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  المحترمين                     المساهمين  / السادة

  )ق.م.ش(مان لإلستثمار كة قطر وعشر
  قطر - الدوحة 

  
  

  المقدمـة
والتي  2010ديسمبر  31كما في  " )الشركة ) ( " ق.م.ش(وعمان لإلستثمار  قطرشركة دقيق البيانات المالية المرفقة لقمنا بتلقد 

 ت في حقوق المساهمينالتغيراووالدخل الشامل وكل من بيانات الدخل  2010ديسمبر  31كما في  بيان المركز الماليتتكون من 
  .ة الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرىللسياسات المحاسبي اًالتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخصو
  

  مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية
وتشمل هذه . دولية للتقارير الماليةمعايير المسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لل إدارة الشركةإن 

المالية بصورة عادلة خاليةً من أخطاء جوهرية ،  برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات واالحتفاظتطبيق والمسؤولية تصميم 
تقديرات محاسبية دارة إختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بوتشمل مسؤولية اإل .سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ

  .معقولة حسب الظروف
  

  مسؤولية مدقق الحسابات
وتتطلب تلك  .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إستناداً إلى تدقيقنا المالية إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات

إجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط و
  .خطاء جوهريةأالمالية خالية من 

  

تستند اإلجراءات المختارة . يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية
قييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك ت

وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة باإلعداد . خطأ
ءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول والعـرض العادل للبيانات المالية ، وذلك لغرض تصميم إجرا

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة . فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة
  .من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض االجمالي للبيانات المالية

  

نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول ، الفقرة أدناه في تثناء ما يرد بإس
  .التدقيق



 

 

 
  

  )تتمة(تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 
  

  أساس التحفظ في إبداء الرأي
لإلستثمارات العقارية التي تظهر في بيان المركز المالي كما في      عادلة لم نتمكن من الحصول على دليل تدقيق فيما يتعلق بالقيمة ال

  .مليون ريـال قطري 38,2بقيمة  2010ديسمبر  31
  

  الـرأي
أن البيانـات ، بإستثناء تأثير أية تعديالت كان من الممكن أن تكون ضرورية فيما يتعلق بالموضوع المشار إليه أعاله في رأينـا ، 
كما في ) ق.م.ش( لشركة قطر وعمان لالستثمارـر بصورة عادلـة ، من جميع النواحي الجوهريـة ، الوضع المالي الماليـة تظه

  .للمعايير الدولية للتقارير المالية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً 2010ديسمبر  31
  

  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
والنظام األساسي وعقد  2002لسنة  5تتضمن كل ما نص عليه قانون الشركات التجارية القطري رقم  يضاً ، أن البيانات الماليةبرأينا أ

كما وقد حصلنا . تأسيس الشركة وأن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأنها متفقة مع البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة
، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع  إليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا وأنهعلى كافة المعلومات وا

خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري المشار إليه أعاله أو ألحكام النظام األساسي وعقد تأسيس الشركة 
  .في مركزها المالي الشركة أوعلى وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط 

  
  

  ديلويت آند توش عن
  
  
 

مدحــــــــــت 
     صالحــــــــــه

  )257(سجل مراقبي الحسابات رقم 
  2011 فبراير 15  

  قطر –الدوحة 



  )ق.م.ش( قطر وعمان لإلستثمارشركة 

  بيان المركز المالي

  2010بر ديسم 31كما في 

  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
- 1 -  

 
  2009  2010  إيضاح  
  قطريريـال   قطريريـال     

        الموجودات
        الموجودات المتداولة
 114.080.081 122.045.293  5  ك نقد وأرصدة لدى البنو

 6.646.779 65.689.204  6  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 1.523.022 21.867.460    استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر

    209.601.957 122.249.882 
      الموجودات غير المتداولة

 158.014.535 87.165.221  7  استثمارات 
 38.274.833 38.274.833  8  استثمارات عقارية
 160.226 719.186  9  ممتلكات ومعدات

    126.159.240 196.449.594 
 318.699.476 335.761.197    مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      المطلوبات المتداولة
 920.668 4.777.268  10  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

      
      المطلوبات غير المتداولة

 137.268 203.992  11  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
      

 1.057.936 4.981.260    مجموع المطلوبات
      

      حقوق المساهمين
 300.000.000 300.000.000  12  رأس المال

 )106.038( )106.038(  13  خزينةأسهم 
 6.874.936 8.227.791  14  إحتياطي قانوني

 )21.563.488( )11.702.498(    إحتياطي القيمة العادلة
 15.000.000 15.000.000  15  أرباح مقترح توزيعها

 -- 15.000.000  15  أسهم مجانية مقترح توزيعها
 17.436.130 4.360.682    أرباح مدورة

 317.641.540 330.779.937    مجموع حقوق المساهمين
 318.699.476 335.761.197   ات وحقوق المساهمين مجموع المطلوب

، وقد قام بالتوقيع نيابة  2011 فبراير 15تم إعتماد هذه البيانات المالية والموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 
  :عنهم

  
  

  يآل ثان جبربن  محمدبن  عبدالرحمن/الشيخ
  رئيس مجلس اإلدارة

  ناصر محمد المنصوري/السيد  
  يس التنفيذيالرئ



  )ق.م.ش( قطر وعمان لإلستثمارشركة 

   بيان الدخل

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  2009  2010  إيضاح  
  ريـال قطري  ريـال قطري    

        اإليرادات
 24.230.713  18,405,010  16  بنكية إيرادات استثمارات وفوائد

 )20.000( --    مصاريف عموالت
 24.210.713  18.405.010    استثمارات وفوائدصافي إيرادات 

      
      المصاريف

 )3.059.206(  (4,337,512)  17  مصاريف إدارية وعمومية
 )51.858(  (78,947)  9  مصاريف إستهالك

 )3.111.064( )4.416.459(    إجمالي المصاريف
      

 290.677  339,995    ايرادات أخرى
 )800.000( )800.000(    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 20.590.326  13.528.546    صافي أرباح السنة

 0,686  0,451  18  السهم العائد على
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( قطر وعمان لإلستثمارشركة 

  الشامل بيان الدخل

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  2009  2010  إيضاح  
  قطريريـال   قطريريـال     
        

 20.590.326  13.528.546    صافي أرباح السنة
      

      بنود الدخل الشامل األخرى
 14.234.091  14.948.064    ير في احتياطي القيمة العادلةصافي التغ

      
 34.824.417  28.476.610    إجمالي الدخل الشامل للسنة

  



  )ق.م.ش( قطر وعمان لإلستثمارشركة 

  التغيرات في حقوق المساهمينبيان 

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  المالية ياناتهذه الب من اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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   األنشطة اإلجتماعية  وذلك كمساهمة الشركة في صندوق دعمريـال قطري من األرباح المدورة  338.213مبلغ  بتخصيص، قامت الشركة  2010والتفسيرات الالحقة الصادرة في العام  2008لسنة ) 13(عمالً بقانون رقم
  .2010 ديسمبر 31 لسنة المنتهية فيل الشركة ربح صافي من% 2,5يمثل هذا المبلغ قيمة . والرياضية

  إحتياطي قانوني  أسهم خزينة  رأس المال  
إحتياطي القيمة 

  العادلة
أرباح مقترح 

  توزيعها
أسهم مجانية 
 المجموع  أرباح مدورة  مقترح توزيعها

  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
                  

 282.817.123 13.904.837  --  -- )35.797.579( 4.815.903 )106.038( 300.000.000  2009يناير  1الرصيد كما في 
 34.824.417 20.590.326  --  -- 14.234.091 -- -- --  اجمالي الدخل الشامل للسنة

 --  )2.059.033(  --  -- -- 2.059.033 -- --  المحول إلى اإلحتياطي القانوني
 -- )15.000.000( -- 15.000.000 --  --  -- --  مقترحة أرباح توزيعات

 317.641.540 17.436.130  --  15.000.000 )21.563.488( 6.874.936 )106.038( 300.000.000  2010يناير  1الرصيد كما في 
  28.476.610  13.528.546  --  --  14.948.064 -- -- --  اجمالي الدخل الشامل للسنة

 -- )1.352.855(  --  -- --  1.352.855 -- --  المحول إلى اإلحتياطي القانوني
 )15.000.000( --  --  (15,000,000) --  --  -- -- مدفوعة  أرباح توزيعات

  محققة  متاحة للبيعستثمارات إبيع أرباح 
 --  5.087.074 -- -- )5.087.074(  --  -- --  محولة لألرباح المدورة

  --  )15.000.000( --  15.000.000  --  --  --  --  أرباح مقترح توزيعها
  --  )15.000.000( 15.000.000  --  --  --  --  --  أسهم مجانية مقترح توزيعها

المساهمة في صندوق دعم األنشطة 
  )  --  --  --  --  --  --  )338.213(  )338.213اإلجتماعية والرياضية 

  330.779.937  34.360.682  15.000.000  15.000.000  (11,702,498)  8.227.791 )106.038(  300,000,000  2010ديسمبر  31الرصيد كما في 



  )ق.م.ش( قطر وعمان لإلستثمارشركة 

  بيان التدفقات النقدية

  2010ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  المالية هذه البيانات من اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  2009  2010  إيضاح  
  قطريريـال   قطريريـال     

        األنشطة التشغيلية
 20.590.326  13.528.546    صافي ربح السنة

      :تعديالت
 51.858  78,947  9  إستهالكات ممتلكات ومعدات

 )6.979.083(  (4,976,652)    بنكية إيرادات فوائد
 65.720  66,724  11  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  )3.036.605(  --    ستثمارات متاحة للبيعإبيع  أرباح
 )3.361.530(  (4,464,756)    للمتاجرة ستثمارات إبيع  أرباح

    4.232.809  7.330.686 
      

 )4.608.228(  (59,042,425)    مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 )784.199(  209.885    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 )83.558.160(  (19,101,128)    شراء استثمارات مالية
 64.729.179  104,898,506    متحصالت من بيع استثمارات مالية

 )57.239.412(  (109,881,930)    شراء استثمارات للمتاجرة
 59.077.920  94,002,248    للمتاجرةمتحصالت من بيع استثمارات 

 )13.483.816(  15.317.965    األنشطة التشغيلية )المستخدم في(الناتج من صافي النقد 
      

      األنشطة اإلستثمارية
 --  (637,907)    شراء ممتلكات ومعدات

 6.979.083  4,976,652    مستلمة بنكية إيرادات فوائد
 )31.470.006(  31,470,006    بنكية ألجلستثمار في ودائع إ

 )24.490.923(  35.808.751    األنشطة اإلستثمارية) المستخدم في(الناتج من افي النقد ص
      

      االنشطة التمويلية
 -- )11.691.498(     أرباح مدفوعة توزيعات

 -- )11.691.498(    االنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
      
      

 )37.974.739(  39.435.218    قدفي النقد وشبه الن )النقص( /الزيادة  صافي
 120.584.814  82,610,075    النقد وشبه النقد في بداية السنة

 82.610.075  122.045.293  19  النقد وشبه النقد في نهاية السنة



  )ق.م.ش( قطر وعمان لإلستثمارشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  2010ديسمبر  31نة المنتهية في للس
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  نشاط الشركة .1

. ولة قطرمسجلة في د عامةقطرية كشركة مساهمة  دولة قطرفي ) الشركة (  )ق.م.ش( ر وعمان لإلستثمارطقشركة  تستأس
  .)33411(الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم . نشاطات استثمارية في دولة قطر وسلطنة عمانتزاول الشركة 

  .2011 فبراير 15تاريخ  من قبل مجلس اإلدارة في بيانات الماليةتم إعتماد ال
  
  

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 1.2

  التفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل الفترة الحاليةالمعايير و   1.2

  :في تاريخ الموافقة على هذه البيانات المالية ، كانت المعايير والتفسيرات التالية سارية المفعول

  المعايير المعدلة

  ل) (1(معيار المحاسبة الدولي رقمعرض البيانات المالية) "المعد." 

  ل) (7(معيار المحاسبة الدولي رقمبيان التدفقات النقدية) "المعد." 

  ل) (17(معيار المحاسبة الدولي رقمعقود اإليجار) "المعد." 

  ل) (27(معيار المحاسبة الدولي رقمالبيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "المعد." 

  ل) (28(معيار المحاسبة الدولي رقماإلستثمار في شركات زميلة) "المعد." 

 ل) (31(ة الدولي رقم معيار المحاسباإلستثمار في مشاريع مشتركة) " المعد." 

  ل) (36(معيار المحاسبة الدولي رقمتدني قيمة الموجودات) "المعد." 

  ل) (38(معيار المحاسبة الدولي رقمالموجودات غير الملموسة) "المعد."  

  ل) (39(معيار المحاسبة الدولي رقماف والقياساإلعتر: األدوات المالية ) "المعد." 

  ل) (1(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالتطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية)  "المعد." 

  ل) (2(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالدفعات المتعلقة باألسهم) "المعد."  

  ل) (3(المعيار الدولي للتقارير المالية رقممالتوحيد األع) "المعد." 

  ل) (5(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة) "المعد." 

  ل) (8(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمقطاعات التشغيل) "المعد."  

  التفسيرات المعدلة

 إعادة تقييم المشتقات المالية):"9(م تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رق."  

  التحوط لصافي اإلستثمارات في عمليات خارجية):"16(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."  
  
  



  )ق.م.ش( قطر وعمان لإلستثمارشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  2010ديسمبر  31نة المنتهية في للس
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  )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة    1,2

  )تتمة(الفترة الحالية  المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل    1.2

  تفسيرات ملغاة

  2(نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ):"8(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."(  

  عمليات أسهم الخزينة والمجموعة):"11(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."  

  تفسيرات جديدة

 توزيعات موجودات غير نقدية للمساهمين ): "17(لمالية رقم تفسير الهيئة الدولية للتقارير ا." 

  تحويل موجودات من عمالء):"18(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 

لم يكن لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات أثر جوهري على المبالغ المفصح عنها في السنة الحالية فيما عدا بعض التغيرات في 
 .صاحالعرض واإلف

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول  2.2

  :في تاريخ إعتماد هذه البيانات المالية ، كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية صادرة ولكن غير سارية المفعول

  المعايير المعدلة
  .2010فبراير  1ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  ل) (32(المحاسبة الدولي رقم معيارالعرض -األدوات المالية )  "المعد." 

  .2010يوليو  1ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  ل) (27(معيار المحاسبة الدولي رقمالبيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "المعد." 

  ل) (1(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالتطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية")  المعد." 

  ل) (3(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتوحيد األعمال) "المعد."  

  .2011يناير  1ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  ل) (24(معيار المحاسبة الدولي رقمةاإلفصاحات عن األطراف ذات العالق) "المعد."  

  ل) (34(معيار المحاسبة الدولي رقمالبيانات المالية المرحلية) "المعد." 

  ل) (1(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالتطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية)  "المعد." 

  ل) (7(المعيار الدولي للتقارير المالية رقماإلفصاحات: األدوات المالية ) "المعد." 

  التفسيرات المعدلة
  .2011يناير  1ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  الحدود الخاصة باألصل ذو المنافع المحددة ، والمتطلبات الدنيا لإلقراض )  " 14(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 
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  )تتمة(دة والمعدلة  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجدي  1,2

 )تتمة(المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول   2.2

  التفسيرات الجديدة
  .2010يوليو  1ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  همين التمييز بين المطلوبات المالية وأدوات حقوق المسا)  " 19(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 

تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في 
  .فترة التطبيق المبدئي ، فيما عدا التعديل في بعض المصطلحات واإليضاحات

  
  

  لمعيار جديدالتطبيق المبكر  2.2

فقد اختارت . مقدماً قبل أن يصبح ساري المفعول) األدوات المالية( 9معيار التقارير المالية رقم اعتمدت الشركة التطبيق المبكر ل
وهي ) أصولها المالية الحالية بمراجعة أي التاريخ الذي قامت به الشركة (لتطبيق هذا المعيار  2009ديسمبر  31الشركة تاريخ 

  .2009نوفمبر  12عيار منذ تاريخ صدوره في الفترة المالية األولى التي يتم فيها تطبيق هذا الم

صنيف جميع كيفية قيام الشركة بتصنيف وقياس أصولها المالية، حيث يتطلب أن يتم ت 9يوضح معيار التقارير المالية رقم 
التعاقدية لهذه األصول المالية وفقاً لنموذج األعمال المستخدم من قبل الشركة في إدارة أصولها المالية وخصائص التدفقات النقدية 

  .يتم قياس اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة .األصول المالية

، فيما عدا األوراق FVTPLيتم تصنيف وقياس اإلستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
األخرى  عادلة من خالل بنود الدخل الشاملبالقيمة الالتي تظهر ومن قبل الشركة  لغير أغراض المتاجرةالمالية المحتفظ بها 

FVTOCI.  

جميع األرباح  إدراج، يتم FVTOCI إذا تم تصنيف األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
بنود ضمن ، ")اإليرادات( 18اسبة الدولي رقم فيما عدا التوزيعات النقدية لألسهم والتي يتم تحقيقها وفقاً لمعيار المح"والخسائر، 

  .األرباح والخسائر إدراجها ضمنوعليه فإنه اليتم  الدخل الشامل

. 9الشركة بمراجعة وتقييم جميع أصولها المالية الحالية كما في تاريخ التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية رقم إدارة قامت 
  :ونتيجة لذلك

  المالية الغير محتفظ بها ألغراض المتاجرة كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  تصنيف جميع األدواتتم
 .FVTOCIالشاملة األخرى 

  اإلستثمارات في األدوات المالية وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  باقيتم قياسFVTPL. 

تصنيف اإلستثمارات المتاحة للبيع إلى اإلستثمارات بالقيمة العادلة من إعادة في  9قم تمثل تأثير تطبيق معيار التقارير المالية ر
  .2009ديسمبر  31كما في  FVTOCIخالل بنود الدخل الشامل األخرى 
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  السياسات المحاسبية الهامة .3

  التطبيقبيان 
  .المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ناتابيتم إعداد ال

  المالية البياناتإعداد  أسس
واألصول المالية اإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات العقارية ، فيما عدا  تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

السياسات  اجتم إدر .العادلة  والتي تم قياسها بالقيمةومن خالل الدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
  .هالمحاسبية الهامة أدنا

  .القطريريـال إن العملة السائدة والمستخدمة من قبل الشركة هي ال

  الموجودات المالية
بيعه بموجب عقد لشراء اإلستثمار أو ل حقال ينشأأوشطبها كما في تاريخ عملية المتاجرة عندما  يتم اإلعتراف باإلستثمارات

في البداية  يتم قياس اإلستثمار. بهذا الشأن  زمنية حددها السوق المعنىرة فتتثمار في غضون شروط تسليم اإلس يتطلب توفير
فيما عدا األصول المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  الشراءتكاليف  باإلضافة إلىالقيمة العادلة لإلستثمار ب

FVTPL ادلة، حيث يتم قياسها في البداية بالقيمة الع.  

  9التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  قبل اعتماد
، كانت السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق باستثماراتها في ادوات الدين IFRS9قبل التطبيق المبكر للمعيار المالي 

  :واألدوات المالية على النحو التالي

  )FVTPL(ل األرباح والخسائر خال منالموجودات المالية بالقيمة العادلة 
إذا كانت األصول المالية محتفظاً بها بغرض تصنف الموجودات المالية كأصول بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

  ).FVTPL(بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  تقييمهاالمتاجرة أو تم 

  :ف األصول المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذاتصن

 تم الحصول عليها أساساً بغرض بيعها في المستقبل القريب، أو  ) أ (
تهدف إلى تحقيق أرباح فعلية  والتيمن محظة األدوات المالية التي تديرها الشركة معاً،  اًجزء كانت عند اإلعتراف األولي بها ) ب (

 على المدى قصير األجل، أو
 .من أدوات التحوط لم يتم تحديدها كأداة فاعلة التي من المشتقات المالية تكان ) ج (

يتم تصنيف األصول المالية عدا األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة، بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، عند 
  :اإلعتراف األولي بها، إذا

 .يمتهأو قياس ق األصلب ليإذا كان هذا التصنيف يحد من أو يقلل بشكل كبير من التناقض المحتمل عند اإلعتراف األو ) أ (
للشركة أو كالهما، والتي يتم إدارتها وقياس أدائها على أساس  إذا كان جزءاً من مجموعة األصول المالية أو اإللتزامات المالية ) ب (

القيمة العادلة، وفقاً إلستراتيجية إدارة المخاطر واستراتيجية اإلستثمار المعتمدة لدى الشركة، وإذا كانت المعلومات حول هذه 
 أو .اعدادها بشكل داخلي في الشركة وفقاً لهذه األسس المجموعة يتم
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

  )تتمة) (FVTPL(خالل األرباح والخسائر  منالموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 )39(رقم  لير المحاسبة الدوامعي وإذا كانإذا كان يشكل جزءاً من عقد يحتوي على أحد المشتقات المالية أو أكثر، ) ج (
 .يسمح باإلعتراف بالعقد بالكامل بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر" اإلعتراف والقياس"

بالقيمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح أو ) FVTPL(يتم عرض األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
ويشتمل صافي الربح أو الخسارة في بيان الدخل على أية ايرادات . لة في بيان الدخلالتغير في القيمة العاد الناتجة عنالخسائر 

في اإليضاح رقم يتم تحديد القيمة العادلة لألصل كما هو موضح . من توزيعات لألرباح أو فوائد مقبوضة من األصل المالي
)18(.  

  ستثمارات مالية متاحة للبيعإ
األرباح والخسائر الناتجة . مالية كإستثمارات متاحة للبيع ويتم عرضها بالقيمة العادلةتصنف استثمارات الشركة في األوراق ال

لقيمة العادلة ل وفي االحتياطي المتراكماألخرى  ضمن بنود الدخل الشاملمن التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات يتم إدراجها 
  .فائدة وفقاً لسعر الفائدة الفعاليتم احتساب ال. بإستثناء خسائر التدني في القيمة العادلة

بيع اإلستثمار وتحقيق خسائر من تدني القيمة العادلة لإلستثمار، يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق اإلعتراف عند 
  .بها في احتياطي القيمة العادلة ضمن بيان الدخل

  .لها تدرج بالتكلفة ناقصاً أية خسائر للتدني في قيمتها إن وجد اإلستثمارات غير المدرجة والتي اليمكن تحديد القيمة العادلة

  .تدرج إيرادات توزيعات أرباح األسهم من اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع عندما ينشأ الحق للشركة في استالم أرباح األسهم

  التدني في قيمة الموجودات المالية
كل ميزانية ، في تاريخ FVTPLة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر يتم تقييم الموجودات المالية، بإستثناء المصنف

يتم تحقيق التدني في قيمة الموجودات المالية . عمومية لتحديد إذا كان هناك أية مؤشرات على وجود خسارة من التدني في قيمتها
لحدث أو عدة أحداث الحقة وقعت بعد اإلعتراف عند وجود أدلة موضوعية على تأثر التدفقات النقدية المستقبلية لها نتيجة 

  .األولي بالموجودات المالية

ألسهم الشركات المتاحة للبيع سواء المدرجة وغير المدرجة إلى ما يعتبر اإلنخفاض الكبير او طويل األجل في القيمة العادلة 
  .، كدليل موضوعي على تدني القيمة العادلة لهادون التكلفة

  :ة المدينون التجاريون ما يليدوضوعوية على تدني أرصدلة المتتضمن األ
 .صعوبات مالية كبيرة تواجه الطرف ذو العالقة ) أ (
 .التعثر في دفع الفوائد أو األقساط ) ب (
 .أصبح من المحتمل ان المقترض يواجه احتمال اإلفالس أو إعادة هيكلته مالياً ) ج (
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  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

  )9(الدولي للتقارير المالية رقم مبكر للمعيار فيما بعد التطبيق ال
ت السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق باستثماراتها في أدوات ح، أصبIFRS9بعد التطبيق المكبر لمعيار التقارير المالية 

  :التالي وعلى النح الملكيةالدين وأدوات 

 FVTPLبالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  الماليةاألصول 
 بإستثناء، FVTPL يتم تصنيف اإلستثمارات باألدوات المالية كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

عادلة من خالل بنود الدخل بالقيمة ال،  لمتاجرةغير ااالستثمارات التي تقوم الشركة بتصنيفها كاستثمارات غير محتفظ بها ل
  .راف األولي باإلستثمار كما هو موضح أدناهعند اإلعت) FVTOCI(األخرى  الشامل

أية أرباح أو خسائر ناتجة  تحولو، بالقيمة العادلة FVTPLم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة تي
األرباح والخسائر ( األرباح والخسائر في بند يدرج صافي الربح والخسارة المحقق ضمن. من إعادة التقييم إلى األرباح والخسائر

والمدرجة  FVTPL يتم قياس القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة .، في بيان الدخل)األخرى
  .في األسواق المالية النظامية وفقاً ألفضل أسعار الطلب المدرجة في األسواق في تاريخ التقرير المالي

  .FVTOCIلعادلة من خالل بنود الدخل الشاملة األخرى األصول المالية بالقيمة ا
لتحديد ) لكل اداة مالية على حدة( نقضعند اإلعتراف األولى باألصل المالي، تستطيع الشركة إجراء اختيار غير قابل لل

اإلستثمار  نيفتصال يجوز . FVTOCIاألخرى  عادلة من خالل بنود الدخل الشاملاإلستثمارات في األدوات المالية بالقيمة ال
  .لمتاجرةلبه ، إذا كان اإلستثمار محتفظاً FVTOCIاألخرى  عادلة من خالل بنود الدخل الشاملكأداة مالية بالقيمة ال

مبدئياً بالقيمة العادلة   FVTOCIيتم قياس اإلستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملة األخرى 
يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية الحقاً، وتحقيق المكاسب والخسائر الناجمة من التغييرات  .تكاليف المعامالت مضافاً إليها

حين يتم التخلص إلى في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشاملة األخرى والبند المتراكم إلحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 
تحويل األرباح والخسائر المتراكمة والمحققة ضمن احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات كأرباح أو ال يتم  .من األصل أو بيعه

  .خسائر، ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المدورة

يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات في األدوات المالية ضمن األرباح والخسائر عندما ينشأ الحق للشركة في 
، إال إذا كانت توزيعات األرباح من هذه )اإليرادتحقق ( )18(م هذه التوزيعات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم استال

يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح . اإلستثمارات تمثل بشكل واضح قيمة استرجاع جزء من تكلفة هذه اإلستثمارات
  ".إيرادات اإلستثمارات"د المستلمة ضمن األرباح والخسائر وتصنف ضمن بن

يتم اإلعتراف باألصول المالية أو شطبها كما في تاريخ عملية المتاجرة عندما يصبح هناك حق لشراء أو بيع اإلستثمار بموجب 
  .عقد يتطلب توفير شروط تسليم األصل المالي في غضون فترة زمنية يحددها السوق المعني بهذا الشأن
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  )تتمة(هامة  السياسات المحاسبية ال .3

  إلغاء اإلعتراف باألصول المالية
تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو عند قيام الشركة 

تقم الشركة بتحويل إذا لم . بتحويل األصل المالي وكافة المخاطر والمنافع الناشئة من ملكية األصل المالي إلى طرف ثالث
األصل المالي بالكامل أو كانت تحتفظ بقدر كبير من المخاطر أو المنافع الناشئة من ملكية األصل المالي وتواصل سيطرتها على 
األصل المحول، يتوجب على الشركة اإلعتراف بمقدار حصتها من األصل المحول والمطلوبات المالية المتعلقة بذلك والتي تشكل 

إذا كانت الشركة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمنافع الناشئة من ملكية األصل المالي . د تكون ملزمة بدفعهاالمبالغ ق
  .وكذلك اإلعتراف باإليرادات المستلمة كاإللتزامالمحول، فإنه يتوجب على الشركة اإلستمرار في اإلعتراف باألصل المالي 

  الدائنون والمبالغ المستحقة للدفع
تسجيل اإللتزامات المستحقة الدفع مستقبالً والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد استحقاقها بغض النظر عن يتم 

  .ستالم أو عدم استالم الفواتير من الموردينإ

  الممتلكات والمعدات
تتضمن تكلفة الممتلكات والمعدات . ي القيمةتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها اإلستهالك المتراكم وأي انخفاض ف

يتم إدارج النفقات التي يتم تكبدها الحقاً ضمن التكلفة األصلية اإلعتراف بها . جميع النفقات التي تم تكبدها للحصول على األصل
ركة ويمكن قياس كأصل مستقل حسب الحالة، عندما تكون يكون من المحتمل أن يحقق هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للش

  . تكلفة اقتناء األصل بدرجة عالية من الدقة

لدخل للفترة يتم تحميل جميع مصاريف الصيانة واإلصالح إلى بيان ا. يتم إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية لألصل عند استبداله
  .المالية عند تكبدها

  :ر اإلنتاجي يها والمقدر كما يليتم إستهالك الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى العم

 20  المعدات المكتبية%  
 20  األثاث%  
 20  برامج الحاسب اآللي%  

يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة التي يمكن استردادها عندما تكون القيمة الدفترية أعلى من المبلغ التقديري الذي يمكن 
  .استرداده

أي بند من المعدات والممتلكات في بيان الدخل وتمثل الفرق بين باإلعتراف يتم تحقيق األرباح والخسائر الناجمة من الغاء 
  .المتحصالت من بيع الموجودات والقيمة الدفترية له عند إلغاء اإلعتراف به

  اإلستثمارات العقارية
تقاس . ها الرأسماليةيتم تسجيل الممتلكات كإستثمارات عقارية عندما يكون الغرض من اإلحتفاظ بها هو تأجيرها أو لزيادة قيمت

يتم إداراج األرباح . ومن ثم بالقيمة العادلة اإلستثمارات العقارية عند اإلعتراف األولي بالتكلفة مضافاً إليها تكاليف المعامالت
  .والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية في بيان الدخل
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تكون القيمة العادلة لها في  .تصنيفها ضمن الممتلكات والمعدات واآلالتيتم مارات العقارية عند تغير الغرض من استخدام اإلستث
  .تاريخ إعادة تصنيفها هي التكلفة التي يتم اعتمادها في أعمال المحاسبة الالحقة

  

  
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  .3

  المخصصات
 .الشركة سواء أكان قانونياً أو تقديرياً وذلك نتيجة أحداث سابقة يتم تكوين المخصصات عندما يكون هناك إلتزام حالي على

  . ويشترط أيضاً أن تكون تكاليف تسوية هذه اإللتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل مقبول

  مخصص نهاية الخدمة للموظفين
س آخر راتب للموظف ومدة الخدمة تستحق المكافأة في العادة على أسا. تحتسب الشركة مخصصاً لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها

المتراكمة لكل موظف وإكمال الحد األدنى من فترة الخدمة ، حيث تحتسب المكافأة وفقاً لقانون العمل القطري وتدفع عند إستقالة 
  .تدرج التكاليف المتوقعة لمكافأة نهاية الخدمة على مدى فترة الخدمة. الموظف أو إنهاء خدمته

  تحقق اإليراد

  وزيعات األرباح والفوائد ت إيراد
تتحق الفوائد . توزيعات األرباح من اإلستثمارات عندما ينشأ الحق للمساهمين في إستالم التوزيعات المعلن عنها يتم تسجيل إيراد

 البنكية على أساس زمني وبموجب سعر الفائدة الفعلي وهو سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية خالل
  .العمر المتوقع لألصل إلى القيمة الدفترية لهذا األصل

  اإليجارات دإيرا
 .وتحتسب على أساس زمني نسبي ات اإلستثماريةمن تأجير العقار دمثل اإليراياإليجارات  إيراد

  تحويل العمالت االجنبية
ويتم . الصرف السائدة بتاريخ كل معاملة القطري وفقاً ألسعارريـال يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية الى ال

القطري وفقاً ألسعار الصرف ريـال تحويل الموجودات والمطلوبات المالية النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية السنة الى ال
  .لالسائدة في ذلك التاريخ وتدرج فروقات تحويل العمالت االجنبية المتعلقة باألصول المالية النقدية في بيان الدخ

جزء من الزيادة أو اإلنخفاض في القيمة كالمالية غير النقدية فيتم إظهارها  المعامالتأما فروقات التحويل المتعلقة بالموجودات و
فروقات التحويل المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية غير النقدية كاإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح . العادلة

فروقات التحويل المتعلقة بالموجودات المالية يتم إظهارها كجزء من احتياطي القيمة . تدرج في بيان الدخل FVTPLوالخسائر 
 .العادلة ضمن حقوق الملكية

 النقد وشبه النقد
إيضاح (شهور أو أقل  3يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك والتي تستحق خالل 

19.(  
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  امة في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات الهالمصادر الرئيسية و .4

كما هو  الدفترية لبعض الموجودات والمطلوبات ةتقوم الشركة بإستخدام بعض التقديرات والفرضيات والتي تؤثر في تحديد القيم
ى الخبرة السابقة للشركة وعوامل أخرى تشمل توقعات يتم تقييم هذه التقديرات والفرضيات بشكل مستمر بناء عل. أدناه مذكور

تتم . التقديرات مختلفة عن هذهإحتمال أن تكون النتائج الفعلية  مع األخذ بعين اإلعتبار ،لألحداث المستقبلية بشكل معقول 
  .اضات بنحوٍ مستمر من قبل اإلدارةمراجعة هذه التقديرات واإلفتر

 ات المحاسبيةامة في تطبيق السياسالتقديرات اله
فيما يلي التقديرات الهامة التي تقوم بها اإلدارة وذلك بغرض تطبيق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة والتي لها التأثير 

  :لبيانات المالية للشركةاألكبر على المبالغ المذكورة في ا

  تصنيف اإلستثمارات
إذا كان سيتم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع أو كموجودات مالية بقيمتها تقرر اإلدارة عند شرائها لإلستثمارات وتملكها فيما 

تقوم الشركة بتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل الربح . العادلة من خالل الربح والخسارة
ة للبيع ما لم تكن مشتراة للغرض المذكور والخسارة إذا ما كانت مشتراة بغرض المتاجرة بها ، بينما تصنف كإستثمارات متاح

  .مسبقاً

  التيقنالمصادر الرئيسية للتقديرات المتعلقة بعدم 
، والتي تحمل المركز الماليكما في تاريخ  التيقنفيما يلي اإلفتراضات الرئيسية بالمستقبل والمصادر الرئيسية المتعلقة بعدم 

  .ة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التاليةمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تعديل القيمة الدفتري

  الغير ملموسة وأعمارها اإلنتاجيةتدني الموجودات الملموسة و
تقوم إدارة الشركة بشكل سنوي بفحص أصولها الملموسة وغير الملموسة وتحديد ما إذا كانت هذه األصول قد عانت من تدني 

القابلة لإلسترداد للموجودات المالية يتم تحديد القيمة  ).3( اإليضاح رقمعليها في  قيمتها وفقاً للسياسات المحاسبية المنصوص
وفقاً لهذه الطريقة، يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للموجودات المالية على مدى العمر . وفقاً لطريقة القيمة المستخدمة

  .اإلنتاجي لها وخصمها بإستخدام أسعار الخصم السائدة في السوق

لسنة بشكل جوهري إذا لتتغير مصاريف اإلستهالك . تقوم الشركة بتقدير األعمار اإلنتاجية ومصاريف اإلستهالك ذات العالقة
  .كانت األعمار اإلنتاجية الفعلية للموجودات تختلف عن األعمار المقدرة لها

  
  

  أرصدة لدى البنوكنقد و .5
 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  
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  2.250  185  الصندوقنقد في 
  88.746  20.217  حسابات جارية

 1.319.050  689,204  ودائع تحت الطلب
 112.670.035  121,335,687  ودائع ألجل 

  122.045.293 114.080.081 

وتستحق خالل % )  6.25 -%  6:  2009% (  3.5 - %  3.25نسبة تتراوح ما بين ألجليبلغ معدل العائد على الودائع 
 .عن ثالثة أشهر فترة تقل

  
  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى .6

 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

      

  5.076.796  64.495.585  شركة داللة للوساطة
 1.569.983  1,192,719  ايرادات فوائد مستحقة

  -- 900  مصاريف اخرى
  65.689.204 6.646.779 

  
 
  إستثمارات  .7

  

 2009 
 ريـال قطري 

  ة للبيعمتاح
 121.914.857  يناير 1كما في 
 83.558.160  إضافات

 )61.692.573(  إستبعادات
 14.234.091  صافي التغير في القيمة العادلة

 )FVTOCI )158.014.535المحول إلى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 --  ديسمبر 31كما في 

األدوات المالية، مقدماً  – )9(المالي رقم  ، اعتمدت الشركة تطبيق المعيار)تاريخ التطبيق المبكر( 2009ديسمبر  31كما في 
إلى " تصنيفاً ال رجوع فيه"قامت الشركة بتصنيف استثماراتها المصنفة سابقاً كإستثمارات متاحة للبيع، . من تاريخ نفاذه

كانت األصول  2010ديسمبر  31كما في . FVTOCIاألخرى  ل الشاملعادلة من خالل بنود الدخموجودات مالية بالقيمة ال
  :األخرى ما يلي مالية من خالل بنود الدخل الشاملال

  2010 
 قطريريـال   

      

 158.014.535    يناير 1كما في 
 19.033.760    إضافات

 )99.744.062(    إستبعادات
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 )14.948.064    القيمة العادلةفي  تغيرصافي ال
محولة لألرباح  من بيع إستثمارات متاحة للبيعالمحققة اح األرب

 )5.087.074(    المدورة
   87.165.221 

  

  

  
  

   )تتمة( إستثمارات .7

         كما في FVTOCIتتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
  :ما يليمديسمبر  31

  2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال   

    

 141.961.072  52,010,631  أسهم مدرجة
 16.053.463  35,154,590  أسهم غير مدرجة

  87.165.221 158.014.535 

      مليون ريـال قطري  23.7مبلغ  FVTOCIتتضمن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملة األخرى 
  .تمثل القيمة العادلة إلستثمارات الشركة بالعمالت األجنبية) يـال قطريمليون ر 23,7: 2009(
  
  

 ستثمارات عقاريةإ .8
 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

     بالقيمة العادلة
 38.274.833 38.274.833  ديسمبر 31كما في 
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   ممتلكات ومعدات .9

  

  
تحسينات 
  أثاث  معدات مكتبية  على المباني

برامج الحاسب 
  المجموع  اآللي

  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال     
            :التكلفة

  259.293  170.200  14.643  74.450  --  2009يناير  1
  --  --  --  --  --  إضافات 

  259.293  170.200  14.643  74.450  --  2009ديسمبر 31
   637.907   3.330 70.900  32.649   531.028  إضافات 

   897.200   173.530  85.543 107.099  531.028  2010ديسمبر  31
            

            :االستهالك المتراكم
  47.209  30.807  1.512  14.890  --  2009يناير  1

  51.858  34.040  2.928  14.890  --  اإلستهالك للسنة  
  99.067  64.847  4.440  29.780  --  2009ديسمبر 31

   78.947   33.890   5.859   16.782 22.416  اإلستهالك للسنة  
   178.014   98.737   10.299  46.562  22.416  2010ديسمبر  31

            

            :صافي القيمة الدفترية
   719.186   74.793   75.244  60.537  508.612  2010ديسمبر  31

  160.226  105.353  10.203  44.670  --  2009ديسمبر  31
  
  

  ىمصاريف مستحقة ومطلوبات أخر .10
 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

      

 701  13.753  تجاريونائنون د
  -- 3.308.502  غير مطالب بها رباحأ اتتوزيع
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  800.000 800.000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 119.967  655.013  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  4.777.268 920.668 
  
  
  
  
  
 

  ينمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف .11
 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

      

 71.548  137,268  يناير 1كما في 
 65.720  66,724  إضافات
 137.268 203.992  ديسمبر 31كما في 

  
  

 

  رأس المال .12
 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  
    :رأس المال المصرح به والمصدر

ي للسهم قطرريـال  10سهم بقيمة إسمية قدرها  30.000.000
 300.000.000 300.000.000 الواحد

  
  

  أسهم خزينة .13

وفقاً لنشرة إصدار األسهم فإنه إذا ظهر بعد . ال قطري للسهم الواحدـري 10.3سهم بقيمة  10.290أسهم الخزينة  تمثل
ة على أن تباع التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص، فعندها يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشرك

 ال تزال كانت الشركة بيان المركز الماليكما في تاريخ . بعد إداراج أسهم الشركة للتداول بورصة قطرتلك األسهم من خالل 
  .تحتفظ بملكية هذه األسهم

  
  

  إحتياطي قانوني .14

سنوياً من أرباح % 10ل وعقد تأسيس الشركة ، يتم تحوي 2002لسنة  5وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
من رأس المال % 50السنة إلى اإلحتياطي القانوني ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف هذا اإلقتطاع عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني 

  .ال يجوز توزيع هذا اإلحتياطي إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات. المدفوع
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  مقترح توزيعهاوأسهم أرباح  .15

ريـال قطري    15.000.000  بقيمةتوزيع أرباح نقدية  2011فبراير  15في  المنعقدتماعه في اجالشركة مجلس إدارة  اقترح
كما إقترح المجلس توزيع أسهم مجانية  .من رأسمال الشركة% 5وهي تمثل مانسبته  )قطريريـال  15.000.000:  2009(

وهذه المبالغ المقترحة المذكورة تخضع  )ال شئ:  2009(طري ريـال ق 15.000.000من رأس المال وبقيمة % 5بنسبة 
  .للمصادقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة

  
  

  بنكية إيرادات إستثمارات وفوائد .16
 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

      

 3.036.605 -- ح بيع إستثمارات متاحة للبيعاربأ
 3.361.530  4,464,756  ارات محتفظ بها للمتاجرةبيع استثمح اربأ

 7.730.830  6,429,602  ايرادات توزيعات أرباح األسهم
 6.979.083  4,976,652  بنكية فوائد اتايراد

  3.122.665  2.534.000  عقاريةإيرادات تأجير إستثمارات 
  18.405.010 24.230.713 

  

  
  

  مصاريف إدارية وعمومية .17
 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

      

 1.467.420  1.799.810  رواتب وتكاليف الموظفين
 233.000  233,000  بورصة قطررسوم 

 297.804  477,838  إيجارات
 189.000 217.000  بدالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 101.625 155.500  مصاريف قانونية ومهنية
 246.563 167.640  مصاريف صيانة

 118.473 138.283  مصاريف سفر
 174.827 237.013  مصاريف ضيافة

 88.278 128.884  مصاريف دعاية وإعالن
 65.720 66.724  مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

 35.710 33.580  رسوم حكومية
 40.786 682.240  مصاريف متنوعة

  4.337.512 3.059.206 
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  من األرباح العائد على السهم .18

  :يما يلدد االسهم القائمة خالل السنة كسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعيحتسب العائد على السهم بق

 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

     

 20.590.326  13.528.546  )ريـال قطري(صافي ربح السنة 
 29.989.705  29,989,705  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.686  0,451  )ال قطريريـ(ض العائد على السهم األساسي والمخف
  
  

 النقد وشبه النقد .19

  :ما يلييشتمل النقد وشبه النقد لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية على 

 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

     

 2.250  185  نقد في الصندوق
 82.607.825  122,045,108  شهور 3أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية تستحق خالل 

  82.610.075  122.045.293  د وشبه النقدالنق
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة 

  31.470.006  --  شهور إلى سنة واحدة
 114.080.081  122,045,293  نقد وأرصدة لدى البنوك
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 األطراف ذات العالقة .20

ارة واإلدارة العليا للشركة أو الشركات التي يملكون فيها حصصاً رئيسية أو تتمثل األطراف ذات عالقة في أعضاء مجلس اإلد
  .أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية للشركة

 :تشمل األطراف ذات العالقة في بيان الدخل كما يلي

  منافع طاقم اإلدارة العليا
  :ل السنة كانت كما يليإن تفاصيل منافع طاقم اإلدارة العليا خال

 2010 2009 
 ريـال قطري قطريريـال  

      

  864.000  864.000  منافع قصيرة األجل
  50.000  161.370  مخصص نهاية الخدمة

  1.025.370 914.000 
  
  

 التحليل القطاعي .21

مالت للقطاعين بصورة تظهر األرصدة والمعا. تمارس الشركة من خالل قطاعين رئيسيين اإلستثمارات باألسهم والعقارات
  .منفصلة في البيانات المالية

بشكل رئيسي وأيضاً في سلطنة عمان ، إن تفاصيل اإلستثمار في قطر  دولة في من خالل إستثمارات  الشركة نشاطها تمارس
  .من البيانات المالية المرفقة) 7(الدولتين مذكورة في اإليضاح رقم 

  
  

  األدوات المالية .22

 مخاطر السوق
مثل أسعار   مخاطر السوق في المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق ،تتمثل 

. صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة في أسعار األسهم لما قد يؤثر على دخل الشركة أو قيمة األدوات المالية التي تمتلكها
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مع ضمان بقاء  ،التحكم بما قد تتعرض له الشركة من مخاطر ضمن حدود مقبولة  إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو
تتعرض نشاطات الشركة بالمقام األول إلى مخاطر مالية ناتجة عن تقلبات أسعار الصرف والفائدة وأسعار  .العوائد المرجوة

  . األسهم

  

  

  

  

  
  )تتمة(األدوات المالية  .22

  العمالت األجنبية وإدارة المخاطر
الشركة بإجراء بعض معامالتها بالعمالت األجنبية وعليه فإن الشركة معرضة لألخطار الناتجة من التقلبات في أسعار تقوم 

  .تقوم الشركة بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف في إطار السياسات المعتمدة للشركة. الصرف
  :نبية كما في تاريخ التقرير المالي ما يليبلغت القيمة الدفترية لألصول النقدية والخصوم النقدية بالعمالت األج

 الموجودات المطلوبات 
 2010 2009 2010 2009 

         

  23.772.353  23.764.631  -- --  العمانيريـال ال

  إدارة مخاطر أسعار الفائدة
ائع البنكية أسعار فائدة الشركة ليست معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على ودائعها البنكية ذات الفائدة، حيث تحمل جميع هذه الود

  .ثابتة

  مخاطر اإلئتمان
تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر اإلئتمان بالنسبة للعمالء من خالل وضع قيود على اإلئتمان الممنوح للعمالء من األفراد 

ى للشركة، بما في بالنسبة لمخاطر اإلئتمان األخرى الناجمة عن الموجودات المالية األخر. ومراقبة األرصدة المستحقة السداد
ذلك أرصدة البنكية والنقدية، فإن تعرض الشركة لهذه المخاطر يتوقف على تعثر األطراف ذات العالقة بهذه الموجودات المالية، 

  .مع أقصى قدر من التعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات

  السيولة وإدارة المخاطر
يتمثل نهج الشركة في إدارة . على سداد التزاماتها ومطلوباتها في موعدها المحدد ينشأ خطر السيولة من عدم كون الشركة قادرة

مخاطر السيولة في ضمان قدر اإلمكان توفر السيولة بشكل دائم للوفاء بإلتزاماتها عند استحقاقها، دون تكبد الشركة لخسائر غير 
  .مقبولة أو مخاطر قد تضر بسمعة الشركة

دارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، وتدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق اإلحتفاظ تقع المسؤولية النهائية إل
بإحتياطات كافية ، مع المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية للشركة ومطابقة آجال اإلستحقاق للموجودات المالية 

 .والمطلوبات المالية
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  يةلقيمة العادلة لألدوات المالا
على أساس أسعار يتم تحديدها  ) مثل اإلستثمارات المتاحة للبيع(إن القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة 

إن أسعار السوق المدرجة المستخدمة للموجودات المالية المملوكة من قبل . كما في تاريخ الميزانية العموميةالمدرجة  السوق
  .طلبأسعارال الشركة هي

تستخدم الشركة . إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشطة يتم تحديدها من خالل استخدام تقنيات التقييم
وبرأي . بيان المركز الماليمجموعة متنوعة من األساليب واالفتراضات التي تقوم على أساس ظروف السوق الحالية في تاريخ 

  .القيمة العادلة لهذه الموجودات تقارب قيمتها الدفترية إدارة الشركة فإن
  

 


