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 ستقلمراقب الحسابات المتقرير 
 

 الكرام،،                 إلي حضرات السادة/ المساهمين 
 شركة قطر وعمان لالستثمار ش.م.ع.ق 

 قطر –الدوحه 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

  الرأي
  31البيانات المالية لشركة قطر وعمان لالستثمار ش.م.ع.ق. )"الشركة"( والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في    قمنا بتدقيقلقد  

التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية للسنة   وبيان الدخل الشامل وبيان وبيان الربح أو الخسارة 2019ديسمبر 
يضاحات حول البيانات المالية تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.    المنتهية في ذلك التاريخ، وا 

 

ديسمبر  31، المركز المالي للشركة كما في يةجميع النواحي الجوهر ، من عادلة بصورة ن البيانات المالية المرفقة ُتظهرفي رأينا، أ
 (.IFRSوأدائها المالي وتدفقاتها النقديـة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ) 2019

 
 أساس الرأي  

مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات (. إن ISAsلقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )
وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين  شركةقريرنا. إننا مستقلون عن المن ت ن تدقيق البيانات الماليةمدقق الحسابات" ع

التدقيق التي نقوم بها على  ( وقواعد السلوك المهني ذات الصلة بأعمالIESBA Code"قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" )
في دولة قطر، هذا، وقد وفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك المتطلبات. إننا نرى أن أدلة التدقيق  للشركة  لبيانات الماليةا

 التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. 
 

 تأكيد على أمور 

 اه إلى: دون التحفظ برأينا نود لفت اإلنتب

يناير  1( حول البيانات المالية، حيث قامت الشركة بإجراء تسوية على رصيد األرباح المدورة كما في 6.2اإليضاح رقم ) •
لشركة الزميلة الخاصة بالسنوات السابقة وحتى  ا  لاير قطري، إلثبات حصتها من نتائج أعمال 6،787،616  بمبلغ 2019

. لم يتم األخذ فى اإلعتبار أثر التسوية على أرقام البيانات المقارنة، حيث ترى إدارة 2018ديسمبر    31السنة المنتهية فى  
الشركة عدم جدوى إعادة عرض أرقام البيانات المقارنة. وعلى الرغم من ذلك ليس لهذا األمر أثر على صافي الربح أو  

 ما يتعلق بهذا األمر.لم يتم تعديل رأينا في .الموجودات أو حقوق المساهمين للسنة الحالية

إن صافي حصة الشركة من أرباح الشركة الزميلة )شركة تالل للتطوير ش.م.ع.م( تم إثباتها بناء على بيانات مالية معدة  •
ومعتمدة بواسطة إدارة الشركة الزميلة بدون تقرير مدقق حسابات معتمد، وقد تكون هناك فروقات بين البيانات المالية المدققة  

 المالية التى تم الحصول عليها من إدارة الشركة الزميلة. والبيانات 
 

 أمر آخر
خر والذي أصدر تقرير تدقيق آمن قبل مدقق حسابات مستقل  2018ديسمبر  31لقد تم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 

حول عدم تطبيق طريقة حقوق الملكية علي االستثمار في الشركة  2019فبراير  20بتاريخ متحفظ بالرأي عن تلك البيانات المالية 
 . الزميلة



 

 )تتمة(  مراقب الحسابات المستقلتقرير 

 
 أمور التدقيق الهامة 

تناول إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور، في تقديرنا المهني، األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية. وقد تم  
. هذه األمور خالل إجراء أعمال تدقيق البيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيًا منفصاًل بشأن هذه األمور

 وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق. 

 تم تحديد أمور التدقيق الرئيسية التالية:
 خطوات التدقيق المتبعة ألمور التدقيق الهامة هامةأمور التدقيق ال

 
  تقييم االستثمار العقاري

يمثل االستثمار العقارى جزء جوهري من اجمالي موجودات الشركة 
 ذلك فقد اعتبر من أحد أكثر أمور التدقيق الهامة. لو 

بالقيمة العادلة مع إدراج  تقوم الشركة بتسجيل استثمارها العقاري
التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة. تم تحديد القيمة 
العادلة من قبل خبيرين تقييم عقاري مستقلين تم تعيينهم من قبل اإلدارة، 
ويتم إجراء هذه التقييمات إستنادًا إلى بعض التقديرات مثل إيرادات 

 الت الخصم ومؤشرات السوق.التأجير ومعدالت األشغال ومعد
 راجع االيضاحات التالية حول البيانات المالية:

 )ب(  السياسات المحاسبية الهامة. 3اإليضاح  •

 استثمار عقاري. 5اإليضاح  •

 افصاحات القيمة العادلة.  20اإليضاح  •

 
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بتقييم 

 االستثمارات العقارية ما يلي: 
 
تقييم موضوعية واستقاللية وخبرة المثمنين المستقلين  •

  المعينين من قبل اإلدارة. 
 فحص البيانات الهامة المستخدمة كمدخالت للتقييم.  •
تقييم االفتراضات والتقديرات المستخدمة من قبل   •

اإلدارة والمثمنين المستقلين ومدى مالءمة طرق التقييم 
  المستخدمة في التقييم. ومعقولية البيانات 

فحص إفصاحات تقييم االستثمار العقاري الواردة   •
 باإليضاحات حول البيانات المالية.  

 
  المعلومات األخرى 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى التي تشمل المعلومات الواردة في التقرير السنوي ولكنها ال تشمل البيانات المالية 
 يتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.وتقرير مدقق الحسابات الصادر منا عليها. 

 المالية ال يتضمن المعلومات األخرى وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. إن رأينا حول البيانات

  بها واألخذ فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما يتم تزويدنا  
ى بصورة مادية مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل  في االعتبار، خالل ذلك، ما إذا كانت المعلومات ال تتماش

  .أعمال التدقيق، أو إنها تبدو كأخطاء مادية، بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها

حينها التواصل   وجود خطًا مادي حولها، علينا  إلىفي حال توصلنا الى وجود خطأ مادية عند قراءتنا للتقرير السنوي وفي حال توصلنا  
 األمور.  هل هذمع األشخاص المكلفين بالحوكمة حو 

 

 



 

 )تتمة(  مراقب الحسابات المستقلتقرير 
 

 البيانات المالية  رة واألشخاص المكلفين بالحوكمة عنمسؤولية اإلدا

وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك من  داد هذه البيانات الماليةإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إع
وضع أنظمة الرقابة الداخلية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية بغرض إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواء 

 كانت ناجمة عن احتيال أو خطأ.

وفقًا لمبدأ االستمرارية  فى عملياتهاعلى االستمرار  شركة ارة مسؤول عن تقييم قدرة ال، فإن مجلس اإلدد إعداد البيانات الماليةعن
ينوي مجلس االدارة واإلفصاح متى كان مناسبًا، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واعتماد مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم 

 قعي سوى القيام بذلك. أو وقف عملياتها، أو انه ليس لديه بديل وا شركةتصفية ال

 . شركةإعداد التقارير المالية لل تكون لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملية

 مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
ء الجوهرية، سواء كانت ناجمه عن  ككل تخلو من األخطا إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية

صدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا.  و أو خطأ،  احتيال  ا 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق  َمتال يضمن بأن عملية التدقيق التي تو  ، من التأكيدهو تأكيد على مستوى عال   لتأكيد المعقولإن ا

أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن  احتيالتنجم األخطاء عن  وقدسوف تكشف دائمًا عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. 
ا المستخدمون على القرارات االقتصادية التي يتخذهُمجَمع، فيما إذا كان من المتوقع تأثيره  أن تؤثر بشكل معقول، سواء بشكل فردي أو  

 على أساس هذه البيانات المالية. 

 فترة طوالعلى منهج الشك المهني التقدير المهني ونحافظ  نمارسفإننا كجزء من عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، 
 :نقوم ايضًا بــــ التدقيق. كما

، من خالل التقييم والقيام  أو خطأ احتيال كانت ناجمة عن م مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء يقيتد و يحدت •
 اكتشاف مخاطر عدم    انلرأينا.    اً على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساس  والحصوللتلك المخاطر،    استجابةً   إجراءات التدقيقب

على التواطؤ أو   يشمل حتيالاالخطأ نظرًا ألن العلى من تلك المخاطر الناجمة عن أ االحتيالاألخطاء الجوهرية الناجمة عن 
 رقابة الداخلية. الأو تجاوز   العرض الخاطئ أو الحذف المتعمدالتزوير أو 

لرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض  ا  أنظمة فهم  •
 . شركةفعالية الرقابة الداخلية لل حول ابداء رأي

  المعدة من قبل م مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات العالقة يقيت •
 اإلدارة.

استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادًا الى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال   •
على االستمرار.    شركة عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظروف قد يمكن أن تثير شكوكًا جوهرية في قدرة الوجود حالة جوهرية من  

وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم اليقين، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا الى االيضاحات ذات الصلة  
يضاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا ، أو، في حال كانت هذه االاردة في البيانات الماليةالو 

إلى  شركةث أو الظروف المستقبلية بالعلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحدا
 وفقًا لمبدأ االستمرارية. شركةتوقف أعمال ال

 



 

 الحسابات المستقل )تتمة( مراقب تقرير 

 مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تتمة( 

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وبنيتها ومحتواها، بما في ذلك االيضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية ُتظهر المعامالت  •
 واالحداث الهامة بصورة عادلة. 

، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق ر أخريو ق، إلى جانب أملجنة التدقيق فيما يتعلقمنا بالتواصل مع 
 الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

د السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، ونطلعهم على جميع العالقات والمسائل  كما نقدم بيانًا للجنة التدقيق يفيد امتثالنا لمتطلبات قواع
جراءات الحماية ذات الصلة، متى كان ذلك مناسبًا.  التي يعتقد بشكل معقول إنها قد تؤثر على استقالليتنا، وا 

 ي تدقيق البيانات الماليةلها االثر االكبر فمن األمور التي تم التواصل حولها مع لجنة التدقيق، قمنا بتحديد هذه األمور التي كان 
للفترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال قانون أو انظمة 

ن في تقريرنا في حال ترتب دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، أن ال يتم االفصاح عن أمر معي
 على االفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 ( 11)وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  
لم  ،التي اعتبرناها ضرورية ألغراض التدقيقوالنظام األساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات  2015لسنة 

 ية مخالفات للقوانين المشار إليها أعاله أو النظام األساسي للشركة خالل السنة على وجه قد يكون له تأثيريرد إلى علمنا وقوع أ
  . 2019ديسمبر  31أو أدائها المالي كما في وللسنة المنتهية في  شركة مادي على المركز المالي لل
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 فرع قطر –عن رودل آند بارتنر 
 

 حكمت مخيمر  
 زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

 (297الحسابات رقم )
 سجل المدققين الخارجيين 

 (120151بهيئة قطر لألسواق المالية رقم )





 ()ش.م.ع.ق.  لالستثمارشركة قطر وعمان 
 

 .المالية البيانات هذه من جزءاً  22  إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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  ح أو الخسارةبالر بيان 
 2019ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019  2018 
 لاير قطري   لاير قطري  إيضاحات   
     

  8,106,001   6،070،065 15 صافي االيرادات من الموجودات المالية 
 --    5،907،227 6 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة 
  2,333,790   2،199،220 5 إيرادات إيجار من االستثمار العقاري

 (250,000)   (120،100) 5 خسارة القيمة العادلة من إعادة تقييم االستثمار العقاري 
  14،056،412  10،189،791 
     

داريةو مصاريف عمومية   (5،910،521)  ( 5،608،953) 16 ا 
 (24،049)  ( 27،390)  ممتلكات ومعدات استهالك

  (5،636،343 )  (5،934،570) 
     

 125،273  206،682  أخرى  إيرادات
 4،380،494  8،626،751  ربح السنة  

     
 0.014  0.027 17 على السهم  األساسي والمخفف العائد
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 بيان الدخل الشامل 
 2019ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 

  

  2019  2018 
 لاير قطري   لاير قطري   
     

 4،380،494  8،626،751  ربح السنة 
     

     دخل شامل آخر 
     :ال يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة خالل فترات الحقة بنود

صافي التغير فى القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 22،715،654  11،962،250  الدخل الشامل اآلخر 

 --  12،043،660  ستثمار تم إعادة تصنيفه كإستثمار فى شركة زميلة أرباح القيمة العادلة إل

 --  (2،870)  حصة من خسارة شاملة أخرى لشركة زميلة
     

 22،715،654  24،003،040  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة 
     

 27،096،148  32،629،791  الشامل للسنة  الدخلإجمالي 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
 2019ديسمبر  31 في المنتهية سنةلل

 

 
 
 
 

 

 جمالي اإل  أرباح مدورة  ة العادل ةالقيم احتياطي  احتياطي قانوني  رأس المال  
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   قطري لاير   لاير قطري  
          

 276،750،424  23،138،052  (81،659،616)  20،271،988  315،000،000 2018يناير  1الرصيد في 
 4،380،494  4،380،494  --  --   --  ربح السنة

 22،715،654  --  22،715،654  --   --  خر اآلالدخل الشامل 
          

 27،096،148  4،380،494  22،715،654  --   --  للسنة  الدخل الشامل اآلخرإجمالي 
  الشامل اآلخرالدخل خسارة محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 --   (418،444)  418،444  --   --  معاد تصنيفها إلى األرباح المدورة 
 --   (438،049)  --   438،049  --  محول إلى االحتياطي القانوني

 (15،750،000)  (15،750،000)  --   --   --  ( 14توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
 (109,512)  (109,512)  --  --  --  *صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

 287،987،060  10،802،541  (58،525،518)  20،710،037  315،000،000 2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
 2019ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

  احتياطي قانوني  رأس المال  
احتياطي القيمة 

 جمالي اإل  أرباح مدورة  العادلة 
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
          

 287،987،060  10،802،541  ( 58،525،518)  20،710،037  315،000،000 2018ديسمبر  31 الرصيد في
 (6,787,616)  (6,787,616)  --   --   --  (6.2تسويات متعلقة بإستثمار فى شركة زميلة        )إيضاح 

          

  281,199,444    4,014,925   (58,525,518)    20,710,037    315,000,000  )معدل( 2019يناير  1الرصيد فى 
          

  8,626,751    8,626,751   --   --  -- ربح السنة
  24,003,040   --    24,003,040   --  -- اآلخر  الدخل الشامل

  32,629,791    8,626,751    24,003,040   --  -- للسنة  الشامل الدخلإجمالي 
الدخل  محققه من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  ئرخساصافي 

 --  (11,170,183)    11,170,183   --  -- معاد تصنيفها إلى األرباح المدورة خرالشامل اآل
أرباح القيمة العادلة المتراكمة على إستثمار معاد تصنيفه كاستثمار فى 

 --   35,891,200   (35,891,200)   --  -- شركة زميلة
 --  (862,675)   --   862,675   -- محول إلى االحتياطي القانوني

 (9,450,000)   (9,450,000)   --  --  -- (14توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
 (215,669)   (215,669)   --  --  -- صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية *

  304,163,566    26,834,349   (59,243,495)    21,572,712    315,000,000  2019ديسمبر   31الرصيد في 
 

لاير قطري( من األرباح   109،512: 2018لاير قطري ) 215،669 غقامت الشركة بتحديد مخصص بمبل ،2010وااليضاحات المتممة للقانون الصادرة في  2008لسنة  13لقانون رقم وفقًا 
 .٪ من صافي أرباح السنة2.5المدورة كمساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية. يمثل هذا المبلغ 
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 بيان التدفقات النقدية 
2019ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل  

  2019  2018 
 لاير قطري   لاير قطري  إيضاحات  

     األنشطة التشغيلية 
 4،380،494  8،626،751  ربح السنة

     :تعديالت للبنود التالية
 24،049  27،390  ممتلكات ومعداتاستهالك 

 (241،320)  (252,287) 15 إيرادات فوائد  
 250،000  120،100 5 خسارة من إعادة تقييم استثمار عقاري 

 146،837  134،821 10 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
 -  ( 5،907،227) 6 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة 

إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة   من خسارة غير محققة
 من خالل الربح أو الخسارة  

 
15 -  124،369 

ربح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 (752،317)  (1,217,879) 15 الخسارة 

  1،531،669  3،932،112 
     الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 

     : الحركة في رأس المال العامل
 456،867  180،143  مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى 
 137،396  1،513،967  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 -  (25,162,850) 7 خر الشامل اآل  دخلالقيمة العادلة من خالل الموجودات مالية ب شراء 
الدخل متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 11،441،912  65،910،669  الشامل اآلخر 
 (29،948،158)  (28,707,334) 7 شراء موجودات ماليه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 27،709،904  33،728،915  الخسارة أو 

 13،730،033  48،995،179  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 -  (24,750) 10 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 13،730،033  48،970،429  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     األنشطة االستثمارية 

 (16،900)  (2،090)  ومعدات شراء عقارات 
 241،320  252،287  فوائد مستلمة

 224،420  250،197  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 األنشطة التمويلية 
 
    

 (15،750،000)  ( 9،450،000) 14 توزيعات أرباح مدفوعة 
 (15،750،000)  ( 9،450،000)    األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

     
 (1،795،547)  39،770،626  في النقد وما في حكمه  )النقص( الزيادةصافي 

 33،188،627  31،393،080  يناير 1النقد وما في حكمه في 
 31،393،080  71،163،706 9 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 



  ()ش.م.ع.ق.  لالستثمارركة قطر وعمان ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2019ديسمبر  31كما في 

-7 - 

 
 القانوني والنشاط الرئيسي الوضع 1

وتزاول نشاطات استثمارية في   مسجلة في دولة قطر  قطرية عامة مساهمة  شركه هي ( " الشركة )"  لالستثمار شركة قطر وعمان 
  37048وعنوانها المسجل هو صندوق بريد رقم    33411  ركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم إن الش   . دولة قطر وسلطنة عمان 

 الدوحة، دولة قطر. 
 تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة فيما يلي: 

 تقديم الدعم الالزم للشركات التابعة لها   •
 تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لنشاطها وفقا للقوانين المعمول بها   •
 إدارة المشاريع التجارية   •
 المشاركة في إدارة الشركات التابعة وتقديم الدعم الالزم لها  •
 االستثمار في األسهم والسندات والصناديق االستثمارية   •
 ة في براءات االختراع واألعمال التجارية واالمتيازات تملك والتجار  •
 تقديم الخدمات الصناعية   •
 االستثمار العقاري، ويشمل بناء وبيع وشراء وتشغيل العقارات  •
 خدمات التسويق العامة   •
 . 2020  مارس   8  صدارها بتاريخ إ الموافقة على  تمت  و من قبل مجلس اإلدارة    عتماد البيانات المالية ا تم  
 

 أسس اإلعداد   2
 )أ( فقرة اإللتزام 

 .  2015لسنة    ( 11) تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات القانون التجاري القطري رقم  

 )ب( أساس القياس 
 تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

واالستثمارات العقارية حيث يتم قياسها بالقيمة  خر الشامل اآل  الدخل الخسارة واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 العادلة.  

 

 )ج( العملة الوظيفية وعملة العرض     
 ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. تم عرض هذه البيانات المالية باللاير القطري وهو العملة الوظيفية للشركة،    

 )د( استخدام التقديرات واألحكام 
عند إعداد هذه البيانات المالية قامت اإلدارة بوضع تقديرات وأحكام تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ ذات الصلة  

 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 ت المصاحبة لها على نحو مستمر. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات مستقبليًا. تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضا 
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   )تتمه(  أسس اإلعداد     2

 )تتمة( )د( استخدام التقديرات واألحكام 

المعلومات حول المجاالت التي توجد بها درجة عالية من عدم اليقين حول التقديرات التي ينتج فيها عن األفتراضات والتقديرات 
 مخاطر هامة ألجراء تعديالت كبيرة على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية كما يلي:  

 اإلستمرارية  
اإلستمرار كمنشأة مستمرة، كما أنها مقتنعة بإن لدى الشركة الموارد التي تمكنها من قامت اإلدارة بعمل تقييم لقدرة الشركة على 

مواصلة العمل بالمستقبل القريب. قامت الشركة بتحقيق أرباح، كما أن لديها موجودات صافية موجبة )حقوق ملكية( ورأس مال 
اإلدارة ليست على علم بأية شكوك مادية من الممكن   عامل وتدفقات نقدية إيجابية كما في نهاية السنة. عالوة على ذلك، فإن 

أن تضفي شك على قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة. وعليه يتم اإلستمرار في إعداد البيانات المالية على أساس 
 مبدأ اإلستمرارية. 

 إهالك ممتلكات ومعدات  
أعمارهم اإلنتاجية الفردية المقدرة. يستند تحديد األعمار اإلنتاجية على اإلستخدام  اً وفق يتم إهالك بنود الممتلكات والمعدات 

المتوقع لألصل، الوجود والتقادم الفعلي، والتقادم التقني أو التجاري، وأثارهم على نسبة اإلهالك االسنوية المعترف بها على الربح  
وم اإلدارة بالمراجعة السنوية للقيم المتبقية واألعمال اإلنتاجية لهذه األصول. يمكن تعديل نسبة اإلهالك المستقبلية  أو الخسارة. تق 

بشكل كبير عندما تعتقد اإلدارة بوجود إختالف في األعمار اإلنتاجية و/ أو القيم المتبقية من التقديرات السابقة. لم يتم إعتبار 
 يًا بنهاية السنة الحالية أو السنة المقارنة.  أي من هذه التعديالت ضرور 

 إنخفاض قيمة الممتلكات والمعدات 
يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات الشركة بكل تاريخ تقرير لتحديد ما إن كان هناك أية إشارة على إنخفاض القيمة.  

. كما في تاريخ التقرير لم تحدد اإلدارة أي دليل من تتطلب عملية تحديد كون الشىء منخفض في قيمته إجراء بعض األحكام 
 أو فئة من موجودات.   موجود  قيمة   في   خالل التقارير الداخلية تشير إلى وجود إنخفاض 

 الشركة فيها مؤجر –تصنيف العقارات المؤجرة 
دخلت الشركة في عقود إيجار لعقاراتها التجارية لمحفظة استثماراتها العقارية حددت الشركة بناء على التقييم وأحكام وشروط 
الترتيبات، مثل شرط األيجار التي ال يكون جزءًا مهمًا من الحياة األقتصادية للعقار التجاري والقيمة الحالية على األقل لدفعات  

دى بشكل جوهري للقيمة العادلة للعقار التجاري والتي تبقي كافة المخاطر المهمة والتعويض عن ملكية هذه األيجار والتي ال تتع 
 العقود كأيجارات تشغيلية. العقارات وقيد  

 الشركة فيها مستأجر  -تحديد فيما إذا كان العقد يشير، أو يشمل إيجار 
ى إستخدام  إلى، أو يتضمن، إيجار إذا ما كان العقد يشير إلى الحق بالسيطرة عل ان الشركة تقوم بتحديد فيما إذا كان العقد يشير  

أخذه باألعتبار فيما إذا كانت الشركة لها الحق بالحصول بشكل جوهري على كافة الفوائد األقتصادية   ه موجود محدد، تحدد قيمت 
 ستخدام موجود محدد خالل فترة األستخدام.من إستخدام موجود محدد من خالل فترة األستخدام ولها الحق في توجيه حق إ 
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   )تتمه(  أسس اإلعداد     2

 )د( استخدام التقديرات واألحكام )تتمه( 

 الشركة فيها مستأجر -تحديد شروط األيجارات 
الحق لحرية عند تحديد شروط اإليجارات، تأخذ األدارة باألعتبار كافة الحقائق والظروف التي تخلق حافز أقتصادى ألستخدام 

األختيار، أو ال تستخدم حق نهائي لحرية األختيار. تمديد حق األختيارات )أو الفترات بعد إنهاء األختيارات( تتضمن فقط شروط  
اإليجارات فيما إذا كانت األيجارات معقولة للتأكد من التمديد )او ال يتم أنهائها(. يتم إعادة التقييم فيما إذا كانت شروط األيجار 

تم األستخدام فعليًا )أو لم يتم األستخدام( أو أصبحت الشركة ملزمة باألستخدام )أو غير مستخدمة( لها. أن تقييم التاكيد  إذا 
المعقول لذلك يتم مراجعته في حالة حدوث أمر مهم أو تم حدوث تغيرات مهمة في الظروف، التي تؤثر على التقييم وذلك من  

 خالل سيطرة المستأجر.
 هم العوامل األكثر خاصية بالعادة:فيما يلي أ 

إذا كان هناك جزاءات مادية إلنهاء العقد )أو عدم تمديده( تكون الشركة متيقنة بشكل معقول من التمديد )أو عدم   •
 األنهاء(.

إذا كان من المتوقوع وجود تحسينات مهمة على العين المستأجره تؤثر على القيمة المتبقية لها، تكون الشركة في وضع   •
 يقين معقول للتمديد )أو عدم األنهاء(.

خالفًا لذلك، فإن الشركة تأخذ باألعتبار عوامل أخرى متضمنة الفترة التاريخية لأليجار، والتكلفة وفترة أنقطاع العمل،  •
 فإن المطلوب موجودات إيجار لتحل محل الموجود المؤجر.  

 تقييم االستثمارات غير المدرجة 
 عادة إلى واحد مما يلي:  ال يستند تقييم األسهم غير المدرجة في  

 المعامالت السوقية الحديثة بالسوق؛  - 
 '  القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛   - 
 التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة؛   - 
 ذج التقييم األخرى. نما   - 

 يتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المدرجة استخدام قدر كبير من األحكام والتقديرات. 

 الشركة كمستأجر –تقدير المبلغ القابل للدفع وفقًا لضمان القيمة المتبقية 
بالمبالغ المطلوبة المتوقعة بموجب ضمانات القيمة المتبقية )إن وجدت( كجزء من  الشركة المستأجرة تقوم بتقدير مبدئي وتعترف  

 التزامات اإليجار. بشكل نموذجي، القيمة المتبقية للدفع لأليجار بتاريخ بدء العمل تساوى أو أعلى من القيمة المضمونة.

ن القيمة المتبقية إ ل فترة صادر عنها تقرير، ف ن الشركة ال تتوقع أن تدفع أي شىء بموجب الضمانات بتاريخ نهاية ك إ وهكذا ف 
 . المتوقعة يتم مراجعتها لتعكس القيمة المتبقية المنجزة عن الموجودات المقارنة والتوقعات عن األسعار المستقبلية 
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   )تتمه(  أسس اإلعداد     2

 )د( استخدام التقديرات واألحكام )تتمه( 
 

 الشركة فيها كمستأجر –األقتراض تحديد الزيادة على معدل 
لتحديده، والتي يجار، إذا كان ذلك السعر غير متوفر ن عقد اإل يجار مستخدمه معدل السعر المذكور ضم يتم خصم دفعات اإل 
المستأجر ن الزيادة في سعر األقتراض للمستأجر يتم إستخدامه، وهو السعر الذي يقوم  إ يجارات في الشركة، ف تكون بشكل عام لإل

بدفعه ألقتراض األموال للحصول على قيمة موجودات مماثلة بقيمة حق أستخدام موجودات مماثلة لبيئة أقتصادية مماثلة لتلك 
 الفترة والضمان والشروط. 

 لتحديد الزيادة في سعر األقتراض، تقوم الشركة:
 ئتمان لأليجارات المعمول بها في الشركة،أستخدام نهج مبني على البدء بمخاطر )أو( بدون سعر فائده معدل مخاطر ا  •

 والتي ال تتضمن تمويل حديث بواسطة طرف ثالث ويقوم بتعديالت معينة لأليجارات، مثل الشروط، البلد، العملة والضمان(. 

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود
مخصص الخسائر األئتمانية للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بإستخدام قوالب الحتساب  

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على إنخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء إختبار إلنخفاض القيمة من 
وعة متعددة من قطاعات العمالء التي تحتوي على جانب اإلدارة. تستند معدالت المخصص على أيام متأخرات السداد لمجم 

سلوك خسارة متشابه )مثل التواجد الجغرافي، نوع المنتج، نوع وتصنيف العميل، والتغطية بواسطة خطابات اإلئتمان ونماذج 
 أخرى للضمان(.  

يستند قالب المخصص بشكل أولي على معدالت العسر المالي التاريخية التي تم مالحظتها. ستقوم الشركة بتعديل اإلطار 
لتعديل خبرة الخسارة اإلئتمانية التاريخية مع المعلومات المستقبلية المتوفرة. بتاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدالت العسر المالي 

 كما يتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية.    التاريخية التي تم مالحظتها، 
إن تقييم اإلرتباط بين معدالت العسر المالي التاريخية التي تم مالحظتها واألحوال اإلقتصادية والخسائر اإلئتمانية المتوقعة هو 

حوال اإلقتصادية المتوقعة. من تقييم جوهري. إن مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة حساس بالنسبة للتغيرات في الظروف واأل 
الممكن أن ال تكون خبرة الخسارة اإلئتمانية التاريخية للشركة واألحوال اإلقتصادية المتوقعة ممثاًل للعسر المالي الفعلي للعميل  

 في المستقبل. 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 4مكافأة نهاية خدمة الموظفين بناًء على أحكام قانون العمل القطري رقم قامت اإلدارة بإحتساب إلتزامات الشركة فيما يخص 

"منافع الموظفين" حيث   19. لم تقم اإلدارة بإجراء تقييم إكتواري كما هو مطلوب حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  2004لسنة  
تم مراجعة المخصص من قبل اإلدارة تتوقع أن طريقة التقييم تلك ال ينتج عنها مستوى مختلف بشكل كبير عن المخصص. ي 

بنهاية كل سنة، وأي تغيير إللتزام المكافآت المتوقع بنهاية السنة يتم تعديله في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في 
 بيان الربح أو الخسارة.
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 )د( استخدام التقديرات واألحكام )تتمه( 

 والمطلوبات األخرىالمخصصات 
يتم اإلعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى المدى الذي تعتبره اإلدارة ممكنًا بأن يكون هناك تدفق 
مستقبلي للخارج لألموال الناتجة عن عمليات أو أحداث سابقة مع إمكانية تقدير التدفق النقدي الخارج بشكل موثوق. يتطلب 

ف والقياس ومقدار األلتزام للمطلوبات تطبيق أحكام على الحقائق والظروف القائمة، والتي من الممكن أن تخضع  توقيت اإلعترا 
للتغيير. بما أنه من الممكن حدوث تدفقات نقدية فعلية للخارج في سنوات الحقة، فإنه يتم مراجعة القيمة الدفترية للمخصصات 

اإلعتبار الحقائق والظروف المتغيرة. من الممكن أن يتسبب التغيير في تقدير والمطلوبات بشكل منتظم وتعديلها لتأخذ في 
المخصص أو اإللتزام المعترف بهما بنشؤ حركات مدينة أو دائنة على الربح أو الخسارة التي تخص الفترة التي يحدث فيها 

 التغيير. 

 ت سارية المفعول في السنة الحالية)هــ( المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير التي أصبح
. إن طبيعة وتأثير 2019يناير  1أصبح ساري المفعول من تاريخ  16إن المعيار الدولي للتقارير المالية )" المعيار"( رقم 

  2019يناير    1إعتبارًا من  التغيرات نتيجة تطبيق هذا المعيار تم بيانها أدناه. عدة تعديالت وتفسيرات أخرى تم تطبيقها ألول مرة  
ولكن ليس لها أثر على البيانات المالية للشركة. لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر الي من المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت 

 على معايير صدرت ولكن غير سارية المفعول بعد.

 "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (1
اإليجارات،  17ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2016في يناير  16ار الدولي للتقارير المالية رقم تم إصدار المعي 

. بتحديد ما إذا كان التنظيم يحتوي على إيجار، وـتفسير 4والتفسير من لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  
تقييم  27جنة الدائمة لتفسير المعيار رقم ل الحوافز" وـتفسير ال  – "األيجارات التشغيلية  15اللجنة الدائمة لتفسير المعايير رقم 

 جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني من أشكال اإليجار. 
على مبادئ اإلعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب  16ينص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

من المستأجر تفسير كافة عقود اإليجار بموجب نموذج داخل المركز المالي مشابه لتفسير عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار 
عقود ايجار الموجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة   – عيار إستثنائين إعتراف للمستأجرين  . يشمل الم 17المحاسبة الدولي رقم  

شهرًا أو أقل(. بتاريخ بداية عقد اإليجار، سيقوم   12الحاسب اآللي الشخصية( واإليجار قصير األجل )أي اإليجار بمدة إيجار  
مطلوبات األيجار( والموجود المشار إليه الذي يمثل الحق المستأجر باإلعتراف بالمطلوبات للقيام بمدفوعات اإليجار )أي 

 إلستخدام الموجود خالل مدة عقد اإليجار )أي حق استخدم الموجود(.  
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 )تتمة(  )هــ( المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير التي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية

 )تتمة(  "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (1
سيكون مطلوب من المستأجرين اإلعتراف بشكل منفصل بمصاريف الفائدة على مطلوبات عقد اإليجار ومصاريف اإلهالك 

حداث معينة )مثل  على حق استخدام األصل. كما سيكون مطلوب من المستأجرين أيضا قياس مطلوبات اإليجار عند وقوع أ 
التغيير في شروط اإليجار، التغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغيير في مؤشر أو سعر مستخدم لتحديد تلك 

 المدفوعات( إن المستأجر بشكل عام يعترف بمبلغ إعادة القياس لمطلوب األيجار كتعديل لحق إستخدام الموجود.

لم تتغير بشكل جوهري من األحتساب وفقًا لمعيار المحاسبة    16وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  إن أحتساب المؤجر لأليجار  
مع   17. سوف يستمر المؤجر على قياس األيجارات مستخدمًا أسس التصنيف وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  17الدولي رقم  

 ة والتمويلية.التمييز بين نوعين من األيجارات: األيجارات التشغيلي 

شهر واأليجارات ذات  12بتاريخ األنتقال، لأليجارات المحتسبة سابقًا كأيجارات تشغيلية مع بقاء شروط األيجار لفترة أقل من 
القيمة المنخفضة فقد قامت الشركة بتطبيق النهج الخاص بأن ال تعترف بحق أستخدام الموجودات ولكن يتم إحتساب مصاريف 

 يجار المتبقية.قسط الثابت على مدار فترة عقد اإل أساس ال األيجار على  

إن اإليجارات الخاصة بالشركة والتى تكون الشركة فيها مستأجر هي قصيرة األجل وبالتالي ال يوجد أثر للمعيار الدولي للتقارير 
 على البيانات المالية للشركة.  16المالية  

 تعديالت أخرى على معايير  (2

 يالت على معايير قد تم تطبيقها أيضًا من قبل الشركة في إعداد هذه البيانات المالية: إن التفسيرات والتعد 
 عدم اليقين المتعلق بمعالجة ضريبة الدخل   23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم   •
 : سمات الدفعات المسبقة مع التعويض السلبي9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 اإليجاز أو التسوية: تعديل الخطة، 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 : منافع طويلة األجل في الشركة الزميلة والمشاريع المشتركة. 28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 ( 2017)الصادرة في ديسمبر   2017  – 2015التحسينات على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية   •

 دمج األعمال  3ة رقم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالي -
 الترتيبات المشتركة 11التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 ضريبة الدخل   12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 تكاليف اإلقتراض    23التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

ا أيه تغيرات على صافي الربح أو صافي موجودات الشركة الصادر عنها التقرير إن تبني التطبيق لما ورد أعاله لم ينتج عنه 
 سابقًا.
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 المعايير الجديدة والمعدله غير ساريه المفعول بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر
،  2019ديسمبر    31ومتاحه للتطبيق المبكر للسنة المنتهية في  ان المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المشار اليها ادناه  

 غير سارية حتى فترة الحقة، ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية.

 من غير المتوقع أن يكون لتطبيقها أثر على البيانات المالية للشركة:  
 

 البيان  تاريخ السريان

 ( " دمج األعمال"3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) • 2020يناير  1
 ( " المتعلق بتعريف المادية " 8( ورقم ) 1التعديالت على المعيار الدولي رقم ) •
 تعديالت على مراجع األطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية   •

 ( "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )   2022يناير  1

لم يتم تحديد تاريخ 
 السريان بعد   

(:  28المحاسبة الدولي رقم ) ( ومعيار 10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •
 المبيعات والمساهمة في الموجودات بين المستثمر والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك

 
 السياسات المحاسبية الهامة      3

البيانات المالية تم بيانها أدناه. تم تطبيق السياسات إن السياسات المحاسبية األساسية التي طبقتها الشركة في إعداد هذه 
 . لية، إال إذا تم تحديد غير ذلك ي هذه البيانات الما المحاسبية بشكل منتظم على كل من السنتين المعروضتين ف 

 الممتلكات والمعدات (أ

 األعتراف والقياس
 األعتراف ببنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا األهالك المتراكم وأية خسائر متراكمة في تدني القيمة.  يتم 

تشكل جزًء مكماًل لوظيفة   تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. البرمجيات المشتراة والتي
 المعدة.  ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك   المعدة 

لو كانت ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات ولها أعمار أنتاجية مختلفة، عندها تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة  
 تلكات والمعدات. م)مكونات رئيسية( للم 

 النفقات الالحقة
 للنفقات سوف تتدفق على الشركة.تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة  
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 )تتمة(  الممتلكات والمعدات (أ

 اإلهالك 
يتم احتساب اإلهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصًا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على  

 المقدره ويتم األعتراف بها في الربح أو الخسارة.مدى أعمارها األنتاجية  
 

 األعمار األنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنة المقارنة كما يلي:
 

 سنوات 3  تحسينات المباني المؤجرة 

 سنوات 3               المعدات المكتبية

 سنوات 3                        األثاث

 سنوات 3                      برمجيات الحاسوب

 
 تتم مراجعة طرق األهالك والقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية للمتلكات والمعدات في تاريخ كل تقرير وتعديلها إن كان ذلك الزمًا.

 إلغاء األعتراف 
منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من يتم إلغاء األعتراف ببند من الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال تكون هناك 

استخدامه. أي أرباح أو خسائر ناشئة عن استبعاد بنود الممتلكات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت استبعادها مع قيمها 
 الدفترية ويتم األعتراف بها بالصافي من خالل الربح أو الخسارة.

 االستثمارات العقارية (ب
العقاري مبدئيًا بتكلفة األقتناء متضمنة أية تكاليف للمعاملة وتقاس فيما بعد بالقيمة العادلة والتي تمثل يتم األعتراف باالستثمار 

 قيمة السوق المتداول المحدد سنويًا من قبل مقيمين خارجيين. يتم األعتراف بأي تغيير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

ستثمارات عقارية )محتسبة على أساس الفرق بين المتحصالت من بنود تم استبعادها أى أرباح أو خسائر ناشئة عن أستبعاد ا 
وصافي قيمتها الدفترية( يتم األعتراف بها بالربح أو الخسارة. عندما يتم بيع استثمارات عقارية كان قد تم تصنيفها سابقًا ضمن 

 ي القيمة العادلة متاحه يتم تحويلها إلى األرباح المدورة.الممتلكات والمعدات، فان اية مبالغ خاصه بها تم تضمينها في أحتياط 
إيراد األيجار من األستثمارات العقارية يتم األعتراف به كأيرادات وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. حوافز  

 اإليجار الممنوحة يعترف بها كجزء مكمل لمجموع اإليجار على مدى فتره اإليجار.
 راف بااليجار من ممتلكات أخرى كأيرادات أخرى.يتم األعت 

 زميلة   اتفي شرك ات االستثمار  (ج
فيها تأثير هام. التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة شركة التي يكون لل  ة الزميلة هي الشرك  ة الشرك 

 ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.و بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها،  
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 )تتمة(  زميلة  اتفي شرك ات االستثمار  (ج

في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، تدرج االستثمارات  الشركة استثمارات  عن تتم المحاسبة 
في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي بالتكلفة زائدًا التغيرات بعد الشراء في حصة الشركة من صافي موجودات الشركة  

نيابة عن الشركة  بالالشركات الزميلة في حال تكبد الشركة اللتزامات    الخسائر الزائدة على تكلفة االستثمار في   تحقيق الزميلة. يتم  
 الزميلة. الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اطفائها.

كان قد تم تحقيقه  لشركات الزميلة. عندما يكون هناك تغيرا نتائج عمليات  من بيان الربح أو الخسارة حصة الشركة  يعكس 
. االرباح االقتضاء مباشرة في حقوق الملكية للشركات الزميلة، تحقق الشركة حصتها من التغير في بيان حقوق الملكية، عند 

 .والخسائر غير المحققة الناتجة من العمليات بين الشركة والشركات الزميلة تم استبعادها بقدر حصة الشركة في الشركة الزميلة 
يمثل  ، بخالف الربح التشغيلي  الربح أو الخسارة لي حصة الشركة في الربح أو الخسارة من الشركة الزميلة في بيان يظهر إجما 

 الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. 
نخفاض الستثماراتها في  اال لضروري تحقيق خسائر كان من ا  إذا بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بتحديد ما 

وجود دليل على االنخفاض لالستثمارات في الشركات  بتبيان الشركات الزميلة. في كل تاريخ للبيانات المالية، تقوم الشركة 
 .الزميلة 

للشركة وقيمتها الدفترية،    ترداد لالس، تقوم الشركة باحتساب قيمة االنخفاض وهو الفرق بين القيمة القابلة  كهذا   في حالة وجود دليل 
 .ومن ثم تعترف بالخسارة في بيان الربح أو الخسارة 

دراج أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج أي  عند فقدان التأثير الهام على الشركات الزميلة، تقوم الشركة بقياس وا 
القيمة العادلة لالستثمارات  ، ويتم تسجيل لهام أو السيطرة المشتركة خسارة التأثير ا  عند فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة 

 .المحتفظ بها والمتحصالت من االستبعاد في بيان الربح أو الخسارة 

 األدوات الماليةد( 
 إن األداة المالية هي عقد يشير إلى موجود مالي لمنشأة ومطلوب مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 االعتراف المبدئي واأللغاء. -الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة 
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية غير المشتقة، بأعتراف مبدئي، مقاصة الحقًا بالتكلفة المطفأه )الذمم المدينة والنقد(، 

سهم(، وبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )األستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، )األستثمار في أ 
 في أسهم(.

تقوم الشركة بتصنيف مجموعة مطلوباتها المالية غير المشتقة كمجموعات مطلوبات مالية )الذمم الدائنة(. ال تحتفظ الشركة 
 بمشتقات أدوات مالية.

يعتمد على الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية وعلى نموذج أعمالها   ان تصنيف الموجودات المالية على اساس األعتراف المبدئي
ألدارة الموجودات المالية. باستثناء الذمم المدينة التي ال تتضمن أمور مالية مهمة أو كتلك التي تقوم الشركة بالتطبيق العملي  

المالي ليس  الموجود أن ، في حالة اليف المعاملة زائد تك جود مالي بالقيمة العادلة المناسب، تقوم الشركة بالقياس المبدئي لمو 
  . ربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل ال 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      3

 )تتمه(  ( األدوات الماليةد

 )تتمة(. االعتراف المبدئي واأللغاء -تقة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المش

الذمم التجارية المدينة والتي ال تشتمل على أمور مالية مهمة والتي تقوم الشركة بالتطبيق العملي المناسب يتم قياسها بسعر 
(. من أجل األعتراف والقياس لموجود مالي بالتكلفة  15المعاملة التي تم تحديدها بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

خر، بحاجة لتؤدى الى التدفقات النقدية والتي هى فقط المدفوعات من أصل  دلة من خالل الدخل الشامل اآل العا المطفأه أو القيمة  
 ( ويتم تنفيذه على مستوى األداة.SPPI( على المبلغ األصلي القائم. ان هذا التقدير مشار إليه كاختبار ) SPPIالمبلغ والفائده ) 

الموجودات المالية تشير إلى كيفية إدارة موجوداتها المالية من أجل أنتاج تدفقات نقدية. ان نموذج ان نموذج أعمال الشركة ألدارة  
 األعمال هذا يحدد فيما إذا التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، ببيع الموجودات المالية، أو كالهما. 

 ة بتاريخ نشأتها. يتم األعتراف المبدئي بالمطلوبات المالية بتاريخ المتاجرة.تقوم الشركة باالعتراف بالموجودات المالي 

تقوم الشركة بألغاء األعتراف بموجود مالي عندما تكون حقوق التعاقد للتدفقات النقدية من تاريخ زوال الموجود، أو تحويل الحقوق 
بشكل جوهرى جميع المخاطر والجزاءات لملكية الموجود المالي قد تم الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة والتي يتم 

تحويلها، او ان ال يتم تحويلها أو تبقى بشكل جوهري جميع المخاطر والجزاءات للملكية وال تبقى رقابة على الموجود المحول. 
 بها كموجود منفصل أو مطلوب.  أية فوائد في مثل الغاء الموجودات المالية التي تنتج او تبقى بالشركة يتم األعتراف 

 تقوم الشركة بألغاء المطلوب المالي عندما تكون األلتزامات التعاقدية قد تم نزعها او ألغائها، أو منتهية. 

يتم عمل مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وصافي المبلغ يتم عرضه في بيان المركز المالي عندما، وفقط عندما 
ة لها الحق القانوني بمقاصة المبالغ وتنوى اما تسويتها على اساس الصافي أو تحقيق الموجود وتسوية المطلوب في تكون الشرك 
 نفس الوقت.

 القياس  –الموجودات المالية غير المشتقة 

 بالتكلفه المطفأه 

كلفة خاصة بها. الموجودات المالية ان هذه الموجودات يعترف بها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافًا لها مباشرة أي معامالت بالت 
( والخاضع النخفاض القيمة. األرباح والخسائر يتم EIRبالتكلفة المطفأه يتم قياسها الحقًا بأستخدام طريقة معدل الفائدة الساري ) 

 القيمة.األعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر عندما يتم الغاء األعتراف بالموجودات، معدلة أو منخفضة 

 على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند التحقيق المبدئي يجوز للشركة أن تختار بدون رجعة )لكل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية كأدوات 

خالل الدخل الشامل األخر في  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من 
 حال كان االستثمار في أداة الملكية محتفظ به للمتاجرة.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة     3

 )تتمه(  ( األدوات الماليةد

 )تتمة( القياس  –الموجودات المالية غير المشتقة 

 )تتمة( على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقاس االستثمارات في أدوات الملكية من خالل الدخل الشامل األخر مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة، والحقًا تقاس 
بالقيمة العادلة وتحقق األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة في اإليرادات الشاملة األخرى في إحتياطي القيمة 

لة المتراكم. عندما يتم استبعاد الموجودات فإن األرباح والخسائر المتراكمة سابقًا في احتياطي القيمة العادلة ال يعاد تصنيفها العاد 
 إلى الربح أو الخسارة ولكن يعاد تصنيفها في األرباح المدورة. 

 

الربح أو الخسارة عندما ينشأ حق الشركة في  يتم تحقيق توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في 
استالم توزيعات األرباح، إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بوضوح مبالغ مستردة كجزء من تكلفة االستثمار. يتم تحقيق 

 توزيعات األرباح المكتسبة في الربح أو الخسارة وتدرج تحت "ايرادات االستثمار".

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
يتم تحقيق الموجودات المالية ويلغي تحقيقها في تاريخ المتاجرة عندما يتم بيع أو شراء األصل المالي بموجب عقد تتطلب شروطه 

مبدئيًا بالقيمة العادلة   تسليم الموجودات المالية خالل إطار زمني ينشأ بناًء على حالة السوق ذي الصلة. تقاس الموجودات المالية 
زائد تكاليف المعاملة، باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس مبدئيًا بالقيمة  

 العادلة. 
إال إذا قامت الشركة    يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كبنود مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

بتخصيص استثمار ال يحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى عند التحقيق المبدئي كما هو 
 موضح أدناه.

أ من تقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع تسجيل أي أرباح أو خسائر تنش 
إعادة القياس للقيم المدرجة في الربح أو الخسارة. وتدرج األرباح أو الخسائر المحققة في الربح أو الخسارة في بند "ايرادات 
االستثمار" في بيان الربح أو الخسارة. القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في سوق مالي 

 حديدها من خالل الرجوع إلى أفضل أسعار بالسوق عند نهاية التداول في تاريخ التقرير.ملحوظ يتم ت 

 القياس  –المالية غير المشتقة  المطلوبات

 مطلوبات مالية أخرى 
 جميع المطلوبات المالية يتم األعتراف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة المطلوبات المالية األخرى، بالصافي من تكلفة

(. األرباح EIRالمعامالت المباشرة الموزعه. المطلوبات المالية األخرى يتم قياسها الحقًا بأستخدام طريقة معدل الفائدة الساري ) 
 والخسائر يتم األعتراف بها في الربح أو الخسارة عندما يتم الغاء الموجود األعتراف أو يتم تعديله.
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)تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة     3

انخفاض القيمة (ه

 الموجودات المالية غير المشتقة
 الموجودات المالية يتم تقيمها بتاريخ كل تقرير لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي ألنخفاض القيمة. 

 يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي: 
تعثر أو تقصير من جهة المدين.•
 جدولة المبلغ المستحق للشركة وفقًا للشروط التي لم تقم الشركة أخذها باألعتبار.إعادة •
 مؤشرات على أن المدين سيدخل في حالة أفالس، أو •
 بيانات ظاهرة تشير إلى أن هناك نقص بالقياس بخصوص التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة الموجودات المالية. •

 لفة المطفأهالموجودات المالية المقاسة بالتك
تتضمن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفه المطفأه من الذمم المدينة التجارية والنقد لدى البنوك وفقًا للمعيار الدولي للتقارير 

 ( ومخصص الخسائر يتم قياسها وفقًا لكل من األسس التاليه:9المالية رقم ) 
الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث األفتراضية التي  شهر: أن هذه  12الخسائر االئتمانية المتوقعه لمده •

 شهر بعد تاريخ التقرير. 12من الممكن حدوثها خالل 
الخسائر األئتمانية المتوقعة خالل فترة االئتمان: هى الخسائر األئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث األفتراضية  •

 لألداه المالية.  المحتملة خالل العمر المتوقع
أختارت الشركة قياس مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية، موجودات العقود، وكافة ذمم األيجار التي تنتج من المعامالت 

 ( بمبلغ يساوي الخسائر األئتمانية المتوقعة لفترة األئتمان. 17التي تكون من خالل نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ) 
ئتمان لموجود مالي زاد بصورة مهمة منذ األعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر األئتمانية المتوقعة، تأخذ عند تحديد مخاطر األ

الشركة باألعتبار معلومات مؤيده ومعقولة خاصة ومتوفرة بدون جهد وال تكلفة. أن هذا يتضمن كل من معلومات الكمية والنوعية  
 معلومات حول تقييم مخاطر األئتمان والنظرة المستقبلية للمعلومات.والتحليالت، على أساس الخبرة التاريخية وال 

يوم. تعتبر   365تفترض الشركة بأن مخاطر األئتمان على موجود مالي قد زاد بصورة مهمة إذا كانت الفترة المستحقة الكثر من  
 الشركة أن الموجود المالي في حالة تعثر عندما:

اته األئتمانية للشركة بالكامل، دون لجوء الشركة ألجراءات مثل تحصيل الضمان  يكون من المرجح أن يسدد عميل ألتزام•
 المستحق )إن كانت تحتفظ بأي ضمان(. 

 يوم.  365يكون الموجود المالي مستحق السداد لفترة تزيد عن •
ئتمان بالقيمة الحالية لجميع الخسائر األئتمانية المتوقعه هى التقديرات المحتملة المرجحه لخسائر األئتمان. يتم قياس خسائر األ 

حاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها( 
 يتم خصم الخسائر األئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي. 
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةالسياسات      3

 إنخفاض القيمة )تتمة( ( ه

 الموجودات المالية منخفضة القيمة األئتمانية 
 تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير، بتقييم الموجودات المالية الظاهرة بالتكلفة المطفأه.

على التدفقات النقدية المستقبلية  يعتبر موجود مالي أنه "منخفض القيمة األئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار 
 المقدرة من الموجود المالي.

 لموجودات غير الماليةا
في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية )الممتلكات والمعدات والعقارات األستثمارية( 

الة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لتحديد فيما إذا كان هناك أى مؤشر على أنخفاض قيمتها، وفي ح 
لألسترداد لذلك الموجود ألغراض أختبار أنخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معًا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات 

لة للموجودات األخرى او نقدية داخلة من األستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخ 
 الوحدات المنتجة للنقد.

القيمة القابلة لألسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هى قيمته قيد األستخدام وقيمتة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكبر. 
حالية بأستخدام معدل الخصم لما قبل  تستند القيمة قيد األستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها ال 

 الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.
نتجة للنقد عن قيمته  يتم األعتراف بخسائر األنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة الم

القابلة لألسترداد. يتم األعتراف بخسائر األنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم تخصيصها لتخفيض القيمة الدفترية 
 للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد وذلك على أساس التناسب.

قيمة الدفترية للموجود ال تزيد عن القيمة الدفترية التي يتم تحديدها  يتم عكس خسارة التدني في القيمة فقط للمدى التي تكون فيها ال
 بالصافي من االستهالك، في حالة عدم وجود االعتراف بخسارة تدني القيمة.

 ( النقد وما فى حكم النقدو
والوادئع قصيرة األجل المستحقة خالل  النقد لدى البنوك وبالصندوق    يشتمل النقد وما فى حكم النقد فى بيان المركز المالي على 

والودائع قصيرة األجل كما سبق د على النقد ألغراض بيان التدفقات النقدية يشتمل النقد وما فى حكم النق ثالثة أشهر أو أقل. 
 ذكره بعد خصم حسابات السحب على المكشوف

 ( رأس المالز)
 األسهم العادية للشركة تم تصنيفها كحقوق ملكية.

 الموظفين مكافأة نهاية خدمة ( مخصصح
موارد البشرية تقوم الشركة بتكوين مخصص لمنافع نهاية الخدمة للموظفين األجانب وفقا لشروط قانون العمل القطري، وقانون ال 

واى تعديالت الحقه عليه. تستحق هذه المنافع إستنادا الى الرواتب النهائية للموظفين، وعدد   2016 سنة ل  ( 15) القطري رقم 
 سنوات الخدمة شريطة إكمال حد أدني من الخدمة. يتم إحتساب مخصص للتكاليف المتوقعه لهذه المنافع على مدى فترة العمل.
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المخصصات( ط
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون:

   ;لدى الشركة إلتزام )قانوني أو استداللي( النتيجة لحدث سابق •
 . من المحتمل ان يطلب تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام•
 من الممكن إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزام.•

من خالل خصم القيمة الحالية للنفقات المستقبليه المتوقعه لتسوية االلتزام بإستخدام معدل خصم قبل يتم تحديد المخصصات 
 الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للمطلوب.

 اد االلتزامات.تتم مراجعة المخصصات سنويا لتعكس أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لسد 

 تحقيق اإليراداتي( 
  ايرادات توزيعات األرباح

.يتم تحقيق إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عندما ينشأ حق الشركة في استالم الدفعات 
   إيرادات الفوائد

الفائدة الفعلي، وهو السعر الذي تستحق ايرادات الفوائد على أساس دوري بالرجوع إلى أصل المبلغ المستحق القائم ويطبق سعر  
يخصم التدفقات النقدية المستقبلية من خالل األعمار االنتاجية المتوقعة للموجودات المالية وحتى صافي القيمة الدفترية  

 .للموجودات 
 ايرادات االيجار

مدى فترة االيجار. يتم االعتراف إيرادات االيجار تنشأ من االيجار من عقار استثماري وتحتسب على اساس القسط الثابت على  
 بااليجار التشجيعى الممنوح كجزء مهم من اجمالى ايرادات االيجار على مدى فترة االيجار.

إيراد االيجار من عقارات اخرى تدرج ضمن االيرادات االخرى.

لعمالء لتحميل التاتج في العقد لكل اإليرادات من العقود مع ا   – (  15قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 
 .من األيجار وغير االيجار كجزء أساسي 

 ( اإلعتراف بالمصاريفك
يتم االعتراف بالمصاريف في بيان الربح او الخسارة عندما يكون هناك نقص بالفوائد االقتصادية المستقبلية والمتعلقة بالنقص 

 سها على نحو موثوق به.فى موجود أو زيادة فى مطلوب ينتج عن ذلك ويمكن قيا 
يتم االعتراف بالمصروف مباشرة فى الربح او الخسارة عندما يكون المصروف ال ينتج اى فوائد اقتصادية مستقبليه، او عندما، 
والى المدى، بأن الفوائد االقتصادية المستقبلية ال يتم التحفظ بشأنها او التوقف عن التحفظ بخصوص االعتراف بها فى بيان  

المركز المالى كموجود، كما هو الحال فى انخفاض قيمة الموجود.
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( األيجارات ل
 2019يناير  1السياسات المحاسبية المستخدمه من 

يحتوي على أو يتضمن ، تأخذ الشركة باألعتبار فيما إذا كان العقد 2019يناير  1أية عقود إيجار جديده تمت في أو بعد 
إيجار. اإليجار يعرف كعقد، أو جزء من عقد، ينقل حق إستخدام موجود )الموجود المعين( لفتره من الزمن بمراعاة القيمة  

التبادلية.
 لتطبيق هذا التعريف، تقوم الشركة بالتقييم فيما إذا كان العقد يفي بالتقيمات المهمة الثالث والتي إما:

موجود محدد، والتي فيما إذا كان مذكور صراحة في العقد أو مذكور ضمنًا ومحدد بالوقت عند إتاحة  العقد يتضمن •
 الموجود للشركة 

للشركة الحق بالحصول بشكل جوهري على كل الفوائد األقتصادية من إستخدام الموجود المعرف خالل فترة األستخدام،  •
 للعقد  مع األخذ في األعتبار حقها من خالل النطاق المحدد 

للشركة الحق بتوجيه مباشر إستخدام الموجود المحدد خالل فترة األستخدام. تقوم الشركة بتقييم فيما إذا كان لها الحق  •
 بتوجيه “كيف وألي غرض" بأن الموجود يتم إستخدامه خالل الفترة.

ضة مستخدمة الطريقة العملية  أختارت الشركة احتساب عقود األيجار قصيرة األجل واإليجارات لموجودات ذات قيمة منخف 
المالئمة. بداًل من األعتراف بحق إستخدام الموجود ومطلوب األيجار، الدفعات الخاصة بهذه المعترف بها كمصاريف في الربح 

 ر.قسط الثابت على مدار شروط األيجا أو الخسارة على أساس ال
 الشركة كمستأجر

إستخدام الموجود ومطلوب األيجار في بيان المركز المالي. إن حق إستخدام الموجود  بتاريخ سريان األيجار، تعترف الشركة بحق  
يقاس بالتكلفة، والتي تنشأ عند القياس المبدئي لقياس مطلوب األيجار، كما أن أية تكاليف مبدئية مباشرة تتحقق من الشركة، 

زالة الموجود في نهاية األيجار، وأية مدف  وعات إيجار مقدمًا بتاريخ بدء األيجار )بالصافي من أية مبالغ يتم تقدير تكلفة التفكيك وا 
 .تحفيزية مستلمة( 

تقوم الشركة بأستهالك حق األستخدام على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء األيجار مسبقًا لنهاية العمر األنتاجي لحق 
ييم حق إستخدام الموجود في حالة وجود مؤشرات  إستخدام الموجود أو نهاية شروط األيجار أيهما أواًل. كما تقوم الشركة بتق 

 ألنخفاض القيمة.
بتاريخ سريان األيجار، تقوم الشركة بقياس مطلوب األيجار بقيمتة الحالية لدفعات األيجار غير المسددة حتى ذلك التاريخ، 

فر أو على أساس المعدل  مخصومة بأستخدام معدل الفائده المنصوص عليه في عقد األيجار فيما إذا كان هذا المعدل متو 
 األضافي لألقتراض.

دفعات األيجار المتضمنة في قياس مطلوب األيجار تتكون من دفعات ثابتة )متضمنة الجوهرية منها(، الدفعات المتغيرة على 
والدفعات الناشئة أساس المعلن عنها أو المعدل، فأن المبالغ المتوقع دفعها تكون قابلة للدفع على أساس القيمة المتبقية المضمونة  

 من األختيارات المعقولة المؤكد من تنفيذها.
الحقًا لتاريخ القياس المبدئي، يتم تخفيض المطلوب بالدفعات التي تمت والمضافة لها الفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أى  

 تعديل بأعادة القياس وفيما إذا كان أية تغيرات بها، في الدفعات الثابتة الجوهرية.
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)تتمة(  2019يناير  1السياسات المحاسبية المستخدمه من 

عند إعادة قياس مطلوب األيجار، فأن التعديل المقابل ينعكس في حق إستخدام الموجود، او في األرباح والخسائر إذا كان قد  
 الموجود إلى الصفر. تم تخفيض حق األستخدام  

.ي بيان المركز المالي حق إستخدام الموجودات ومطلوبات األيجار يتم عرضها ف 

 الشركة كمؤجر
لم يجر عليها تغيير من الفترة المقارنة. كمؤجر فأن الشركة  16إن السياسة المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أيجارات تشغيلية أو تمويلية.تصنف إيجاراتها إما  
يتم تصنيف األيجارات كأيجار تمويلي إذا كانت تحول بشكل جوهري كل المخاطر والجزاءات العرضية لملكية الموجودات 

 المعنيه، وتصنف كأيجار تشغيلي إذا لم يتم ذلك.  
. إيرادات األيجار يعترف بها على أساس القسط العقاري  ها يجارات التشغيلية من أستثمار لشركة تكتسب إيرادات إيجار من اإل ا 

الثابت على مدار عقد األيجار.

2019يناير  1السياسات المحاسبية المستخدمة قبل 

الشركة كمستأجر 

األيجارات التمويلية 

جوهرى كافة المخاطر تطبق الشركة الشروط واألحكام بخصوص أعتبار أتفاقية األيجار المهمة وفيما إذا كانت تحول بشكل 
والجزاءات العرضية لملكية الموجودات المعنية. العوامل الرئيسية المعنية تشمل مدى شروط األيجار الخاصة بمدى شروط العقد 
المتعلقة األعمار األقتصادية للموجود، القيمة الحالية المتعلقة بالحد األدنى لمدفوعات األيجار الخاصة بالقيمة العادلة للموجود، 

 وفيما إذا كانت الشركة سوف تحصل على ملكية الموجود في نهاية شروط األيجار.

بخصوص إيجارات األراضي والمباني، فأن مدفوعات األيجار الدنيا يتم تحميلها على كل عنصر وفقًا للقيمة العادلة الخاصة  
ر تمويلي، مع األخذ باألعتبار بأن حقيقة بالفائده المرجوه. بعدها يتم تقييم كل عنصر بشكل منفصل الممكن معالجته كأيجا 

 األراضى ليس لها حدود لحياتها األقتصادية.

النظر إلى األيضاح للسياسة المحاسبية في نهاية السنة للبيانات المالية بخصوص طرق األستهالك واألعمار األنتاجية للموجودات 
 المحتفظ بها وفقًا لأليجارات التمويلية. 

الفائدة لمدفوعات األيجار يتم تحميلها على الربح أو الخسارة، كتكاليف تمويل على مدار فترة األيجار.ان عنصر  
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 )تتمة(  ( األيجاراتل

 2019يناير  1السياسات المحاسبية المستخدمة قبل 

 الشركة كمستأجر 

 األيجارات التشغيلية
األيجارات األخرى تعالج كأيجارات تشغيلية. حيث تكون الشركة كمستأجر، المدفوعات وفقًا ألتفاقيات األيجار التشغيلي يتم كافة  

األعتراف بها كمصروف على أساس القسط الثابت على مدار عقد األيجار كما يتم األعتراف بالتكلفة المصاحبة، مثل مصاريف 
 الصيانة والتأمين عند تحققها.

 كة كمؤجر الشر 
الشركة تكتسب إيرادات إيجار من األيجارات التشغيلية من أستثماراتها العقارية. إيرادات األيجار يعترف بها على أساس القسط 

 الثابت على مدار عقد األيجار.

 ( المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية م
 الوظيفية للشركة باألسعار السائده في تواريخ المعامالت.يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية خالل السنة إلى العملة  

كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في نهاية السنة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف في تاريخ 
فروق صرف العمالت التقرير. ليس لدى الشركة موجودات ومطلوبات غير نقدية في نهاية السنة. يتم األعتراف بشكل عام ب 

 األجنبية في الربح أو الخسارة.

 
 األدوات المالية       4

 أ( إدارة المخاطر المالية

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية والتي تنشأ من استخدامها لألدوات المالية: 
 مخاطر اإلئتمان، •
 مخاطر السيولة، و  •
 مخاطر السوق.  •

دارة يعرض هذا االيضاح معلومات عن تعرض  الشركة لكل من المخاطر أعاله، أهداف وسياسات ومعالجات الشركة لقياس وا 
 المخاطر. تم إدراج المزيد من كمية االفصاحات في هذه البيانات المالية.

تولت اإلدارة المسؤولية الكاملة عن تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة. تم إنشاء سياسات إدارة مخاطر 
لشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولرصد المخاطر. يتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم ا 

 لتبين التغييرات في أحوال السوق وفي أنشطة الشركة.  
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 )تتمة(  أ( إدارة المخاطر المالية

 مخاطر اإلئتمان 
مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد الشركة لخسائر في حالة عجز العميل أو طرف مقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته 
التعاقدية. يتأثر تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان بشكل رئيسي من قبل الخصائص الفردية لكل طرف مقابل. تمثل القيمة الدفترية 

 ئتمان. للموجودات المالية أقصى تعرض لإل 
 

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

 31،391،080  71،161،706 أرصدة لدى البنوك 
 45،323  346،495 داللة للوساطة 

 25،760  --  بدل أثاث للموظفين
  588,657    133,102  ذمم مدينة أخرى

  71,641,303    32,050,820  
 

كنتيجة لما سبق، تعتقد اإلدارة بأنه ليس هناك مخاطر إئتمان كبيرة على ذممها المدينة التجارية كما هو ظاهر ببيان المركز 
 المالي.  

 نقد لدى البنوك 
 النقد لدى البنوك للشركة موجود لدى البنوك المصنفة بشكل مستقل من خالل وكاالت تقييم إئتماني. 

وجودة لدى بنوك ذات أهلية إئتمانية وسمعة طيبة بمعدالت إئتمان مرتفعة. كنتيجة لذلك، تعتقد اإلدارة للشركة م   الحسابات البنكية 
 بأن مخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة متدنية.  

 مخاطر السيولة 
ة التي يتم تسويتها من  مخاطر السيولة هي المخاطر التي ستواجهها الشركة في الوفاء بإلتزاماتها المصاحبة لمطلوباتها المالي 

خالل سداد النقد أو أصل مالي أخر. إن نهج اإلدارة إلدارة السيولة هي التأكيد قدر اإلمكان بأنه سيكون لديها سيولة كافية للوفاء 
ة بإلتزاماتها عند إستحقاقها، تحت كاًل من الظروف العادية والظروف المشروطة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمع 

 الشركة.  

يبين الجدول أدناه ملخص تواريخ اإلستحقاق التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للشركة بتاريخ التقرير. ال تحمل 
 المطلوبات المالية للشركة أية فوائد. 

 

 اإلجمالي  سنوات  5  - 1  سنة أقل من   عند الطلب  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        

        2019ديسمبر  31
 13،135،549  --   13،135،549  --    دائنون تجاريون وذمم دائنة اخرى 

        

 13،135،549  --   13،135،549  --  اإلجمالي
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 األدوات المالية )تتمة(      4

 )تتمة(  أ( إدارة المخاطر المالية

 مخاطر السيولة )تتمة(
 اإلجمالي  سنوات  5  - 1  سنة أقل من   عند الطلب  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

        2018ديسمبر  31
 11،405،913  --  11،405،913  --   دائنون تجاريون وذمم دائنة اخرى 

        
 11،405،913  --  11،405،913  -- اإلجمالي

 مخاطر السوق 
التغير في أسعار السوق، مثل: أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة. التي تؤثر علي  مخاطر السوق هي مخاطر 

دخل الشركة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق في حدود 
 .مقبولة، مع تحقيق عائد مجزي 

 مخاطر العمالت
تنشأ مخاطر الصرف األجنبي عندما تسود المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات المعترف بها أو المطلوبات بعملة غير 
العملة الوظيفية للشركة. ال تتعرض الشركة لمخاطر كبيرة للصرف األجنبي حيث تتعامل بشكل رئيسي باللاير القطري، وهي 

بالدرهم اإلماراتي والدينار الكويتي والدوالر األمريكي واللاير العماني واللاير السعودي واللاير   العملة الوظيفية للشركة. المعامالت 
البحريني ال تحمل مخاطر العمالت األجنبية حيث أن هذه العمالت مرتبطة بأسعار ثابتة مع اللاير القطري. اما المعامالت أو 

 أرصدة العمالت األجنبية األخرى غير هامة. 

 عدل الفائدة مخاطر م 
 تنشأ مخاطر معدل الفائدة عندما تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار فائدة
السوق. ال تحمل الشركة أية موجودات أو مطلوبات تحمل فائدة مرتبطة بأسعار فائدة السوق، دخل الشركة والمصروفات  

نقدية مستقلين عن التغيرات في أسعار فائدة السوق. لدى الشركة بعض المخاطر الكبيرة لسعر الفائدة للقيمة العادلة والتدفقات ال
 تنشأ عن حقيقة أن النقد المتوفر في حسابات بنوك جارية ال تحمل فائدة. 

 مخاطر أسهم حقوق الملكية
لمخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم اليقين حول القيم إن استثمارات الشركة في األسهم المدرجة وغير المدرجة معرضة 

المستقبلية لألوراق المالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنويع ووضع قيود على أدوات حقوق الملكية 
جمالية. يتم إعداد تقارير حول محفظة األسهم وتقديمها إلى اإلدارة العليا للشركة ب  صورة دورية. يقوم مجلس إدارة بصورة فردية وا 

 الشركة بمراجعة واعتماد جميع قرارات االستثمار في األسهم. 
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 األدوات المالية )تتمة(      4

 )تتمة(  أ( إدارة المخاطر المالية

 مخاطر السوق )تتمة(
الملكية بالمقارنة بتغيرات لمحتملة يوضح الجدول التالي حساسية تأثير التغيرات التراكمية في القيمة العادلة المدرجة في حقوق 

معقولة في أسعار األسهم، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. من المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار األسهم مساويًا 
 ومعاكسًا لتأثير الزيادات الموضحة. 

 
 

التغير في مؤشر   
  السوق 

التأثير على حقوق 
 الملكية

التأثير على الربح 
 الخسارة أو 

 لاير قطري  لاير قطري    
2019      

الشامل   دخلالقيمة العادلة من خالل الموجودات مالية مدرجة ب 
 ٪ 10± خر اآل

 
7،660،418 -- 

العادلة من خالل موجودات مالية بالقيمة  -موجودات غير مدرجة 
 ٪ 10± خر الدخل الشامل اآل

 
1،024،554 -- 

مالية بالقيمة العادلة من خالل موجودات  -موجودات مدرجة 
 ٪ 10± الربح أو الخسارة 

 
-- -- 

 
2018      

  الشامل دخل القيمة العادلة من خالل الموجودات مالية مدرجة ب 
 ٪10± خر اآل

 
9،538،975 -- 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -موجودات غير مدرجة 
 ٪10± اإليرادات الشاملة األخرى  

 
10،132،065 -- 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  -موجودات مدرجة 
 ٪10± أو الخسارة 

 
-- 380،370 

 

 إدارة رأس المال 

تقوم الشركة بإدارة رأس مالها للتأكد من أنها قادرة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة مع الحفاظ على عائد للمساهمين من خالل 
 االستخدام االمثل للديون ورصيد حقوق الملكية. 

 رة ويقدر بمبلغمال علي رأس المال المدفوع واحتياطي القيمة العادلة واالحتياطي القانوني واألرباح المدو ال يشتمل رأس 
 .( 287،987،060: 2018) 2019ديسمبر   31لاير قطري كما في   304،163،566
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 األدوات المالية )تتمة(      4

 إلغاء تحقيق الموجودات المالية 
استبعادها يلغى تحقيق الموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( )أي يتم 

 :من بيان المركز المالي للشركة( في أي من الحاالت التالية 
 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو  •
قيام الشركة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون تأخير كبير  •

ترتيبات للتمرير و )أ( إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو إلى طرف ثالث بموجب 
 . )ب( لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجود

موجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمرير، تتأكد الشركة ما إذا عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من 
لى أي مدى. عندما ال تقوم الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقديـة من أي موجودات  احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية وا 

جودات، يتم إدراج الموجودات بقدر ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول السيطرة على المو 
استمرار ارتباط الشركة بالموجودات. في هذه الحالة تقوم الشركة أيضًا بتحقيق المطلوبات المرتبطة بها. يتم قياس الموجودات 

 المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

 ات الماليةإلغاء تحقيق المطلوب
يلغى تحقيق مطلوبات مالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية  
بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريًا أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية جوهريًا، يعامل هذا  

إلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق مطلوبات جديدة. يتم تحقيق الفرق في القيمة الدفترية في بيان  االستبدال أو التعديل ك 
 الربح أو الخسارة.

 مقاصة األدوات المالية 
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هنـالك حق 
قانون ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وأنه تتوفر الرغبة في التسوية على أساس الصافي ، أو أن تحقق الموجودات وتسدد  

 المطلوبات في نفس الوقت.
 

 تصنيف المتداول وغير المتداول
اول، يكون األصل متداول تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي بناء على تصنيف متداول / غير متد 

 عندما:

 يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.  •
 محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة •
 يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهر بعد فترة التقرير، أو •
 وبات لمدة أقلها اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير. نقد أو ما في حكمه مالم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطل  •

 وتصنف الشركة جميع الموجودات األخرى غير متداولة.
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 األدوات المالية )تتمة(      4

 )تتمة(   تصنيف المتداول وغير المتداول
 

 يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:
 تسويتها في دورة التشغيل العادية،يتوقع أن تتم  •
 محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة، •
 ي عشر شهر بعد تاريخ التقرير، أوتكون مستحقة التسوية خالل اثن •
 عشر شهر بعد تاريخ التقرير. ية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثنيال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسو  •

 وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.

  قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل إلتزام في معاملة بين متعاملين في السوق في تاريخ 

  القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على افتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل المطلوبات تحد: 
 

 طلوبات، أوأ( في السوق الرئيسي للموجودات أو الم 
  ب( في غياب سوق رئيسية، فتكون في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات. 

 

  يجب أن تكون السوق الرئيسي أو األفضل يمكن الوصول إليها من قبل الشركة. 

متعاملون في السوق عندما يتم قياس القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها 
 يقومون بتسعير موجودات أو مطلوبات، بافتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية الخالصة. 

إن قياس القيمة العادلة لموجودات غير مالية يأخذ في االعتبار قدرة المتعاملين بالسوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق 
ى وأفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها لمتعامل آخر بالسوق الذي سيستخدم الموجودات في استخدام الموجودات في أعل 
  أعلى وأفضل استخداماتها. 

تستخدم الشركة تقنيات التقييم المالءمة في الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بما يزيد استخدام المعطيات 
 تخدام المعطيات غير الواضحة. الضرورية الواضحة ويقلل اس 

تحـدد القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقًا ألفضل أسعار طلب مسجلة على الموجودات  
 عند اإلغالق في تاريخ بيان المركز المالي. 

سوقية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو  بالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد لها أسواق نشطة، تحدد القيمة ال 
بالرجوع إلى عروض أسعار الوسطاء أو التجار. لتحليل التدفقات النقدية المخصومة، تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بناء على  

 معمول به في السوق ألداة مشابهة.خبرة اإلدارة ويستخدم سعر الخصم ال 
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 استثمار عقاري     5
  

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

  49،500،000  49،250،000 يناير    1كما في  
 (250,000)   (120,100) خسارة القيمة العادلة من إعادة تقييم االستثمار العقاري

 49،250،000  49،129،900 ديسمبر   31في  كما  
  

 . الدوحة -     مشيرب في عقار سكني    االستثمار العقاري للشركة هو 

 مبلغ 2019ديسمبر  31في للسنة المنتهية  الربح أو الخسارة المدرجة في بيان االستثمار العقاري  إيجار  إيرادات  كانت 
 (. لاير قطري   2،333،790  : 2018)   قطري لاير    2،199،220

ليس لدى الشركة أي قيود على إمكانية تحقيق استثماراتها العقارية وال توجد التزامات تعاقدية لشراء أو بناء أو تطوير استثمارات 
 عقارية أو ألعمال اإلصالح والصيانة والتحسينات. 

تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييمات التي قام بها اثنان من المثمنين المستقلين 
خبرة ومؤهالت  ذوي المستقلين هما خبيرين معتمدين مستقلين  . إن المثمنين 2018و  2019ديسمبر  31المعتمدين كما في 

نة لتقييم مثل هذه الفئات من االستثمارات العقارية. ولغرض التوصل إلى القيمة السوقية التقديرية،  مهنية وكذلك لديهم الخبرة الراه
استخدم المثمنون خبرتهم بالسوق وأحكامهم المهنية، كما قاموا باستخدام أساليب مقارنة اإليرادات والبيع. عند تقدير القيمة العادلة  

 على استخدام للعقارات هو استخدامها الحالي. للعقار، تم االخذ في االعتبار أن أفضل وأ 
 

  استثمارات فى شركات زميلة     6
 

بلد  
 التأسيس

    الملكيةحصة 

  2019 2018 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري    
       
 --  96،899،212 ٪16.11 ٪16.11 عمان تالل للتطوير ش.م.ع.م.  .1
 مزن عمان التجاري . 2

 ش.م.ع.م.
 عمان

20٪ 20 ٪ 
14،241،057 

 18،904،756 
    111،140،269  18،904،756 
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 )تتمة(  استثمارات فى شركات زميلة     6

نشاط االستثمار   تالل للتطوير ش.م.ع.م "تالل" هي شركة زميلة مسجلة فى سلطنة عمان. تقوم شركة تالل بمزاولة ( 6.1
يجار وصيانة العقارات.  العقاري وتطوير وا 

خالل السنوات السابقة، قامت الشركة بتصنيف االستثمار فى شركة تالل للتطوير ش.م.ع.م )المشار إليها "تالل"( كموجود 
مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. خالل العام، أنعقدت الجمعية العامة العادية لشركة تالل وتم إختيار ثالثة 
من أعضاء مجلس إدارة الشركة لتمثيلها فى مجلس إدارة شركة تالل. وبناء عليه، أصبح تمثيل الشركة فى مجلس إدارة شركة  

:  2018)   ٪ 16.11ة. وعلى الرغم من ان األسهم المملوكة للشركة فى شركة تالل تمثل نسبة  تالل ثالثة أعضاء من أصل سبع
(، فإن الشركة قادرة على ممارسة تأثير هام فى اتخاذ القرارات المالية والسياسات التشغيلية لشركة تالل. وبناء عليه،  ٪ 16.11

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى إستثمار تم إعادة تصنيف اإلستثمار فى شركة تالل من الموجودات المالية 
 فى شركة زميلة. 

قامت الشركة بإجراء تقييم لالستثمار فى شركة تالل نتيجة لممارسة التأثير الهام والذي نتج عنه أرباح قيمة عادلة خالل العام  
خر. أعيد تصنيف الرصيد االفتتاحي لالستثمار لاير قطري، وتم إثبات المبلغ كجزء من الدخل الشامل اآل  12،043،660بمبلغ  

 في شركة تالل باإلضافة إلى التغير فى القيمة العادلة كإستثمار فى شركة زميلة نتيجة حدوث التأثير الهام. 
نشاط التطوير بمزاولة  ة فى سلطنة عمان. تقوم شركة مزن  مسجل  يلة جاري ش.م.ع.م "مزن" هي شركة زممزن عمان الت (  6.2

 العقاري. إن الموجودات األساسية للشركة الزميلة تتضمن مركز تجاري وفندق.
. ومع ذلك ، خالل  2018ديسمبر    31لم تقم الشركة باإلعتراف بأية حصص من نتائج الشركة الزميلة حتى السنة المنتهية فى  

لشركة  ا   من نتائج   ثبات حصتها إل   2019ر  يناي   1بتسوية الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المدورة كما فى  قررت الشركة    2019العام  
  31لاير قطري كما في ذلك التاريخ. وحيث أن األثر اإلجمالي للتسوية على األرباح المدورة كما في    6،787،616الزميلة بمبلغ  

 أثر رجعيرًا لعدم جدوى التطبيق ب ، فقد اختارت الشركة عدم تعديل البيانات المقارنة للسنوات السابقة نظ ثابت  2019ديسمبر 
 "السياسات المحاسبية، التغيرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء".  8من معيار المحاسبة الدولي    50وفقًا للفقرة رقم  

 

 خالل السنة كالتالي:  ألستثمارات فى شركات زميلة كانت الحركة ل 
 2019 

 
2018 

 لاير قطري  لاير قطري 
 18،904،756  18،904،756 يناير  1كما في  

 - -  (6,787,616) ( 6.2)إيضاح     تسوية متعلقة بالرصيد المرحل 
 18،904،756  12،117،140 )يناير )معدل   1كما في  

 محول من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 - -  93،118،772 (7)إيضاح  

 - -  5،907،227 حصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة للعام

 - -  (2,870) حصة من خسارة شاملة أخرى لشركة زميلة 

 18،904،756  111،140،269 ديسمبر  31كما في  
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 مالية  موجودات      7
 

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 196،710،404  86،849،723    اآلخر   دخل الشامل العادلة من خالل ال موجودات مالية بالقيمة  
 

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 3،803،702  --    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
  101،320،653: 2018لاير قطري )  10.245.541تشمل الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبلغ 

لاير قطري( والتي تم استثمارها في أسهم حقوق الملكية لشركات غير مدرجة، اعتبرت الشركة تلك االستثمارات استثمارات 
 استراتيجية في طبيعتها.

 نة كالتالي: كانت الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل الس 
 

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

 185،436،662  196،710،404 يناير    1كما في  
 --  25،162،850 اضافات  

 23،134،098  24،005،910 صافى أرباح القيمة العادلة
 (11,860,356)  (65,910,669) استبعادات 
 --  (93,118,772) (6يضاح  )إ    استثمار فى شركة زميلة المحول الى  

 196،710،404  86،849،723 ديسمبر   31كما في  

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

، ويتم تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات  ربح أو الخسارة تتضمن أسهم مدرجةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ال
 المالية بالرجوع إلى األسعار المعلنة باألسواق النشطة.  
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 )تتمة( موجودات مالية       7

 كانت الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة كالتالي: 
 
 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 937،500  3،803،702 يناير    1كما في  
 29،948،158  28،707،334 اضافات  

 (124,369)  1،217،879 صافى أرباح القيمة العادلة
 (26,957,587)  (33,728,915) استبعادات 
 3،803،702  - - ديسمبر   31كما في  

 
 

 أخرىمدينون تجاريون وذمم مدينة       8
 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

 450،000  13،500 مستحقة ايرادات 
 86،259  90،165 للموظفينقروض  

 45،323  346،495 داللة للوساطة 
 25،760    --  بدل أثاث للموظفين

 52،398  29،437 أخرى 
 

   

 479،597  659،740 
 
 نقد وأرصدة لدى البنوك     9

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

 2،000  2،000 نقد بالصندوق
 10،215،403  23،070،260 ة حسابات جاري 

 21،175،677  48،091،446 الطلب  عند ودائع  
 71،163،706  31،393،080 
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   10

 2019  2018 
 لاير قطري  قطريلاير  

 1،223،984  1،370،821 يناير    1كما في  
 146،837  134،821 المخصص خالل السنة  

 --   (24,750)  المدفوع خالل السنة
 1،370،821  1،480،892 ديسمبر   31في  كما  

 
 وذمم دائنة أخرى   تجاريون  دائنون    11

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

 10،090،391  12،060،394 توزيعات أرباح دائنة  
 1،202،616  856،121 مبالغ مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى  

 3،394  3،365 دائنون تجاريون
 109،512  215،669 مستحق لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

    
 13،135،549  11،405،913 

 
 رأس المال     12

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

    

    : والمدفوع   رأس المال المصرح به والمصدر 

:  2018لاير قطري )   1سهم بقيمة أسمية قدرها    315،000،000
 i) 315،000،000  315،000،000ريـال قطري للسهم الواحد( إيضاح )   10بقيمة اسمية قدرها    31،500،000

 
 

 

i)  تجزئة األسهم 

الموافقة    2019مارس    11قطر لألسواق المالية، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ  وفقًا لتعليمات هيئة  
لاير للسهم قطري وتم تعديل مواد النظام األساسى المرتبطة  1لاير قطري إلى  10على تجزئة القيمة األسمية للسهم العادي من 
 . 2019يونيو    10يخ  بذلك، تم تنفيذ تجزئة األسهم ببورصة قطر بتار 

تعكس الفترات المعروضة للسهم ولبيانات كل سهم )بإستثناء القيمة األسمية( أثار تجزئة األسهم. تم تعديل عدد أسهم رأس المال  
العادي وبيانات كل سهم في البيانات المالية المرفقة واإليضاحات الخاصة بها لتعكس تجزئة األسهم بأثر رجعي، وبالتالى تم 

 . 315،000،000إلى    31،500،000زيادة عدد األسهم العادية من  
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 اإلحتياطي القانوني    13

٪ من ربح 10والنظام األساسي للشركة يجب تحويل  2015لسنة  11وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 
  862،675٪ من رأس المال. قامت الشركة بتحويل مبلغ 50الشركة إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل حساب االحتياطي 

لاير قطري(. ال يجوز توزيع   438،049:  2018)   2019ديسمبر    31نتهية في  لاير قطري إلى االحتياطي القانوني عن السنة الم 
 رصيد االحتياطي إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله. 

 
 توزيعات األرباح    14

:  2018٪ ) 2بنسبة    2019عن عام    توزيع أرباح نقدية   2020مارس    8اجتماعه المنعقد في    خالل اقترح مجلس إدارة الشركة  
. يخضع االعتماد المقترح لاير قطري(  9،450،000: 2018)  قطري  لاير  6،300،000 من رأس المال المدفوع بمبلغ ٪( 3

 للمساهمين.اجتماع الجمعية العمومية    خالل لموافقة المساهمين  
 

أرباح نقدية( خالل اجتماع الجمعية العمومية   ٪5: 2017)  2018عن عام  ٪ 3تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 
 المساهمين.وتم توزيعها على    2019  فبراير   20السنوية بتاريخ  

 
 صافي اإليرادات من الموجودات المالية    15
  

 2019  2018 

 لاير قطري  لاير قطري 
    

 7،236،733  4،599،899 إيرادات توزيعات أرباح

 752،317  1،217،879 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي ربح من بيع  

 241،320  252،287 إيرادات فوائد

 (124،369)  -- خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
    

 6،070،065  8،106،001 
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دارية    16  مصاريف عمومية وا 

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

 3،341،197  3،101،041 تكاليف موظفين 
 607،500  627،500 مخصص مجلس اإلدارة 

 542،540  421،875 (1) إيجار  
 366،983  331،474 صيانة 

 198،000  314،800 أتعاب مهنية  
 232،730  228،050 رسوم بورصة قطر 

 92،743  144،877 سفر وتنقالت 
 146،837  134،821 ( 10مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح  

 136،417  93،694 مصاريف اعالنات 
 61،426  60،030 رسوم حكومية  

 72،003  33،957 مصاريف ضيافة  
 112،145  116،834 مصاريف متنوعة 

 5،608،953  5،910،521 

 ار متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل  مصروف اإليج ( 1)
 

 العائد على السهم   17
والمخفف بقسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  يتم احتساب عائد السهم األساسي 
 العادية القائمة خالل السنة كما يلي: 

 

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 4،380،494  8،626،751 صافي ربح السنة  
 315،000،000  315،000،000 (12يضاح إ)  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.014  0.027 العائد األساسي والمخفف للسهم 
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 افصاحات األطراف ذات العالقة   18

يتمثل األطراف ذات العالقة في كبار المساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات التي يسيطرون عليها ولهم 
 تأثير هام عليها.

 
 كانت مكافآت ومنافع أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين اآلخرين في اإلدارة العليا خالل السنة كما يلي: 

 

 2019  2018 
 لاير قطري  لاير قطري 

 1،524،000  1،524،000 منافع قصيرة األجل

 80،000  80،000 منافع طويلة األجل 
    

 1،604،000  1،604،000 
 

 القطاعيالتحليل    19
 

 ينتنظم الشركة هيكل أعمالها إلى وحدات أعمال بناء على المنتجات والخدمات المقدمة. ويشمل التقرير قطاع   ، ألغراض اإلدارة 
 للشركة وهما:   يين تشغيل 

االستثمار العقاري، ويشمل أنشطة االستثمار والتجارة في العقارات، وبناء أو تطوير العقارات لغرض بيعها في سياق   -
 األعمال االعتيادية، والخدمات العقارية األخرى ذات الصلة.  

دارة  االستثمار في حقوق الملكية واألنشطة االستثمارية األخرى، وتشمل المساهمة في الصناديق المالية وال - عقارية وا 
 متطلبات السيولة للشركة. 
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 التحليل القطاعي )تتمة(   19

    

 2019ديسمبر    31
انشطة االستثمار 

  العقاري

 حقوق الملكية
واألنشطة 

 اإلجمالي  غير مخصصة  االستثمارية األخرى 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        

 14،383،194  206،682  11،977،292  2،199،220 بالصافي – ايرادات القطاع  

        

        نتائج القطاعات

 (5,756,443)  (5,304,869)  --   (451,574) بالصافي  – مصاريف القطاع 

        

 8،626،751  (5,098,187)  11،977،292  1،747،646 القطاع  خسارة( ربح / ) 

        

 318،780،007  71،660،115  197،989،992  49،129،900 موجودات القطاع

        

 14،616،441  14،616،441  --   --  مطلوبات القطاع

        
        

 2018ديسمبر   31
انشطة االستثمار 

  العقاري

 حقوق الملكية
واألنشطة 

 اإلجمالي  غير مخصصة  االستثمارية األخرى 
 10،565،064  125،273  8،106،001  2،333،790 بالصافي –   القطاع ايرادات  

        

        اتنتائج القطاع 
 (6،184،570)  (5،567،587)  --   (616،983) بالصافي  –  القطاع   مصاريف 

        
 4،380،494  (5،442،314)  8،106،001  1،716،807 القطاع  خسارة( ربح / ) 

        
 300،763،794  32،094،932  219،418،862  49،250،000 القطاعموجودات  

        
 12،776،734  12،776،734  --   --  مطلوبات القطاع
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 العادلة   القيمةإفصاحات  20

 

 األدوات المالية موجودات مالية ومطلوبات مالية.  تتضمن 

بالقيمة العادلة    وموجودات مالية   مدينة اخرى  وذمم تجاريون  ومدينون    األرصدة لدى البنوك والنقد   على الموجودات المالية    تشتمل 
المطلوبات المالية   وتشتمل وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  من خالل اإليرادات الشاملة االخرى 

 وذمم دائنة أخرى.  ومبالغ مستحقة الدفع   دائنة تجارية    ذمم   على 
 

 تدرج القيمة العادلة 
، احتفظت الشركة بموجودات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى وموجودات مالية  2019ديسمبر    31كما في  

يضاح القيم العادلة لألدوات المالية  تستخدم الشركبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.     باستخدامة التدرج التالي لتحديد وا 
 تقنيات التقييم:

 )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  األسعار المتداولة:  1المستوى  -

إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر   مستندة: أساليب تقييم 2المستوى  -
ة  مدرجة في السوق النشطالسعار األ)مثل المشتقات من األسعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: 

مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن السعار األألدوات مماثلة أو 
 بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.من خاللها 

لفئة كافة األدوات حيث يتضمن : أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه ا3المستوى  -
أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على  
تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو 

 التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.  االفتراضات الهامة

تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار  
 الموجودات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم. فيما يتعلق بكافةالمتعامل. تقوم الشركة 

  من طرق هدف الإن   . األخرىونماذج التقييم  ،بالسوق يمكن مالحظتهامقارنة بموجودات مماثلة لها أسعار التتضمن التقييم 
التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل  التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ 

بحتة. المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية 
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 تتمة  –إفصاحات القيمة العادلة  20

 
 

 تتمة   –تدرج القيمة العادلة  
 

 وفقًا لمستوى القيمة العادلة:  كما في نهاية فترة التقرير  المالية المسجلة بالقيمة العادلة  الموجوداتالجدول التالي تحليل  يوضح  
 

 االجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        2019ديسمبر  31
 49،129،900  - -  49،129،900  - - استثمار عقاري

        
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 86،849،723  - -  10،245،541  76،604،182 الدخل الشامل األخر
        

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 --   --   --   --  الربح أو الخسارة 

        
 االجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  

        2018ديسمبر  31
 49،250،000  --   49،250،000  --  استثمار عقاري

        
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 196،710،404  --   101،320،653  95،389،751 الدخل الشامل األخر
        

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 3،803،702  --   --   3،803،702 الربح أو الخسارة 

قيمة العادلة، وكذلك لم تحدث لقياس ال  2و  1لم تحدث تحويالت بين المستوى    ،2019ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 لقياس القيمة العادلة.  3المستوى  تحويالت من أو إلىأية 

 

 أرقام المقارنة    21

تم إعادة تصنيف ارقام المقارنة للسنة السابقة، متى كان ذلك ضروريًا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. لم تؤثر اعادة  
فيما عدا األثر المذكور  الصادر عنها التقرير سابقًا. المساهمينالتصنيف على صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق 

 . (6.2باإليضاح رقم )
 

 داث الالحقة األح   22

ت على فهم هذه البيانات المالية. ليست هناك أحداث هامة بعد تاريخ التقرير يمكن أن يكون لها مدلوال




