ، كمدفوعات مقدمة لخدمات توفير السيولة وتطفأ ع
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
تقوم المجموعة بتكوين مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين. تعتمد المكافأة على الراتب األخير للموظف ومدة خدمته في 

عند استقالة  الشركة بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمة، ويحتسب المخصص وفقا  لقانون العمل القطري ويستحق
 الموظف أو إنهاء خدمته. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع خالل فترة خدمة الموظف.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .
 ذمم دائنة وأرصدة دائنه أخرى 

استالم فاتورة المورد أو يتم قيد المطلوبات للمبالغ المستحقة في المستقبل للبضائع والخدمات التي تم الحصول عليها سواء تم 
 لم يتم.

 

 المخصصات   
من ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون  مجموعةيتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام )قانوني أو حكمي( على ال

 .سداد تكاليف هذا اللتزام بمبالغ محددة تماما  المحتمل 
لتسوية التزام في نهاية فترة التقرير باستخدام المعدل الذي  تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للمصروفات المتوقع طلبها

 يعكس التقييمات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لهذا اللتزام.
تتم مراجعة المخصصات بصورة دورية في تاريخ بيان المركز المالي وتعدل لتعكس أفضل التقديرات الحالية. يتم رد 

 م يكن من المحتمل أن يتم المطالبة بتدفقات نقدية تمثل منافع اقتصادية لتسوية اللتزام.المخصص إذا ل

 
 عقود مثقلة باللتزامات

اللتزامات الحالية الناشئة عن عقود مثقلة باللتزامات يتم تحقيقها وقياسها كمخصصات. يعتبر العقد مثقل بالتزام عندما 
التكلفة  التي ل يمكن تفاديها لتلبية اللتزام لهذا العقد تتجاوز المنافع القتصادية يكون لدى المجموعة عقد تكون بموجبه 

 المتوقع تحصيلها منه.
 

 المحتملة ألصولالمطلوبات وا
في البيانات المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها في حال كان إحتمالية التدفق الخارجي لموارد ذات  المحتملة ل تدرج المطلوبات
المحتملة في البيانات المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها في حال كان من المرجح  األصول. ل تدرج بعيدةمنافع إقتصادية 

 وجود تدفقات نقدية ذات منافع إقتصادية.
 يةالعمالت األجنبتحويل 

تحدد كل شركة في المجموعة عملتها المستخدمة و البنود المدرجه في البيانات المالية لكل شركة ويتم قياس البنود المضمنة  
باستخدام تلك العملة المستخدمة. تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا  بالعملة الوظيفيه السائدة في تاريخ 

جودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المعاملة. يتم تحويل المو 
المركز المالي. تحول جميع فروق الصرف إلى الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق من القروض بالعمالت األجنبية التي توفر 

ق الملكية حتى يتم استبعاد صافي الستثمار، وعند ذلك تحوطا  لستثمار في جهة أجنبية، حيث تؤخذ هذه الفروق إلى حقو 
يتم تحقيقها في بيان الدخل. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقيمة سابقا  بالعمالت األجنبية باستخدام 

 أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األصلية.
 

قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد يتم تحويل البنود غير النقديه التي يتم 
القيمة العادلة. إن أي شهرة ناتجه عن إقتناء عمليه  أجنبيه وايه تسويات قيمه عادله للقيم الدفتريه للموجودات والمطلوبات 

   مه األجنبيه في تاريخ اإلقفال.الناتجه عن عمليه إقتناء يتم معالجتها كموجودات ومطلوبات بالقي
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  .
              

 تصنيف المتداول وغير المتداول

بناء على تصنيف متداول / غير متداول ، يكون األصل في بيان المركز المالي  والمطلوبات  األصولتعرض المجموعة 
 متداول عندما:

 بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة. يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم 
 .محتفظ بها أساسا  لغرض المتاجرة
  مالم يحظر أن يتم تبادلها أو .هنقد أو ما في حكميتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقرير ، أو

إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر بعد فترة التقرير.
 األخرى تصنف غير متداولة. األصولع جمي      

:عندما همتداولالمطلوبات اليتم تصنيف  
 

 .يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية 
 .محتفظ بها أساسا  لغرض المتاجرة
 تكون مستحقة التسوية خالل أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أو 
  لمدة ل تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير.ل يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات

 
 غير متداولة0 كمطلوبات وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى

  
 العمليات التشغيلية المتوقفة

العمليات التشغيلية المتوقفة هي أحد مكونات أعمال المجموعة التي تمثل منطقة جغرافية منفصلة للعمليات التشغيلية والتي 
استبعادها أو محتفظ بها للبيع. يتم تحديد ما إذا كان العملية على أنها متوقفة عند اإلستبعاد أو عند وفاء العملية بمعايير تم 

 تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع.
ة ومطلوبات العمليات المتوقفة على أنها مجموعة قابلة لالستبعاد محتفظ بها للبيع. يتم إدراج خسار  أصولتم اعتبار 

النخفاض في القيمة الناتجة عن التصنيف المبدئي على أنها محتفظ بها للبيع والربح أو الخسارة الالحقة عن إعادة القياس 
 .الربح أو الخسارة في بيان

يعاد قياس هذه المجموعة الخاضعة لالستبعاد وفقا  للسياسات المحاسبية للمجموعة مباشرة قبل تصنيفها على أنها محتفظ بها 
بيع. لذا فإنه يتم قياس مجموعة الستبعاد عموما  بقيمتها الدفترية وقيمتها العادلة ناقصا  تكلفة البيع، أيهما أقل. عندما يتم لل

تصنيف عملية تشغيلية على أنها متوقفة يتم إعادة عرض أرقام المقارنه بيان الدخل الشامل الموحد وكأن العملية التشغيلية قد 
 المقارنة. توقفت من بداية فترة
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 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  .
 

 حاملي أسهم الشركة األملتوزيعات األرباح النقدية والتوزيعات غير النقدية 
حاملي أسهم الشركة األم عندما تكون التوزيعات مصرح لتقوم الشركة بتحقيق مطلوبات للقيام بتوزيعات نقدية أو غير نقدية 

، يتم التصريح بالتوزيعات عندما  2115لسنه  11لقانون الشركات التجاريه القطري رقم وفقا  الشركة.  إدارةضمن بها ولم تعد 
يتم اعتمادها من قبل المساهمين، ويتم تحقيق مبلغ مقابل لها مباشرة في حقوق الملكية. تقاس التوزيعات غير النقدية بالقيمة 

مباشرة في حقوق الملكية. عند القيام  المدرجه ع إدراج إعادة قياس القيمة العادلةمالتي سوف يتم  توزيعها العادلة للموجودات 
بتوزيع موجودات غير نقدية ، يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة في بيان 

 الربح أو الخسارة.
 
  

 إدارة المخاطر المالية 2
أن الغرض  و الذمم الدائنة األخرى. ةالتجاري ةعلى القروض و الذمم الدائن ةللمجموع ةالماليه الرئيستشتمل المطلوبات 

 دائنة هو تمويل عمليات المجموعه و توفير ضمانات لدعم عملياتها. لدى المجموعه ذمم ةالرئيسي من هذه المطلوبات المالي
 وأخرى و النقد و الودائع قصيرة األجل التي تصل مباشرة من عملياتها. ةتجاري

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر الئتمان. ▪
 مخاطر السيولة. ▪
 مخاطر السوق. ▪

 المخاطر التشغيلية. ▪
 

مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف تم إدراج إفصاحات كمية في هذه البيانات المالية الموحدة. تقع على 
 على إطار عمل إدارة مخاطر المجموعة.

 

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

صفة أساسية من الذمم المدينة للمجموعة من عمالء وأوراق مالية عن الوفاء بمطلوباته التعاقدية وتنشأ هذه المخاطر ب
 استثمارية.

 
 ذمم مدينه وأرصدة مدينه أخرى

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر الئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل. العمليات السكانية لقاعدة عمالء 
المجموعة، متضمنة مخاطر اإلخالل في الصناعة والبلد، التي يعمل من خاللها العمالء لها تأثير أقل على مخاطر 

 من دول الخليج العربي.  الئتمان. غالبية إيرادات المجموعة تنسب إلى عمالء
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية 2

 تتمة-مخاطر االئتمان 
 

 فرد.منليس هناك تركيز على مخاطر الئتمان منسوب إلى عميل 
 

وفقا  لإلحتفاظ بشروط اإلمتالك بحيث أنه وفي حالة عدم الدفع قد يكون لدى المجموعة مطالبة مضمونة. العقارات يتم بيع 
 التجارية واألخرى. و الذمم المجموعة إلى ضمانات إضافية فيما يتعلق بالذمم المدينةل تحتاج 

 
يتم تسجيل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلية ناقصا  مخصص ألية مبالغ ل يمكن تحصيلها. يتم إجراء تقدير للديون 

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

 
 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ من عجز المجموعة عن الوفاء بالتزاماتها عند حلولها. منهج المجموعة في إدارة 
للوفاء بالمطلوبات عند حلول موعد استحقاقها في ظل السيولة هو التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه تتوفر وعلى الدوام سيولة كافية 

 كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة. 
 

تقوم المجموعة باستخدام طريقة التكاليف التي تستند إلى النشاط لوضع التكلفة المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها وهو ما يساعد 
متطلبات التدفق النقدي والستخدام األمثل لعائدات النقد لديها في الستثمار. تقوم المجموعة بصورة نموذجية  على رصد

بالتأكد من أن لديها نقدا  كافيا  عند الطلب للوفاء بمصروفات التشغيل المتوقعة ويتضمن ذلك خدمة اللتزامات المالية ولكنه 
 قاسية جدا  التي ل يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.مع استبعاد التأثير المحتمل للظروف ال
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية  2 

 
 قمخاطر السو 

مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدلت صرف العمـالت األجنبيـة ومعـدلت الفائـدة 
 إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.وأسعار األسهم التي تؤثر على 

 
 مخاطر العمالت

لشــركات  الوظيفيــهتتعــرض المجموعــة إلــى مخــاطر العمــالت عــن المبيعــات والمشــتريات والقــروض بعمــالت بخــالف العمــالت 
المجموعـة أو بعمـالت ذات سـعر صـرف  تتم بالعمالت التـي تسـتخدمها شـركاتالمجموعة المعنية. معظم تعامالت المجموعة 

 .المستخدمةثابت مع العملة 
 

 مخاطر أسعار األسهم
أسهم حقوق الملكية استنادا  إلى مؤشرات السوق. تقوم المجموعة بإدارة الستثمارات الهامـة علـى نحـو  بمراقبه تقوم المجموعة 

دارتها على أساس  ةقبمرايتم  ويتم اعتماد قرارات البيع بواسطة مجلس اإلدارة. فردي أداء أسهم حقوق الملكية بصورة نشيطة وا 
 القيمة العادلة.

 
 الفائدة مخاطر اسعار

القيمة العادلة أو التدفقات النقديـة المسـتقبلية ألداة ماليـة بسـبب التغيـرات فـي أسـعار  قلبتتتتمثل مخاطر أسعار الفائدة في أن 
المجموعـة التـي  وتسـهيالتالفائدة بالسوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر تغيرات أسعار الفائدة في السـوق أساسـا  بقـروض 

 .منتظم ائدة على نحوالف اسعارسياسة التأكد من مراجعة مخاطر  المجموعةتتبنى تحمل فوائد. 
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية  2 

 
 المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من مجموعة واسعة من األسباب المصاحبة 
الئتمان أو السوق أو السيولة مثل تلك لعمليات المجموعة والموظفين والتقنية والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف 

التي تنشأ من الشتراطات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركة. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع  
 العمليات التشغيلية للشركة.

 
اإلضرار بسمعة المجموعة مع الفعالية هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية بغرض موازنة تفادي الخسائر المالية و 

 الكلية للتكلفة ولتفادي إجراءات السيطرة التي تحد من روح المبادرة واإلبداع.
 

المسؤولية األساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية مسندة لإلدارة العليا في كل وحدة عمل. يدعم هذه 
 وى المجموعة إلدارة مخاطر التشغيل في المجالت التالية:المسؤولية وضع معايير كلية على مست

 ،متطلبات الفصل المناسب للواجبات متضمنة التفويض المستقل بالمعامالت 
 ،متطلبات تسوية ورصد المعامالت 
 ،اللتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية 
 ،توثيق الضوابط واإلجراءات 
  التشغيلية التي تواجهها المجموعة وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر متطلبات التقييم الدوري للمخاطر

 التي يتم تحديدها،
 ،جراءات المعالجة المقترحة  متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وا 
 وضع خطة طوارئ 
 التدريب والتطور المهني 
 المعايير األخالقية والتجارية 
 ذلك عندما يصبح ذلك فعالا. تخفيف المخاطر متضمنة التأمين على 

 
اللتزام بمعايير المجموعة يدعمه برنامج مراجعات دورية يتم القيام بها من جانب التدقيق الداخلي. تتم مناقشة النتائج التي 

اإلدارة مجلس اإلدارة و  لجنة التدقيق و إلى تقاريريتوصل إليها التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة العمل المتعلقة بها مع تقديم 
 العليا للمجموعة.
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية  2

 
 إدارة رأس المال

سياسة مجلس اإلدارة هي الحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمر والدائن والسوق واستمرار التطور 
العائدات األعلى التي قد تصبح ممكنة مع أعلى المستقبلي للنشاط. يسعى مجلس اإلدارة إلى المحافظة على التوازن بين 

 مستويات من القتراض والمزايا والضمانات التي يمكن تحملها من جانب مركز رأسمالي سليم.

   

 دارة رأسمالها كما يلي:إتتمثل أهداف المجموعه عند 
  ،عائد للمساهمين ومن اإلستمرار في مواصلة نشاطها بحيث يمكن أن نستمر في توفير  ةحمايه قدره المجموع 

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

 بشروط اإلتفاقيات الماليه المرتبطة بالقروض و السلف و تحمل فوائد. لتزاماللضمان  
 

 أخرى تشغيلية إيرادات 1
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 410152  .318414 إيراد أتعاب
 210121  154213 إيرادات متنوعه

    
 5134812  610272 
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دارية و  عمومية مصاريف 4  ا 
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1930511  ..51141 تكلفة الموظفين
 310117  5841.4 (9)إيضاح  إستهالك
 190821  354811 إيجار

 110493  364528 أتعاب مهنية
 130511  314211 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 160612  623 )إيضاح أ( خسارة إنخفاض و إلغاء عقار و الت و معدات و أصول متاحة للبيع
دارية أخرى  852.48  .11425 مصروفات عمومية وا 

    
 1.34462  3340794 

 إيضاحات
 

 و الت و معدات و أصول متاحة للبيع )إيضاح أ( خسارة إنخفاض و إلغاء عقار (أ)
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 20245  - (9و ألت ومعدات )إيضاح إلغاء عقار
 110545  623 (9و ألت معدات )إيضاح عقارإنخفاض في قيمه 

 30822  - (15)إيضاح  قوارب-خسارة إنخفاض أصول متاحة للبيع
 623  160612 

 

 العائد األساسي و المخفف للسهم الواحد   6
 

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

 

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف يال قطري 
    

 6250669  1684112 الشركة األم لحاملي أسهمربح السنة العائد 
    

 3540186  12.4161 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة
    

 1077  3482 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )لاير قطري(

   للربح األساسي للسهم0 يالمعدل للسهم مساوال توجد أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل السنة0 لذا فإن الربح 
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 الت ومعداتآو عقار  8

 
 

 األراضي

 

 
 المباني

 

 قوارب

 

 
 المصانعمرافق 

أثاث وتركيبات  
ومعدات وعدد 

وتحسينات  يدوية
 مباني

 

 
 سيارات

 

أعمال رأسمالية 
 قيد التنفيذ

 

 اإلجمالي
5132 

 

 اإلجمالي
2114 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري لايرألف   قطري لايرألف   قطري لايرألف   ألف لاير قطري 
                  فة:التكل
 402970927  42314341.  7550938  310146  3910829  103410591  70914  590997  109280868 يناير 1في 

 3160143  1144.31  5880941  20524  140414  10179  453  -  - إضافات
 (510179)  (241.5)  (140192)  -  90484  (734)  -  -  - تتحويال
 (70111)  (14458)  -  -  (60729)  -  -  -  - إلغاء
 (390717)  (14866)  -  (40854)  (20124)  -  (11)  -  - اداتاستبع

                  
 405160173  .2431.425  103310786  270716  4160874  103410936  80347  590997  109280868 ديسمبر  31في كما 
                  

                  اإلستهالك و اإلنخفاض
 4740415  2324112  -  250495  2420324  2120658  40441  310187  - يناير 1ي فكما 

 830717  424534  -  20732  310831  380137  10197  20521  - السنة إهالك
 (140439)  (3.5)  -  -  (142)  -  -  -  - ت تحويال
 150175  564113  -  -  280361  -  -  -  -  ض القيمهإنخفا

 (40756)  (14458)  -  -  (60729)  -  -  -  - غاءإل
 (390197)  (14164)  -  (40572)  (10816)  -  (9)  -  - اداتاستبع

                  
 5150115  1124152  -  230655  2920839  2510695  50529  320617  - ديسمبر 31في كما 
                  

                  صافي القيمة الدفترية :
   4.884388.  341114461  4113.  33.4112  3418345.3  54636  544181  348564616  5132ديسمبر 13يكما ف

                  

 401110168    7550938  40551  1490515  101280933  30463  290911  109280868 2114ديسمبر 31كما في 
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 تتمة -آالت والمعدات و  عقار 8
 

 كالتالي: الموحدة  هالك في البيانات الماليةستلقد تم اإلفصاح عن اإل 
 
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 510673  450885 تكلفة اإليرادات
 10127  285 مصروفات مبيعات وتسويق

دارية )إيضاح  310117  290147 (7مصروفات عمومية وا 
    
 424534  830717 

 

 .و أرض مؤجرة لمجموعةلمملوكة اطق والمرافق ذات الصلة على أراض تم تشييد مصنع نظام تبريد المن (1)

تبلغ تكلفة . 2111في  مستقل مهنيمن قبل مثمن  الكائنة في منطقه الخليج الغربي واللؤلؤة قطر األراضي تم تقيم (2)
وهذا وبرأي الدارة بأن القيمه العادله لألراضي تساوي لاير قطري.ألف   119.511األراضي التي أعيد تقييمها 

 .2115ديسمبر  31قيمتها الدفتريه كما في 
 

 التنفيذ التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بالتالي: قيدتشتمل األعمال الرأسمالية (    3)
 

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 490744  2370922 شركة قطر لتبريد المناطق ش.م.ق.م  –مصانع التبريد 
 7130841  101910511 عقارات تحت التطوير

 20354  20354 أخرى
    
 341114461  7550938 

   
نتيجه  هي (ألف لاير قطري150175: 2114)ألف لاير قطري  280361 البالغه و الستبعاد فاضإن خسائر اإلنخ(   4)

ومعدات وجدت أقل من القيمه  لتوأن القيمه المستردة لجزء من عقار لمراجعه قامت بها المجموعه حيث أ
 الدفتريه، علماا بأن بعض هذه الموجودات تم تقيمها سابقا.

 
 لقد تم تحديد القيمه المستردة باألعلى للقيمه العادله ناقصاا تكاليف البيع أو القيمه المستخدمه.        
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 تتمة -عقار وآالت والمعدات  8
بالبيانات  موضحه( ألف لاير قطري 170421: 2114)ألف لاير قطري  280361ستبعاد البالغه اإلو  اضنخفاإلخسائر إن 

 الماليه الموحده كالتالي:
 

 

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    خسارة إنخفاض
 40631  544231 (ج21إحتياطي إعاده تقيم موجودات )إيضاح 

 110545  623 (أ7إداريه )إيضاح و  عموميهمصاريف 
 564113  150175 

    إلغاء
 20245  - (أ7إداريه )إيضاح و  عموميهمصاريف 

 564113  170421 
 

 استثمارات عقاريه 31
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 702910596  6418.41.1 يناير 1الرصيد في 
 40548  144368 إضافات / تكلفه التطوير خالل السنة

 101360248  3214185 المخزون من تحويالت
 -  3554.66 ربح من القيمة العادلة

 (370152)  -  إنخفاضخسارة 
    

 803940341  6441.4418 ديسمبر 31الرصيد  في 
 

لاير ألف  2610474بمبلغ  رسملتها تتمتكاليف اقتراض  2115ديسمبر  31تتضمن تكلفة الستثمارات العقارية كما في 
 .لاير قطري(ألف  2290572مبلغ  :2114)قطري 

 

تقاس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية على أساس التقييم الذي يقوم به مثمنون مستقلون عن المجموعة. يكون المثمنون 
مماثلة. يتم أعضاء  في عدة جمعيات للمثمنين ولديهم المؤهالت الكافية والخبرة األحدث في تقييم عقارات في مناطق 

( RICSتحديد التقييم بصورة أساسية باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وفقا  لمعايير آر آي سي إس للتقيم )
وتطبيق أساس المعايير الدولية للتقارير المالية للقيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم المعتمدة. ترى اإلدارة أنه ل توجد أية 

 ، والقيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة. 2115ديسمبر  31في القيمة العادلة كما في  تغييرات مادية

 

التحويل إلى إستثمارات عقارية هو نتيجة تغير خطة اإلدارة التشغيلية لتغير غرض إستخدام العقارات للحصول على 
 .إيرادات إيجارات للمجموعة في الفترات المستقبلية
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 ملموسةموجودات غير  33
 
 

  شهرة  عالمات تجارية
برمجيات 
 اإلجمالي  أخرى  تشغيلية

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

  ألف 
 لاير قطري

          التكلفة
 280154  20814  80712  80867  70761 2115يناير  1الرصيد  كما في 

 462  -  15  -  447 إضافات خالل السنة
 355  -  -  -  355 تحويل

          
 564843  .5463  64454  64614  64211 5132ديسمبر  13الرصيد كمافي 

          
 270792  20814  80351  80867  70761 2114يناير 1الرصيد كما في 

 362  -  362  -  - إضافات خالل السنة
          

 280154  20814  80712  80867  70761 2114ديسمبر 31الرصيد كما في 
          

 
 
 
 

 
  شهرة  عالمات تجارية

برمجيات 
 اإلجمالي  أخرى  تشغيلية

 و إنخفاض اإلطفاء
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
          

 230688  20544  60931  80867  50346 2115يناير 1الرصيد كما في 
 10454  23  829  -  612 إطفاء السنة
 151  -  -  -  151 إنخفاض 

 524581  54214  44411  64614  14188 5132ديسمبر 13الرصيد كما في 
          

 210695  20188  60185  80867  40455 2114يناير  1الرصيد كما في 
 10993  356  746  -  891 إطفاء السنة

          
 230688  20544  60931  80867  50346  2114ديسمبر  31الرصيد كما في 

          
          القيم الدفتريةصافي 
 14146  5.4  814  -  .54.1 5132ديسمبر  13كما في 

          
 40466  271  10781  -  20415 2114ديسمبر  31كما في 
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 استثمارات في شركات زميلة  35
 

 لدى المجموعة الستثمارات التالية في الشركات الزميلة
 

       
    1025  1024 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري    
 القيمة الدفترية  القيمة الدفترية  المساهمة بلد التأسيس 
       

 -   -  %44.9 قطر شركة الشرق األوسط للجرف والحفريات ش.م.ق.)إيضاح أ(

 122.412   144.402   %10 قطر شركةالسيف المحدودة ش.م.ق)إيضاح ب(

 44.241   43.024   %31 قطر الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ذ.م.م )إيضاح ج(

 2.444   2.029   %30 قطر أستيكو قطر)إيضاح د(

     006.800   322.033 

 
 إيضاحات

في عمليات الجرف والحفريات في دول الخليج  (الشركه الزميله) للجرف والحفريات ش.م.ق.تعمل شركة الشرق األوسط  (أ)
 والدول المجاورة.

 

. بالرغم من أن الشركة الزميلة 1023انخفضت قيمة حقوق الملكية المحتفظ بها في الشركة الزميلة بالكامل خالل سنة 
، إل أن المجموعة لم تقم بتسجيل حصتها في هذه األرباح حيث 1024وسنة  1024قد قامت بتسجيل أرباح في سنة 

تجاوزت الموجودات المتداولة وتجاوزت الخسائر  1024مبر ديس 32كما في أن المطلوبات المتداولة للشركة الزميلة 
   .من رأس مالها %40كة الزميلة نسبة المتراكمة للشر 

تعمل شركة السيف المحدودة ش.م.ق في إنتاج وبيع بنزين الكايل الخطي والمنتجات البتروكيماوية والمواد  )ب(
 الرئيسية لصناعة المنظفات في العالم.

 لمتحدة للخرسانة الجاهزة ذ.م.م نشاط إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء األخرى.تزاول الشركة ا ()ج
، تم أخذ قرار بتصفية الشركة، حيث أن  2114 خالل العام تقوم أستيكو قطر بمزاولة نشاط إدارة العقارات. (د)

 .إجراءات التصفية قيد التنفيذ
 

 السنة في الشركات الزميلة. (خسارة)/ ربح صافي حصة المجموعة منزميلة الشركات التمثل صافي الحصة في نتائج 
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 تتمة – استثمارات في شركات زميلة 35
 :ةلستثمارات المجموعه في الشركات الزميل المختصره الماليه المعلوماتالجدول التالي يظهر 

 
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    :ةالمركز المالي للشركات الزميل بيانات من ةالحص
 5880648  2614.81 الموجودات غير المتداولة

 6770572  1414.84 الموجودات المتداولة
 (1620521)  (3154866) المطلوبات غير المتداولة

 (7860667)  (4624.12) المطلوبات المتداوله
 3170133  1164111 صافي الموجودات

    
    :الشركات الزميله و نتائج إيردات من حصه 

 101170199  5134651 يرادات حصه المجموعه من اإل
    

 250644  5141.8 السنه  ربححصه المجموعه من 
 

 متاحه للبيعماليه  أصول 31

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 3110559  52.4365 داخل قطر–أسهم متداولة  -ماليه متاحة للبيع  أصول
 1940246  .383454 خارج قطر–أسهم متداولة  -ماليه متاحة للبيع  أصول
 40111  4111. أسهم غير متداولة -ماليه متاحة للبيع  أصول

    
 ..84.21  5180815 

سعر  رو ذلك لعدم توفغير المتداوله بقيمه التكلفه  حقوق الملكيهستثمارات ، تم إظهار إ 2115ديسمبر  31في كما 
 سوقي متداول أو قياسات معتمده لتحديد القيمه العادله.
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 تتمة-أصول ماليه متاحه للبيع 31
 السنة كالتي: لخال تم توضيح حركة األصول المالية المتاحة للبيع

 5132  2114 
 ألف لاير قطري   قطريلايرألف  

 4360862  2164612 يناير 1الرصيد كما في 
 710943  (244511) (21)إيضاح  القيمة العادلةصافي التغير في 

 -  (54338) في بيان الربح أو الخسارة  تم اإلعتراف بها إنخفاض خسارة 
 5180815  84.21.. ديسمبر  13الرصيد في 

  ، بالصافي مخزون .3
 5132  2114 
 ألف لاير قطري   قطريلايرألف  

    
 106320961  .341.3423 للمتاجرةأراضي وعقارات محتفظ بها 
 140381  24863 معدات –أعمال إنشاءات قيد التنفيذ 

 60816  64131 مواد وكيماويات
 60283  44121 قطع غيار

 40128  24168 أزياء
 774  882 أغذية ومرطبات ومواد مستهلكة

 91  315 مخزون قوارب
    
 3411841.4  106650331 

 
 متاحة للبيع  أصول 32

  مجلس ادارة الشركه إستبعاد يخوت مملوكه للمجموعة، وبناء عليه تم تصنيف اليخوت كموجودات متاحه للبيع.قرر 
 

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    
 210357  314212 يناير 1في  لرصيدا

 (30822)  - (أ7إنخفاض القيمه )إيضاح خسارة
 -  (314212) إستبعادات

 -  160535 
 

 .2115جميع القوارب التي تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع تم بيعها خالل عام 
 



 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 5105ديسمبر  30في كما 

 

-56- 

  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 31
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 104640281  .34162423 (1601)إيضاح  ، بالصافيمتداوله–ذمم مدينه وأرصدة مدينه أخرى 
 180171  3.14312 (1602طويله األجل )إيضاح -وأرصدة مدينه أخرىذمم مدينه 

 342524148  104820352 
  
 ، بالصافي متداوله -ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى( 3143)

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 940141  3564181 ذمم مدينة 

 7110441  .281415 مبالغ مستحقة من عمالء
 780393  184211 مبالغ مدفوعة مقدما  لمقاولين

 310232  534824 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح أ(
 40562  .2461 إيرادات مستحقة

 5550613  28.4114 مصروفات مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى
    
 34162423.  104640281 
 

( ألف لاير قطري 290274: 2114ألف لاير قطري ) 410422 ، يوجد ذمم مدينة بقيمة 2115ديسمبر  31كما في 
 مخصص بالكامل لها. أخذ منخفضة القيمة وتم

 
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 310798  .58454 يناير 1الرصيد في 

 30551  314584 مخصص خالل العام
 (40861)  (123)  ديون معدومة

 (214)  (486) المبالغ المستردة
 290274  34.55. ديسمبر 02الرصيد كما في 
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 تتمه-ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 31 
 تتمة-، بالصافي متداوله– مدينة وأرصدة مدينة أخرىذمم  (3143)
 

 تتضمن المبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة األرصدة التالية:  (أ)

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  

    
 150425  3.4511 ذ.م.مالشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة 

 40412  34.85 شركة الشرق األوسط للجرف والحفريات ش.م.ق.
 30945  - ذ.م.م شركة شاينا سكوير

 30211  14513 ذ.م.م ليبانيز رستورنتس ديفيلوبمنت
 10264  .3451 ذ.م.م فليفورز اوف مكسيكو

 10115  -  ساس لفانتين
 10197  34184 شركه فود سكوب أمريكا

 779  411 ذ.م.م اوربان رستورنت ديفيلوبمنت
 4  - ذ.م.م 1002انستوليشن انتجريتي 

 534824  310232 
 

 ل تحمل الذمم المدينة فوائد كما المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقة. للشروط و األحكام 27اإليضاح رقم راجع      
 ولكن غير منخفضه  المتأخرة في السداد ، تحليل الذمم المدينة و المبالغ المستحقة من العمالء 2115ديسمبر  31في          
 القيمه موضح ادناه:         

  
غير متأخرة أو 
  منخفضة القيمة

متأخرة في السداد 
ولكن غير منخفضة 

  القيمة
 
 ياإلجمال

 
 

 اإلجمالي
  5132  5132  5132  513. 
 ألف لاير قطري  لاير قطري ألف  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

         
 940141  3564181  1210227  60869  ذمم مدينة

 7110441  .281415  258.171  3370954  مبالغ مستحقة من العمالء 
  3440823  3790297  45.4351  7940481 

  
 اإلئتمانية للذمم لمجموعة بإدارة وقياس الجودة  ، حول مخاطر اإلئتمان للذمم المدينة يوضح كيف تقوم ا 31اإليضاح 

 المدينة التي ل تكون متأخرة أو منخفضة القيمة. 
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 تتمه-ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 31

 
 طويله األجل  -و أرصدة مدينه أخرى ذمم مدينة (3145)

 

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 364143  180171 (i) طويلة األجل تأمينات
 -  .355418 (ii) األجل  طويل قرض

 3.14312  180171 

(i)  ويمثل هذا المبلغ تأمين مدفوع لغرض الحصول على خدمات الطاقه من قبل الشركه التابعه شركة قطر لتبريد
 التأمين سوف يتم استرجاعه عند توقف الخدمة المقدمة لكل مصنع تبريد.المناطق ش.م.ق.م. هذا 

(ii)  و قعت المجموعة إتفاقية تمويل للشركة الزميلة شركة الشرق األوسط للجرف و الحفريات ش.م.ق 1024خالل . 
 القرض يحمل فوائد ويستحق سداده في نهاية مدة القرض.

 حكمه النقد وما في 34

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  قطريألف لاير  

    
 5320655  3..5114 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 202910821  541.14811 ودائع ألجل 
    

 208230476  5454441.4 إجمالي النقد وما في حكمه
    

 (3880415)  (345514444) يوما   91ناقصاا: حجوزات/ ودائع ألجل تستحق بعد 
    

 54.124113  341214241 حكمه كما في بيان التدفقات النقديةالنقد وما في 
 

 تحتسب الفوائد على الودائع ألجل باألسعار التجارية.
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 المصدر رأس المال 36 
 

 1025  1024 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
: 1024لاير قطري للسهم الواحد ) 20سهم عادي بقيمة  344.082.148
 0.5.0.681  0.5.0.681 لاير قطري للسهم الواحد( 20سهم عادي بقيمة  344.082.148

    
    عدد األسهم 
 068..05  068..05 يناير)باللف(  2المصدرة في 

 068..05  068..05 ديسمبر)باللف( 32المصدرة 
 

: 2114سهم عادي ) 35401860248على  2115ديسمبر  31يتضمن رأس المال المصرح به كما في          
ريالت قطرية. جميع األسهم المـصدرة مدفوعة بالكامل.  11سهم عادي( وجميعها بقيمة أسمية تبلغ  35401860248

وقت آلخر كما يحق لهم صوت واحد لكل سهم  يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح التي يعلن عنها من
 المجموعة. أصول. تتمتع جميع األسهم بحقوق متساوية بخصوص المجموعةفي اجتماعات 

 
 قانونيحتياطي إ 38

من صافي أرباح الشركة إلى  ٪11يتم تحويل نسبة  2115لسنه  11وفقا  ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
من رأس المال المدفوع. إن الحتياطي  ٪51الحتياطي القانوني، يجوز إيقاف التحويالت عندما يبلغ الحتياطي القانوني 

عام . خالل 2115لسنة  11ة رقم القانوني غير قابل للتوزيع إل في الحالت التي نص عليها قانون الشركات التجاري
  .2115لاير قطري من الحتياطي القانوني إلصدار أسهم مجانية لسنة ألف  57.281قامت الشركة برسملة مبلغ  2116

 
 (. ألف لاير قطري 620567: 2114ألف لاير قطري لالحتياطي القانوني )680964تم تحويل مبلغ  العام خالل 
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 حتياطيات أخرىإ 51
احتياطي القيمة  

 العادلة
احتياطي تحوط  

 التدفق النقدي
 إعادة حتياطيإ 

 تقييم موجودات
 اإلجمالي 

5132 
 اإلجمالي 

2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          

 106120627  106810128  105320543  (60129)  1530714 يناير 1الرصيد كما في 
 670511  (860122)  (270511)  (10382)  (570231) الزيادة/ النقص()
          

 106810128  3428.4111  105150133  (70511)  .814.6 ديسمبر 13الرصيد في 
 
 
  احتياطي القيمة العادلة أ

المتاحة  الماليهلألصول يستخدم احتياطي القيمة العادلة لتسجل التغيرات، بخالف خسائر النخفاض في القيمة العادلة 
 للبيع.

 

 احتياطي تحوط التدفق النقدي ب 
 زميلة. اتلشركخر الدخل الشامل ال المجموعة منيمثل احتياطي تحوط التدفق النقدي حصه 

 

 احتياطي إعادة تقييم الموجودات ج 
 سابقاا  تقيمهاتم التي  معداتالو  لتاآلو  ت في القيمة العادلة للعقاردايستخدم احتياطي إعادة تقييم الموجودات لتسجيل الزيا

 وتسجيل النقص في حدود الزيادة في نفس الموجودات التي تكون قد حققت سابقا  في حقوق الملكية.

 الحركات في إحتياطي إعادة تقيم الموجودات تتمثل باألتي:
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 (40631)  (270511) (9)إيضاح  موجودات تم إعادة تقيمها سابقا   إنخفاضخسارة 

 (544231)  (40631) 
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 توزيعات مقترحه 53 
 في سنة ألف لاير قطري5310129من رأس المال بإجمالي مبلغ  ٪ 15بنسبة  أقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقديه

من رأس المال بمبلغ  %1205:  2114خاضعه لموافقه المساهمين في الجتماع السنوي للجمعية العامه ) وتكون 2115
 (.رباح نقديهألف لاير قطري كأ 4420618

 
  صندوق دعم األنشطه اإلجتماعية و الرياضيه    55

 %2.5دفع نسبة  في البورصة المساهمه المدرجة، على كافة الشركات القطرية 2118( لسنة 13إستنادا الى القانون رقم )        
الالحقة من صافي الربح لدعم صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية و الرياضية  وبناءا على هذا القانون و التوضيحات 

 الربح صافي من % 2.5ألف لاير قطري ممثال 170241، قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 2111للقانون الصادرة في 
 ألف لاير قطري(. 150642:  2114) 2115ديسمبر  31الشركة األم للسنة المنتهية في  أسهمحاملي العائد ل

 
 

 ذات فوائدقروض  51
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 6120123  2184.65 القرض األول
 7640925  41.4852 القرض الثاني
 8190236  18.4261 القرض الثالث

 7280111  4564111 القرض الرابع

 2450111  3854211 القرض الخامس

 5890545  6242.2. القرض السادس
 610711  134411 القرض السابع
 101210361  6384161 القرض الثامن

 2670545  2514841 التاسع القرض
 .46.14183  24186411. 
    

 (114411)  (114.11)  ناقصا : تكاليف التمويل غير المطفأة المصاحبة للتمويل
    

 241134156  46114183. ديسمبر 13الرصيد كما في 
    

    تظهر في بيان المركز المالي الموحد:
 1.34.26  .34144413 مطلوبات متداولة

 4.514341.  14.584144 مطلوبات غير متداولة
    
 .46114183  241134156 
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 تتمة -قروض ذات فوائد  51

 

 أو ناقص زائد ليبور و/أو لعمليات إعادة الشراء  مصرف قطر المركزيبأسعار  بنسب متغيرة فوائد القروضتحمل 
المدفوعة  تتمثل رسوم الترتيبات والوساطة ورسوم الشتراكا تكاليف التمويل المتعلقة بالحصول على التمويل .هامش

 للحصول على التمويل.
 
قطر لتبريد المناطق ش.م.ق.م )شركة تابعة( اتفاقية للحصول على  وقعت شركة 2117القرض األول: في مايو  (1)

مليون دولر أمريكي للسحب منه لدفع الدين  285تسهيالت قروض للمشروع. تمنح التفاقية الشركة قرض قيمته 
المصروفات الموجود بالكامل وتمويل إكمال إنشاء مرافق المشروع القائم والجديد ولدفع الفائدة واألتعاب والتكاليف و 

شهرا  بعد تاريخ  36تبدأ خالل  هقسط نصف سنوي 19األخرى بموجب مستندات التمويل. يستحق سداد القرض على 
. القرض مضمون بموجودات المشروع وموجودات ملموسة 2119 مايووينتهي في  2111التفاقية الموقعه في مايو 

تنازل عن جميع إيرادات أنظمة التبريد وعائدات التأمين أخرى تابعة ألنظمة التبريد الخاصة بالشركة كما سيتم ال
 لصالح المقرضين.

إتحاد البنوك الممول برغبتهم بتسديد قيمة القرض المتبقية بالكامل من  ، أخطرت الشركة2114ديسمبر  28في 
      في .وأصبح القرض متوفر للمجموعة بتاريخ لحق لنهاية السنة خالل إعادة تمويله من خالل بنك أخر جديد.

الرصيد ب تم اإلعتراف.تسديد القرض الحاليلبإستخدام سحوبات القرض الجديد  ، قامت الشركة2115يناير  8
مبر ديس 31للسنة المنتهية في  الربح أو الخسارةتمويل للقرض الحالي في بيان المتبقي غير المطفئ من تكاليف ال

2114 . 
 

من البنوك المحلية مع مجموعه  اتفاقية قرض بنكي مشترك  2114أغسطس : وقّعت الشركة في  نيالقرض الثا (2)
لقد تم سحب مبلغ القرض .متوفر لمدة ثالث سنوات كتسهيالت متجددةمليون دولر أمريكي  211واإلقليمية بمبلغ 

 بالكامل من قبل الشركه.
 

، قامت شركة مدينة سنترال )شركه تابعة( بتسديد كامل القرض البنكي المشترك 1024سبتمبر : في  الثالثالقرض  (3)
مليون لاير  238مليون دولر أمريكي ووقعت قرض بنكي مشترك جديد بقيمه  12.4مليون لاير قطري و  224بقيمه 

  .1029نوفمبر و لغايه  1024على أقساط ربع سنويه إبتدءا  من نوفمبر  الجديد قطري. يسدد القرض
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 تتمة -قروض ذات فوائد  10
 

 .2113مليون لاير قطري حصلت علية الشركة في مارس  728: يمثل هذا القرض تسهيل بنكي بمبلغ  الرابعالقرض  (4)
  .2113سنوات ابتداء  من مارس  3متوفر لمدة  لقد تم سحب القرض بالكامل من قبل الشركة وهو

 

( 1يمُثل هذا القرض تسهيالت بنكيه عامه تم الحصول عليه من قبل شركة بورتوأربيا للتأجير): الخامسالقرض  (5)
مليون لاير قطري ويسدد على أقساط نصف سنويه  351. سقف التسهيالت هو 2111)شركة تابعة( في اغسطس 

 .شركةمن قبل ال . وقد تم سحب مبلغ التسهيالت بالكامل2118إلى أغسطس  2113ابتدّا من فبراير 
 

 و يسدد القرض. 1024لشركة في سبتمبرحصلت عليها ايمثل هذا القرض تسهيالت بنكيه عامه : السادسالقرض  (6)
لقد تم سحب القرض بالكامل من قبل  .1012وحتى أكتوبر  1024من خالل أقساط ربع سنوية إبتداء من أكتوبر 

 الشركة.

  
 )شركة تابعة(حصلت علية الشركة المتحدة لتنميه الستثماريمثل هذا القرض تسهيالت بنكيه عامه : السابعالقرض  (7)

.يمثل الرصيد 1022مليون لاير قطري ويسدد بالكامل في يونيو  400. سقف التسهيالت هو 1022في    فبراير 
 .المبلغ المسحوب من التسهيالت 1024ديسمبر 32في 

 

 2.442بمبلغ  عليه الشركة المتحدة للتنميةلتمويل مشروع حصلت : يمُثل هذا القرض تسهيالت الثامنالقرض   (8)
تير بجزيرة اللؤلؤة قطر من مشروع قناة كار  منبغرض شراء وحدات سكنية  1023في يوليو  قطري مليار لاير 

إلى أكتوبر  1023قطر للتطوير العقاري. يسدد القرض على أقساط ربع سنوية إبتداء من سبتمبر  صندوق اللؤلؤة
 .من قبل الشركة، وقد تم سحب القرض بالكامل 1011

 

 2و  1مليون لاير قطري لبناء أبراج كارتير 855مشاركة بقيمة عقد  2114في يونيو  وقعت الشركة: التاسعالقرض  (9)
الرصيد . 2126وحتى يونيو  2118إبتداء  من سبتمبر  أقساط ربع سنويهيسدد القرض على  .في مشروع اللؤلؤة قطر

 مثل المبلغ المسحوب من القرض.ي 2115 ديسمبر 31في 
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 تتمة -قروض ذات فوائد  51
 

 كما يلي: ألجل استحقاقات القروض        
 

 اإلجمالي  سنوات 2أكثر من   سنوات 2 - 5  سنة واحدة 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

        5132ديسمبر  13في 
 2184.65  3524311  1614853  114.26 القرض األول
 41.4852  -  41.4852  - القرض الثاني
 18.4261  -  2514814  34141.1 القرض الثالث
 4564111  -  -  4564111 القرض الرابع

 3854211  -  3.14111  254211 القرض الخامس
 6242.2.  4142.2  1514111  854111 القرض السادس
 134411  -  -  134411 القرض السابع
 6384161  5184111  14341.1  5164431 القرض الثامن
 2514841  1444131  3.14111  - القرض التاسع

        
 34144413.  541.44.68  6324266  .46.14183 

 

 اإلجمالي  سنوات 5أكثر من   سنوات 5 - 2  سنة واحدة 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطري ألف  ألف لاير قطري 
        

        2114ديسمبر  31في 
 6120123  -  4870846  1140177 القرض األول
 7640925  -  7640925  - القرض الثاني
 8190236  -  7110135  1180111 القرض الثالث
 7280111  -  7280111  - القرض الرابع

 2450111  -  1920511  520511 القرض الخامس
 5890545  1530545  3320111  1140111 القرض السادس
 610711  -  -  610711 القرض السابع
 101210361  3430985  4750395  2110981 القرض الثامن
 2670545  2230736  430819  - القرض التاسع

        
 6410458  307350611  7210266  501980334 

يبين هذا اإليضاح المعلومات عن الشروط التعاقدية للقروض ألجل الخاصة بالمجموعة التي تقاس بالتكلفة المطفأة. للمزيد من 
 .31المعلومات عن تعرض المجموعة لمخاطر معدلت الفائدة والسيولة راجع إيضاح 

 الدفعمبالغ محتجزة مستحقة  .5
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 عندمايمثل هذا الرصيد المبالغ المحتجزة من الدفعات للمقاولين، وسوف تتم تسوية هذه المبالغ عند اكتمال فترة الصيانة 
 المقاولون بالتزاماتهم التعاقدية. تم اإلفصاح عن المبالغ في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: يوفي
 5132  2114 
 قطري ألف لاير  ألف لاير قطري 
    
 1590335  3414441 المتداول 

 1110163  3114318 غير المتداول
    
 5414835  2710398 

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 52

 

 في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: ُتظهر الحركة في المخصص المدرج
 
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 290475  154524 يناير 1كما في  الرصيد

 93  (312)  تحويالت
 80234  354114  المخصص خالل السنة

 (50545)  (24841)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
    

 320257  164531 ديسمبر 13في  الرصيد كما
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 ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى 51
 5132  2114 
 قطريلاير  ألف   ألف لاير قطري 
    

 206710429  541114441 (2601متداوله )ايضاح -ذمم دائنه وأرصده دائنه أخرى
 580747  184342 (2602طويله األجل )ايضاح  -ذمم دائنه وأرصده دائنه أخرى

 5441548.6  207310176 
 

 متداوله -ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى (5143)
 5132  2114 
 لاير قطري ألف   ألف لاير قطري 
    

 1630381  3824583 ذمم دائنة 
 101940181  8654681 تكاليف عقود مستحقة

 9120653  8114141 مبالغ مستلمة من العمالء مقدما  
 1370687  3664151 مصروفات مستحقة أخرى

 57  24 الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -مبالغ مستحقة ألطراف ذات العالقة
 3630472  1814611 أخرىذمم دائنة 

    
 541114441  206710429 

 
 طويله األجل -ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى (5145)

 5132  2114 
 لاير قطري ألف   ألف لاير قطري 
    

 160851  514121 صندوق احتياطي الخدمات المشتركة
 410897  54252. إيداعات العمالء

 184342  580747 
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 اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة  54
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
خالل السنة تمت بعض  المعلومات عن هيكلة المجموعة متضمنا  الشركات التابعة و الشركات الزميلة. 4بين إيضاح رقم 

أخرى غير ذات عالقة. يتم  المعامالت مع األطراف ذات العالقة على نفس الشروط واألسس التجارية المطبقة مع أطراف
 هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. بنوداعتماد سياسات األسعار و 

 

 كما يلي: بيان الربح أو الخسارة الموحدفي  مدرجةطراف ذات العالقة ألالمعامالت مع ا
 
 5132  2114 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    أطراف أخرى ذات عالقة 

 150141  54554 اإليرادات
    

    شركات زميلة
 51  16 أتعاب إدارية مستلمه

    
 30741  141.8 إيرادات إيجارات

 

 .من هذه البيانات الماليه 1602و  1601طراف ذات العالقة في اإليضاح اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من األ تم
 

  
 مكافآت و مزايا اإلدارة العليا

 

 للمسئولين الرئيسيين باإلدارة كما يلي:المكافطت والمزايا 
 

 5132  2114 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 230613  5.4336 منافع قصيرة األجل
 987  8.8 منافع نهاية الخدمة للموظفين

    
 524114  240591 
 

ألف  130511: 2114)2115قطري لسنة  ألف لاير 130511بمبلغ أقترح مجلس اإلدارة مكافطت ألعضاء مجلس اإلدارة 
 .لعموميةو هي خاضعه لموافقه المساهمين في الجتماع السنوي للجمعية ا (لاير قطري
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 التزامات محتملة 56

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 60321  64383 ضمانات بنكية و سندات
    

 50516  44541 اعتمادات بنكية
 

تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات هامة من الضمانات والعتمادات البنكية أعاله والتي أصدرت خالل األعمال ل 
 العادية للمجموعة.

 

 التزامات رأسمالية 58
 5132  2114 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 7820912  634116. الموردين/ التزامات تعاقدية للمقاولين 
 

 
دارة المخاطر األدوات 11  المالية وا 

 .4السياسات المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية واردة في اإليضاح رقم 

والذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى والمستحقات  ألجل ، ع، ودائتتكون األدوات المالية من النقد واألرصدة لدى البنوك
لى   دة الدائنة األخرى.واألرصأطراف ذات عالقة والذمم الدائنة من وا 

 
 مخاطر االئتمان

آلخر لخسارة مخاطر عجز أحد طرفي األداة المالية عن الوفاء بالتزامه ويتسبب في تكبد الطرف امخاطر الئتمان هي 
المالية والتي تتكون بصفة  للموجوداتمخاطر الئتمان كما هو مشار إليه في القيمة الدفترية المجموعة مالية. تعرض 

والمستحقات من أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك. يتم  مستحقه من عمالء ، و مبالغ أساسية من الذمم المدينة
والمستحقات من أطراف ذات عالقة بالصافي من مخصص الديون  و مبالغ مستحقه من عمالء إظهار الذمم المدينة

 لدى بنوك مرموقة.البنوك متوفرة رصدة أ، كما أن المشكوك في تحصيلها
 

كما في تاريخ التقرير لم يكن هناك تركيزات هامة لمخاطر الئتمان. لدى الشركة سياسة ائتمان يتم بموجبها رصد 
 التعرض لمخاطر الئتمان على نحو مستمر. 
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دارة المخاطر  11  ةتتم –األدوات المالية وا 
 تتمة-مخاطر األئتمان 

 
 لمخاطر الئتمانالتعرض 
الحد األقصى للتعرض لمخاطر الئتمان. كان أقصى حد للتعرض لمخاطر الئتمان  الماليه لألصول قيمة الدفتريةتمثل ال

 في تاريخ التقرير:
 

 القيمة الدفترية 
 5132  2114 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
    

 9140116  462.261 متداولة -ذمم مدينة وأرصده مدينة أخرى
 208230476  5454441.4 أرصدة لدى البنوك

    
 141154811  307270582 

 
في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافية الذمم األخرى بالنسبة للذمم المدينة و  كان أقصى تعرض لمخاطر الئتمان

 .معادل  لمبلغ الذمم المدينة المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد
 

المركز المالي تاريخ ولكن غير منخفضه القيمه كما في  مستحقات متأخرة السداد للمجموعهتتضمن الذمم المدينة 
وذلك نظرا  لعدم حدوث أي تغيير هام على لها أنه ل حاجة الى تكوين مخصصات  حيث (16إيضاحباإلشارة إلى )

 لإلسترداد.الجودة الئتمانية للعمالء كما أن المبالغ مازالت قابلة 
 

 خسائر االنخفاض في القيمة
اإلدارة ومعدلت اإلخالل استنادا  إلى تقدير ،الموحدة  في البيانات الماليه 16ما عدا ما هو موضح في ايضاح رقم 

المبالغ  لقيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة وبأنه من غير الضروري تكوين مخصص لنخفاض ا المجموعةالتاريخية ترى 
 من العمالء. المستحقة
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دارة المخاطر  11  ةتتم –األدوات المالية وا 
 

 مخاطر السيولة
 اتفاقيات المقاصة: و أثر تسويهفيما يلي تواريخ الستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية 

  القيمة الدفترية 5132ديسمبر  13
التدفقات النقدية 

  سنة 2-5  شهراً 35أقل من   التعاقدية
أكثر من 

 سنوات2

 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
          

المطلوبات المالية غير 
 المشتقة

         

 -  (3114318)  (3414441)  (5414835)  5414835 مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
 (164531)  -  -  (164531)  164531 مكافاة نهاية خدمة موظفين
ذمم دائنه و أرصدة دائنه 

 (184342)  -  (34.854524)  (342134.15)  342134.15 أخرى
 (6324266)  (541.44.68)  (.34144413)  (46.1.183.)  46.14183. قروض ذات فوائد

 1443141.6  (1443141.6)  (141.141..)  (544.44156)  (8554841) 
 
 

         

 الدفتريةالقيمة  2114ديسمبر  31
التدفقات النقدية  

 التعاقدية
 

 شهرا   12أقل من
 

  سنة 2-5
 5أكثر من 
 سنوات

 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
          

المطلوبات المالية غير 
 المشتقة

         

 -  (1110163)  (1590335)  (2710398)  2710398 مبالغ محتجزة مستحقة الدفع
 (320257)  -  -  (320257)  320257 مكافاة نهاية خدمة موظفين

 (580747)  -  (104390562)  (104980319)  104980319 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 (7210266)  (307350611)  (6410458)  (501980334)  501980334 قروض ذات فوائد

 
608990298  (608990298)  (202410355)  (308460673)  (8120271) 
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دارة المخاطر  11  تتمة –األدوات المالية وا 
 

 مخاطر السوق
 مخاطر أسعار الفائدة

 فائدة كما يلي: تحملفي تاريخ التقرير كان معدل الفائدة للشركة بالنسبة لألدوات المالية التي 
 
 القيمة الدفترية 
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    ومتغيرة األدوات ذات أسعار فائدة ثابتة
 202910821  541.14811 ودائع ألجل

 (501980334)  (46.14183.) قروض ألجل
    

 (544814362)  (208170513) 
    
 

 تحليل الحساسية
أو ( حقوق الملكية والربح نقصتاريخ التقرير إلى زيادة / )نقطة أساس في معدلت الفائدة في  111سيؤدي التغيير بـ 

 .الخسارة بالمبلغ الموضح أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة
 

األثر على صافي  5132ديسمبر  13
 الربح

األثر على حقوق  
 الملكية

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    التغير في المتغير

 (64.13.)   (64.13.)  نقطة أساس 111+ 
    
 64.13.  64.13. نقطة أساس 111-

    
    

األثر على صافي  2114ديسمبر  31
 الربح

األثر على حقوق  
 الملكية

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

    

    التغير في المتغير

 (510983)  (510983) نقطة أساس 111+ 
    
 510983  510983 أساس نقطة 111-
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دارة المخاطر  11  تتمة –األدوات المالية وا 
 

 مخاطر العمالت 
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

العمالت األجنبية في أدنى حدوده إذ أن لذا فإن تعرض الشركة لمخاطر .جميع الودائع ألجل باللاير القطري  .األجنبية
 .معظم الموجودات والمطلوبات المالية بعمالت أجنبية هي بعمالت لها سعر صرف ثابت مع عملتها الوظيفية

 
 مخاطر سعر السهم        

ة نتيجة للتغيرات مخاطر سعر السهم هي المخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالي
في أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الفائدة أو العمالت( حيث يتسبب في تلك التغييرات عوامل 

 المالية المماثلة المدرجة بالسوق.محددة خاصة باألداة المالية أو بمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات 
 

 تحلليل الحساسية  
أدناه للتحركات الممكنـة علـى نحـو معقـول فـي المتغيـرات الرئيسـية مـع الحتفـاظ بجميـع المتغيـرات األخـرى تم أداء التحليل ي

 .للمجموعه في ثبات مما يوضح األثر على حقوق الملكية
 
 األثر على حقوق الملكية  

 1024 1025 التغير في المتغيرات 

 ألف   
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري

 310156 524.36 %11+ السوق القطري

 190424 384354 %11+ ةق العالمياسو األ

    

 (310156) (524.36) %11- السوق القطري

 (190424) (384354) %11- ةق العالمياسو األ

 
 لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.      
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 القيم العادلة لألدوات المالية  13

 مالية ومطلوبات مالية. أصولمن تتكون األدوات المالية 
 .متاحة للبيع وذمم مدينة ماليه أصولالية من نقد وأرصدة لدى البنوك و الم األصولتتكون 

 ألجل وذمم دائنة ومصروفات مستحقة.تتكون المطلوبات المالية من قروض  
المتاحة للبيع المثبتة بالتكلفة، ل تختلف اختالفا  كبيرا  عن  الماليه األصولالمالية، باستثناء بعض  لألدواتالقيم العادلة 
 قيمها الدفترية.

 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    التغير في القيمة العادلة المعترف به مباشرة في حقوق الملكية
    

 710943  (244511) المالية المتاحة للبيع ألصوللصافي التغير في القيمة العادلة 
 

 القيم العادله
 ديسمبر  31و 2115ديسمبر  31فيما يلي مقارنه القيمه الدفترية و القيمه العادله لألدوات الماليه للمجموعه كما في 

2114: 
 القيم العادله  القيم الدفتريه  
  5132  2114  5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطريألف   ألف لاير قطري  

         ماليه أصول
 208230476  5.54441.4  208230476  5.54441.4  النقد وما في حكمه

 104820352  342524148  104820352  342524148  ذمم مدينه وأرصدة مدينه أخرى ، بالصافي
 5180815  84.21..  5180815  84.21..  ماليه متاحه للبيع أصول

  ..5254.65  408140633  ..5254.65  408140633 
         مطلوبات ماليه

 207310176  5441548.6  207310176  5441548.6  ذمم دائنه وأرصدة دائنه أخرى
 501610628  46114183.  501610628  46114183.  قروض ذات فوائد

 2710398  5414835  2710398  5414835  مبالغ محتجزة مستحقه الدفع
  446314223  801620212  446314223  801620212 
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 تتمه-القيم العادلة لألدوات المالية  13
 

 القيمة العادلة  تدرج
عريــف وتــم ت يوضــح الجــدول التــالي تحلــيال لــألدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة حســب مســتوى ترتيــب القيمــة العادلــة:

 المختلفة كما يلي:المستويات 
  األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مطابقة.2المستوى : 

 يمكن مالحظتها للموجود أو المطلـوب إمـا  2مضمنة في المستوى ال المتداولة: مدخالت بخالف األسعار 1لمستوى ا
 سعار(.بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األ

  ل تســـتند إلـــى بيانـــات ســـوق يمكـــن مالحظتهـــا )مـــدخالت ل يمكـــن  اتأو المطلوبـــ ات: مـــدخالت للموجـــود3المســتوى
 .مالحظتها(

 
 اإلجمالي  0المستوى   1المستوى   2المستوى  تاريخ التقيم 

 ألف   
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

         مالية أصول
         2115ديسمبر  31

 444.442  -  -  444.442 1024ديسمبر  32 متاحة للبيع ماليه أصول
 8.204.209  8.204.209  -  - 1024ديسمبر  32 إستثمارات عقارية

 2.492.194  2.492.194  -  - 1022ديسمبر  32 و االت و معدات عقار
  444.442    20.301.004  20.242.420 
         

         2114ديسمبر  31
 404.804  -  -  404.804 1024ديسمبر  32 متاحة للبيع ماليه أصول

 8.394.340  8.394.340  -  - 1022ديسمبر  32 إستثمارات عقارية
 22.434  22.434  -  - 1024ديسمبر  32 أصول متاحة للبيع

 2.492.194  2.492.194  -  - 1022ديسمبر  32 و االت و معدات عقار
  404.804  -  20.008.220  20.421.924 
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 إيرادات ومصروفات التمويل 15
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 220881  124564 إيرادات الودائع لدى بنوك
 150744  514525 ماليه متاحة للبيع أصولإيرادات توزيعات األرباح من 

    
 380624  224218 التمويل اتإيراد
    

 (1470934)  (.313418) الماليةعلى المطلوبات  فوائد مصروفات
    

 (1470934)  (.313418) مصروفات التمويل
    

 (1190311)  (424622) صافي مصروفات التمويل 
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 المعلومات القطاعية 11
توفر  .المجموعة أربعة قطاعات تصدر عنها تقارير حسبما وارد أدناه وهي وحدات العمل اإلستراتيجية لدى المجموعة لدى

، منفصلهستراتيجيات إلرة منفصلة نسبة لحاجتها وحدات العمل اإلستراتيجية مختلف المنتجات والخدمات وتدار بصو 
، يورد الملخص التالي  بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على نحو منتظمبالنسبة لكل وحدة عمل إستراتيجية تقوم الدارة 

 وصفا للعمليات التشغيلية لكل واحد من قطاعات المجموعة المفصح عنها.
 

 التنمية الحضارية : يتضمن ذلك التطوير العقاري و أعمال النشاءات.
 ة و الهيدروكربونية.الطاقة و الهيدروكربون: يتضمن ذلك إنتاج وبيع المواد الكميائي

 خدمات الضيافة والترفيه: وهي تتضمن الستثمار في وتطوير الفنادق ومرافق ترفيه وبيع مواد الرفاهية.
 البنية التحتية و المرافق: تتضمن ادارة و تشيد أنظمة تبريد المناطق و نشاطات الموانئ.

 
السياسات التامين. وكالت تقنية المعلومات وخدمات  تتضمن العمليات التشغيلية األخرى تقديم خدمات اإلعالن وحلول

 .4المحاسبية للمعلومات القطاعية هي ذاتها المبنية في إيضاح 
  

يقاس األداء استنادا إلى ربح القطاع المدرج في  .الخاصة بنتائج كل قطاع يصدر عنه تقرير أدناه البياناتتم إدراج 
يتم استخدام ربح القطاع لقياس األداء إذ تعتقد اإلدارة بأن مثل هذه  .انب الدارةالتقارير الداخلية التي تتم مراجعتها من ج

يتم  .المعلومات هي األكثر مالئمة لتقييم نتائج قطاعات معينة بالنسبة للكيانات األخرى التي تعمل في هذه المجالت
 تحديد األسعار فيما بين القطاعات على أساس التعامل التجاري.

 
 الجغرافيةالقطاعات 

( )التي 2ارابيا للتاجير) وشركة بورتو الشركه المتحدة لتنميه الستثمار باستثناء لم تنوع المجموعة أنشطتها خارج دولة قطر
في جزيرة كايمان( وحيث أنه ل يوجد عمليات ذات قيمه جوهريه لهؤلء الشركات خارج قطر، وبالتالي جميع  سهاتم تأسي

المنتهية للسنه ل دولة قطر ، بناء على ذلك ليست هناك قطاعات جغرافية متميزة للمجموعة موجودات المجموعة هي داخ
 .1024 ديسمبر 32في 
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 تتمة -المعلومات القطاعية  11
 اإلجمالي  أخرى  المرافقالبنية التحتية و   خدمات الضيافة و الترفيه       الطاقة والهيدروكربون  ريةاالتنمية الحض      
 5132  2114  

5132  2114  
5132  2114  

5132  2114  5132  2114  
5132  2114 

 
 ألف 
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

                        
اإليرادات 
 104150466  6834662 الخارجية

 
-  - 

 

244224  640168 

 

1124.34  3250642 

 

3224464 

 

1110166  34..141.1  109160342 
                        

اإليرادات فيما بين 
 280774  154685 القطاعات 

 
-  - 

 

515  319 

 

18432.  310179 

 

454686  870428 

 

3.24511  1470691                         
  -  -  190148  114661 إيرادات الفوائد

34335  671  
5412.  20135  

816  10127  
124564  220881 

  -  -  1290134  3344821 الفوائد مصروفات
155  -  

314331  180911  -  -  
313418.  1470934                         

  -  -  260771  5.45.6 إهالك 
2414.  90551  

.14.12  430578  54.81  30819  
424534  830717 

ربح / )خسارة( 
 6780129  1384832 السنة

 
-  - 

 
(44884)  (250761) 

 

3354.53  810542 

 

.1442. 

 
 

190911  4124181  7520822 
    

 
   

 
   

 
   

        
حصة من أرباح 

 70156  324511 شركات زميلة

 

64.15  180879 

 
-  - 

 
-  - 

 
(141) 

 
(291)  5141.8  250644 

    
 

   
 

   
 

   
        

  -  -  1608260361  3142414311 موجودات القطاع
35.4851  1310859  

348.54253  107710869  
3854316  1670385  3646584432  1808960473 

    
    

    
    

        
استثمارات في 

 440152  214131 شركات زميلة

 

52.4211  2710426 

 
-  - 

 
-  - 

 

34163 

 

10455  1164111  3170133                         
  -  -  702550816  148314456 مطلوبات القطاع

314156  180145  
6114238  7560968  

624.68  630541  44623441.  801940459 
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 ةتتم - المعلومات القطاعية  11
 

 وموجودات ومطلوبات القطاع والبنود الجوهرية األخرى: أرباح أو خسائرو  تسويات إيرادات
 

 اإليرادات
 5132  2114 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  
    

 201540132  342624625 إجمالي إيرادات القطاعات
 (1470691)  (3.24511) استبعاد اإليرادات فيما بين القطاع

    
 109160342  141.1..34 اإليراد الموحد

 

 
 2114  5132 الربح أو الخسارة

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 7520822  4124181 خسارة القطاعاتإجمالي ربح أو 
 (1120128)  (224211) فيما بين القطاع الربحاستبعاد 

 250644  5141.8 حصة من صافي نتائج شركات زميلة
    

 6760338  4154648 الربح الموحد للسنة
 
 

 2114  5132 الموجودات
 ألف لاير قطري  لاير قطري ألف 
    

 1808960473  3646584432 إجمالي موجودات القطاعات
 3170133  1164111 استثمارات في شركات زميلة

    
 1902130516  3843164132 إجمالي الموجودات الموحدة

 
 

 2114  5132 المطلوبات
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 801940459  .44623441 إجمالي مطلوبات القطاعات
    

 801940459  .44623441 إجمالي المطلوبات الموحدة
 
   أرقام المقارنه .1 

تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة عندما أقتضت الضرورة لتتناسب مع تصنيف العام الحالي ، لم يكن إلعادة 
 .الربح وحقوق الملكية المعلنة في العام الماضيالتصنيف أي تأثير على صافي 


