
 
 
 
 

ة    قطر وعمان لالستثمار (ش.م.ع.ق)شر
 قطر  –الدوحة 

  
ة  انات المال   الب

ات المستقل  ر مدق الحسا   مع تقر
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  
  
  
  

ة قطر وعمان لالستثمار (ش.م.ع.ق)   شر
 قطر  –الدوحة 

  
ة  انات المال   الب

ات المستقل  ر مدق الحسا   مع تقر
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

  

ات    الصفحات    المحتو

ات المستقل   --  تقرر مدق الحسا

ز المالي  ان المر  ١ ب

ان الرح أو الخسارة                  ٢ ب

ان الدخل الشامل  ٣ األخر  ب

ان التغيرات في حقوق  ةب  ٤-٥                                   الملك

ة ان التدفقات النقد  ٦ ب

ة  انات المال ضاحات حول الب ٦٣ إ -٧ 

  
  

 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
  
  

















ة قطر وعمان    (ش.م.ع.ق.)  لالستثمارشر
 

ل ضاحات تش انات هذه من جزءاً  ٢٢  إلى ١ من المرفقة اإل ة الب  .المال
- ٣  - 

ان الدخل الشامل    األخر ب
ة في  سنةلل سمبر  ٣١المنته   ٢٠٢١د

  

   

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر        رال قطر     ر
          

  ٦٬٧٠٣٬٢٩٢    ٤٬٩٩٥٬٥٢٤    رح السنة صافي 
          

          دخل شامل آخر 
فها إلى  عاد تصن           :الرح أو الخسارة خالل فترات الحقةبنود ال 

مة العادلة من خالل الدخل   الق ة  مة العادلة للموجودات المال صافي أراح الق
  ٢٬٧٣٥٬٨٣٩   ٥٬٩٥٩٬٨٥١    الشامل اآلخر 

مة العادلة من خالل الدخل الشامل  الق ة  ع موجدات مال أراح محققة من ب
 ١٬٨٥٦٬٧٣٢    ٤٨٩٬١٥٥    األخر 

          
  ٤٬٥٩٢٬٥٧١    ٦٬٤٤٩٬٠٠٦    إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة 

          
  ١١٬٢٩٥٬٨٦٣    ١١٬٤٤٤٬٥٣٠    الدخل الشامل للسنة إجمالي 



ة قطر وعمان      ) (ش.م.ع.ق.  لالستثمارشر
 

ل ضاحات تش انات هذه من جزءاً  ٢٢  إلى ١ من المرفقة اإل ة الب  .المال
- ٤  - 

ان التغيرات في حقوق  ة ب   الملك
ة في  سنةلل سمبر  ٣١المنته   ٢٠٢١د

اطي قانوني     رأس المال        احت
مة   اطي الق احت

اح مدورة     العادلة  ة     أر   صافي حقوق الملك
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
                    

  ٣٠٤٬١٦٣٬٥٦٦    ٢٦٬٨٣٤٬٣٤٩   (٥٩٬٢٤٣٬٤٩٥)    ٢١٬٥٧٢٬٧١٢    ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد فى  
           

 ٦٬٧٠٣٬٢٩٢     ٦٬٧٠٣٬٢٩٢  --  --  --  رح السنةصافي 
  ٤٬٥٩٢٬٥٧١   --  ٤٬٥٩٢٬٥٧١  --  --  الدخل الشامل اآلخر 

 ١١٬٢٩٥٬٨٦٣  ٦٬٧٠٣٬٢٩٢  ٤٬٥٩٢٬٥٧١  --  --  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
             

مة العادلة من خالل الدخل الشامل  الق صافي أراح محققه من استثمارات 
فها إلى األراح المدورة اآل  --  ١٬٨٥٦٬٧٣٢  ) ١٬٨٥٦٬٧٣٢(  --  --  خر معاد تصن

اطي القانونيمحول إلى   --   ) ٦٧٠٬٣٢٩(  --  ٦٧٠٬٣٢٩  --  االحت
ضاح   ) ٦٬٣٠٠٬٠٠٠(  ) ٦٬٣٠٠٬٠٠٠(  --  --  --  )١٤توزعات أراح مدفوعة (إ

ة * ة والراض  ) ١٦٧٬٥٨٢(  )١٦٧٬٥٨٢(  --  --  --  صندوق دعم األنشطة االجتماع

سمبر   ٣١الرصيد في   ٣٠٨٬٩٩١٬٨٤٧  ٢٨٬٢٥٦٬٤٦٢  ) ٥٦٬٥٠٧٬٦٥٦(  ٢٢٬٢٤٣٬٠٤١  ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠د

  
  



ة قطر وعمان      ) (ش.م.ع.ق.  لالستثمارشر
 

ل ضاحات تش انات هذه من جزءاً  ٢٢  إلى ١ من المرفقة اإل ة الب  .المال
- ٥  - 

ان التغيرات في حقوق  ة ب   الملك
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

اطي قانوني     رأس المال        احت
مة   اطي الق احت

اح     العادلة    جمالي اإل    مدورة أر
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
                    

سمبر    ٣١في  ) ٢٠٢٠د ر الساب التقر ما  )  ٣٠٨٬٩٩١٬٨٤٧  ٢٨٬٢٥٦٬٤٦٢  (٥٦٬٥٠٧٬٦٥٦)  ٢٢٬٢٤٣٬٠٤١  ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ 
ات زميلة االستثمارات فى شر ضاح  تعديالت متعلقة    (٢٧٬٣٦٣٬٧١٢)    (٢٧٬٣٥٣٬٩٥٦)    (٩٬٧٥٦)    --   --  ) ٦.٣(إ

   ٢٨١٬٦٢٨٬١٣٥     ٩٠٢٬٥٠٦    (٥٦٬٥١٧٬٤١٢)     ٢٢٬٢٤٣٬٠٤١     ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠   (معدل) ٢٠٢١يناير  ١في 
           

 ٤٬٩٩٥٬٥٢٤  ٤٬٩٩٥٬٥٢٤  --  --  --  رح السنةصافي 
 ٦٬٤٤٩٬٠٠٦  --  ٦٬٤٤٩٬٠٠٦  --  --  الدخل الشامل اآلخر 

 ١١٬٤٤٤٬٥٣٠  ٤٬٩٩٥٬٥٢٤  ٦٬٤٤٩٬٠٠٦  --   --   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
             

مة العادلة من خالل الدخل الشامل  الق صافي أراح محققه من استثمارات 
فها إلى األراح المدورة اآل  --   ٤٨٩٬١٥٥  ) ٤٨٩٬١٥٥(  --  --  خر معاد تصن

اطي القانوني    --  --  ٤٩٩٬٥٥٢  --  محول إلى االحت

ة *صندوق دعم األنشطة  ة والراض  ) ١٢٤٬٨٨٨(  ) ١٢٤٬٨٨٨(  --  --  --  االجتماع

سمبر   ٣١الرصيد في   ٢٩٢٬٩٤٧٬٧٧٧  ٥٬٧٦٢٬٧٤٥  ) ٥٠٬٥٥٧٬٥٦١(  ٢٢٬٧٤٢٬٥٩٣  ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١د

 
ضاحات المتممة للقانون الصادرة في  ٢٠٠٨لسنة  ١٣قانون رقم لوفقًا ل ة ٢٠١٠واال مبلغ، قامت الشر مساهمة في  ١٦٧٬٥٨٢: ٢٠٢٠رال قطر (  ١٢٤٬٨٨٨ بتحديد مخصص  ) من األراح المدورة  رال قطر

مثل هذا المبلغ  ة.  ة والراض .  ٪ من صافي أراح السنة٢.٥األنشطة االجتماع



ة قطر وعمان    (ش.م.ع.ق.)  لالستثمارشر
  

ل ضاحات تش انات هذه من جزءاً  ٢٢  إلى ١ من المرفقة اإل ة الب  .المال
- ٦  - 

ة   ان التدفقات النقد  ب
ة في  سنةلل سمبر  ٣١المنته ٢٠٢١د  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ة األنشطة  ضاحات   التشغيل ال قطر   إ   رال قطر     ر

          

  ٦٬٧٠٣٬٢٩٢  ٤٬٩٩٥٬٥٢٤    رح السنة
ة         :تعديالت للبنود التال

  ١٤٬٥٧٥ ١٤٬٠٠٩    استهالك ممتلكات ومعدات 
  )١٩١٬٦٢٧(   )١٢٩٬٢٠٠(  ١٥  إيرادات فوائد  

م استثمار عقار    ٦٩٬٥٠٦   ٢٥٦٬٣٥٠  ٥  خسارة من إعادة تقي
ة الخدمة للموظفين افأة نها   ١٣٦٬٢٠٨   ١٣٨٬٣٨٥  ١٠  مخصص م

ات زميلة   --    ٦  حصة من نتائج أعمال شر
مة العادلة من خالل  من  خسائر غير محققة الق ة  م موجودات مال إعادة تقي
  الرح أو الخسارة  

  
٢٨٢٬٣٠٤ ١٩٬٦٨٥  ١٥  

مة العادلة من خالل الرح أو   الق ة  ع موجودات مال صافي رح من ب
  )٥٬٧٩٨٬٨٢٦( )٤٬٧٠٤٬٦٤٠(  ١٥  الخسارة 

    ١٬٢١٥٬٤٣٢  ٥٩٠٬١١٣ 
        المال العامل الرح التشغيلي قبل التغيرات في رأس  

ة في رأس المال العامل         : الحر
   (٧٢٬١٨٢)    ٥٤٬٤٨٠     مدينون تجارون وذمم مدينة أخر  

   ٢٢٩٬٦٣٨     )١٨٥٬٩٤٠(    ذمم دائنة تجارة وأرصدة دائنة أخر 
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الق ة    (١٩٬٧١٨٬٦٩٣)   (٢١٬٣٣٤٬٣٠٩)   ٧  شراء موجودات مال

مة العادلة من خالل الدخل الشامل  الق ة  ع موجودات مال متحصالت من ب
   ١٢٬٩١١٬٣٦٨   ٥٬٩٠٤٬٣٢٣     اآلخر 

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة  الق ه    (١٤٨٬٨٢٠٬٣٠١)  (١١٩٬٥٠٩٬٩٣٠)   ٧  شراء موجودات مال
ع موجودات   مة العادلة من خالل الرح أو  متحصالت من ب الق ة  مال

   ١٣٨٬٤٨٠٬٦٦٤   ١١٠٬٦٩٦٬٠٩٢     الخسارة 
ة المستخدمة في ة  صافي التدفقات النقد  ) ١٥٬٧٧٤٬٠٧٤(  ) ٢٣٬٧٨٥٬١٧١(    األنشطة التشغيل

ة          األنشطة االستثمار
  --  (٣٤٬٦٧٤)     شراء عقارات ومعدات 

  ١٩١٬٦٢٧  ١٢٩٬٢٠٠    فوائد مستلمة 
ة  ة من األنشطة االستثمار  ١٩١٬٦٢٧  ٩٤٬٥٢٦    صافي التدفقات النقد

ة  ل   األنشطة التمو
  

      
  )٦٬٣٠٠٬٠٠٠(  --  ١٤  توزعات أراح مدفوعة  

ة   ل ة المستخدمة في األنشطة التمو   ) ٦٬٣٠٠٬٠٠٠(  --    صافي التدفقات النقد
          

مه   )٢١٬٨٨٢٬٤٤٧(   (٢٣٬٦٩٠٬٦٤٥)     صافي  النقص في النقد وما في ح
مه في    ٧١٬١٦٣٬٧٠٦  ٤٩٬٢٨١٬٢٥٩    يناير ١النقد وما في ح
مه في  سمبر  ٣١النقد وما في ح   ٤٩٬٢٨١٬٢٥٩   ٢٥٬٥٩٠٬٦١٤  ٩  د



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٧  - 

سي   ١   الوضع القانوني والنشا الرئ
ة قطر وعمان   ة ("   لالستثمار شر ه هي  )  " الشر وتزاول نشاطات استثمارة في دولة قطر    مسجلة في دولة قطر   قطرة عامة مساهمة    شر

ة مسجلة تحت السجل التجار رقم إن الش  . وسلطنة عمان الدوحة، دولة   ٣٧٠٤٨وعنوانها المسجل هو صندوق برد رقم    ٣٣٤١١  ر
  قطر. 

ما يلي:  ة ف ة للشر س   تتمثل األنشطة الرئ
   عة لها ات التا م الدعم الالزم للشر   تقد
  تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لنشاطها وفقا للقوانين المعمول بها  
   إدارة المشارع التجارة  
  م الدعم الالزم لها عة وتقد ات التا ة في إدارة الشر   المشار
  سندات والصنادي االستثمارة االستثمار في األسهم وال  
   ازات   تملك والتجارة في براءات االختراع واألعمال التجارة واالمت
  ة م الخدمات الصناع   تقد
  ع وشراء وتشغيل العقارات شمل بناء و ، و   االستثمار العقار
  خدمات التسو العامة  
ة ا تم   انات المال   .٢٠٢٢  مارس   ٣  صدارها بتارخإ الموافقة على  تمت  و من قبل مجلس اإلدارة    عتماد الب
  

  أسس اإلعداد    ٢
  (أ) فقرة اإللتزام  

ة ( ة للتقارر المال ة المدققة وفقًا للمعايير الدول انات المال ة IFRSتم إعداد هذه الب ) والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارر المال
ة (  ة مع المعايير IFRICالدول انات المال ة. تتواف الب ة للتقارر المال ات التي تقدم تقاررها وفقًا للمعايير الدول قة على الشر ) المنط

ة (  ة الدول ة الصادرة عن مجلس معايير المحاس ة للتقارر المال ة IASBالدول ة معدة وفقًا للنظام األساسي للشر انات المال ما أن الب  .(
ات التجارة القطر رقم ( وم  ات قانون الشر قانون رقم    ٢٠١٥) لسنة ١١تطل  .٢٠٢١لسنة    ٨، المعدل 
  

اس     (ب) أساس الق
مة العادلة من خالل الرح أو الق ما عدا االستثمارات المدرجة  ة، ف ة وفقًا لمبدأ التكلفة التارخ ة للشر انات المال الخسارة    تم إعداد الب

مة العادلة من خالل  واالستثمارات ال  الق مة العادلة.  خر الشامل اآل   الدخل مدرجة  الق اسها    واالستثمارات العقارة حيث يتم ق
  
ة وعملة العرض     ف   (ج) العملة الوظ
ة،     ة للشر ف الرال القطر وهو العملة الوظ ة  انات المال  ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.تم عرض هذه الب
  

ام    (د) استخدام التقديرات واألح
الغ ذات الصلة للموجودا  ة والم اسات المحاسب ام تؤثر على تطبي الس ة قامت اإلدارة بوضع تقديرات وأح انات المال ت عند إعداد هذه الب

ة عن هذه التقديرات.  ات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرر. قد تختلف النتائج الفعل   والمطلو

ًا. تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضا  التعديالت على التقديرات مستقبل ة لها على نحو مستمر. يتم اإلعتراف    ت المصاح

قين حول التقديرات التي ينتج فيها عن األفتراضات والتقديرات مخاطر   ة من عدم ال المعلومات حول المجاالت التي توجد بها درجة عال
الغ المعترف بها في ا  بيرة على الم ما يلي: هامة ألجراء تعديالت  ة  انات المال   لب



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٨  - 

  أسس اإلعداد (تتمه)       ٢
ام (تتمة)   (د) استخدام التقديرات واألح

وفيد  ورونا (  )  ١٩-تأثير جائحة فيروس 
وفيد  ورونا ( ة.١٩-أد استمرار جائحة فيروس  انات المال قين في التقدير عند إعداد هذه الب  ) إلى زادة عدم ال

وفيد٢٠٢٠في شهر مارس   ورونا ( ة بإعالن فيروس  جائحة، مما تسبب في تعطيل األنشطة  ١٩- ، قامت منظمة الصحة العالم  (
ة  ة في دولة قطر عن تدابير دعم متنوعة للتخفيف من اآلثار السلب وم ة على مستو العالم. وأعلنت السلطات الح التجارة واالقتصاد

اتخاذ تدابير لمواصلة التشغيل مع الحد األدنى  المحتملة نتيجة لهذه الجائحة. تراقب ال ة  ثب وقد قامت إدارة الشر ة الوضع عن  شر
ات المحتملة في المستقبل.  ضًا خطة إدارة المخاطر إلدارة االضطرا ات، ولديها أ   من االضطرا

ة بإعادة النظر في تقدير  قين حول هذا الوضع، قامت إدارة الشر اتها وٕاعادة افتراضاتها وممارسات نتيجة لوجود حالة من عدم ال
ة المفصح عنها للموجودات   ة للشر الغ المال ات الجارة في تحديد الم ار اآلثار المحتملة للتقل اإلعت أهداف إدارة المخاطر، وأخذت 

ما في  ة  ة وغير المال سمبر  ٣١المال  . ٢٠٢١د
  

ة    اإلستمرار
ة على ا  م لقدرة الشر عمل تقي نها من مواصلة قامت اإلدارة  ة الموارد التي تم ما أنها مقتنعة بإن لد الشر منشأة مستمرة،  إلستمرار 

ما في  ة) ورأس مال عامل  ة (حقوق ملك ة موج ما أن لديها موجودات صاف ة بتحقي أراح،  المستقبل القرب. قامت الشر العمل 
ست على علم   ة السنة. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ل ة على اإلستمرار نها ن أن تضفي شك على قدرة الشر ة من المم وك ماد ة ش أ

ة على أساس مبدأ اإلستمرارة.  انات المال ه يتم اإلستمرار في إعداد الب   منشأة مستمرة. وعل

ات   اتخاذ اإلجراءات إلدارة االضطرا ة  ثب وقامت إدارة الشر ة الوضع عن  مراق ة  ة التي  استمرت الشر المحتملة على أعمال الشر
وفيد ورونا ( اتها وأدائها المالي في المستقبل.١٩-قد يتسبب فيها تفشي فيروس  ة وعمل   ) على أعمال الشر

 

  إهالك ممتلكات ومعدات  
ة   وفقاً يتم إهالك بنود الممتلكات والمعدات   ستند تحديد األعمار اإلنتاج ة المقدرة.  ة الفرد على اإلستخدام المتوقع لألصل،   أعمارهم اإلنتاج

ة المعترف بها على الرح أو الخسارة. تقوم   ة اإلهالك االسنو ، وأثارهم على نس اإلدارة  الوجود والتقادم الفعلي، والتقادم التقني أو التجار
ة اإلهالك المس  ن تعديل نس م ة لهذه األصول.  ة واألعمال اإلنتاج ق م المت ة للق بير عندما تعتقد اإلدارة  المراجعة السنو ل  ش ة  تقبل

ة  ار أ من هذه التعديالت ضرورًا بنها قة. لم يتم إعت ة من التقديرات السا ق م المت ة و/ أو الق  بوجود إختالف في األعمار اإلنتاج
ة أو السنة المقارنة.   السنة الحال

  

مة الممتلكات والمعدات     إنخفاض ق
م الدفترة   مة. تتطلب  يتم مراجعة الق ة إشارة على إنخفاض الق ان هناك أ ل تارخ تقرر لتحديد ما إن  ة  للممتلكات والمعدات الشر

ما في تارخ التقرر لم تحدد اإلدارة أ دليل من خالل التقارر  ام.  عض األح مته إجراء  ون الشىء منخفض في ق ة تحديد  عمل
ة تشير إلى وجود إنخفاض مة    الداخل   أو فئة من موجودات.   األصل في ق

  

ة فيها مؤجر   –تصنيف العقارات المؤجرة    الشر
ات،  ام وشرو الترتي م وأح ة بناء على التقي ة في عقود إيجار لعقاراتها التجارة لمحفظة استثماراتها العقارة حددت الشر  دخلت الشر

ة  اة األقتصاد ون جزءًا مهمًا من الح ة على األقل لدفعات األيجار والتي ال   مثل شر األيجار التي ال  مة الحال للعقار التجار والق
ة هذه العقارات وقيد العقود  ض عن ملك افة المخاطر المهمة والتعو قي  مة العادلة للعقار التجار والتي ت ل جوهر للق ش تتعد 

ة.   أيجارات تشغيل
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ة م االستثمارات العقار   إعادة تقي
ان الرح   مة العادلة في ب التغيرات في الق ما يتم االعتراف  مة العادلة،  الق مة الدفترة لالستثمارات العقارة  ة الق أو  تظهر الشر

ة على   الخسارة. م مبن ة تقي االستثمارات العقارة، يتم استخدام منهج ما يتعل  ة، حيث يوجد نقص ف نموذج خصم التدفقات النقد
عة العقارات. سبب طب انات السوق المقارنة  م العقارات   بب ة في تقي ملك المؤهالت المهن م مستقل معتمد  ة بتعيين مق قامت الشر

ما في  متها العادلة  سمبر  ٣١يناير و ١من حيث ق   . ٢٠٢١د
  

شمل إ شير، أو  ان العقد  ما إذا  ة فيها مستأجر  -يجار تحديد ف   الشر
طرة على إستخدام  الس شير إلى الح  ان العقد  شير إلى، أو يتضمن، إيجار إذا ما  ان العقد  ما إذا  ة تقوم بتحديد ف   أصل  ان الشر

ة من إستخدام  افة الفوائد األقتصاد ل جوهر على  ش الحصول  ة لها الح  انت الشر ما إذا  ار ف األعت مته أخذه  محدد، تحدد ق
ه ح إستخدام موجود محدد خالل فترة األستخدام.  موجود محدد من خالل فترة األستخدام ولها الح في توج

  
ة فيها مست  -تحديد شرو األيجارات     أجر الشر

ار،  افة الحقائ والظروف التي تخل حافز أقتصاد ألستخدام الح لحرة األخت ار  األعت عند تحديد شرو اإليجارات، تأخذ األدارة 
ما   ارات) تتضمن فق شرو اإليجارات ف عد إنهاء األخت ارات (أو الفترات  ار. تمديد ح األخت أو ال تستخدم ح نهائي لحرة األخت

ان  اً إذا  انت شرو األيجار إذا تم األستخدام فعل ما إذا  م ف  ت األيجارات معقولة للتأكد من التمديد (او ال يتم أنهائها). يتم إعادة التقي
م التاكيد المعقول لذلك يتم مراجعته في حال  األستخدام (أو غير مستخدمة) لها. أن تقي ة ملزمة  حت الشر ة (أو لم يتم األستخدام) أو أص

طرة المستأجر. حد  م وذلك من خالل س   وث أمر مهم أو تم حدوث تغيرات مهمة في الظروف، التي تؤثر على التقي

العادة: ة  ما يلي أهم العوامل األكثر خاص  ف
  .(أو عدم األنهاء) ل معقول من التمديد ش قنة  ة مت ة إلنهاء العقد (أو عدم تمديده) تكون الشر ان هناك جزاءات ماد  إذا 
 قين    المتوقعان من    إذا ة في وضع  ة لها، تكون الشر ق مة المت وجود تحسينات مهمة على العين المستأجره تؤثر على الق

 معقول للتمديد (أو عدم األنهاء). 
  ة لأليجار، والتكلفة وفترة أنقطاع العمل، فإن التارخ الفترة  ار عوامل أخر متضمنة  األعت ة تأخذ  خالفًا لذلك، فإن الشر

 المؤجر.  األصلالمطلوب موجودات إيجار لتحل محل 
  

م االستثمارات غير المدرجة   تقي
م األسهم غير المدرجة في     عادة إلى واحد مما يلي: ال ستند تقي

السوق؛   -  ة الحديثة    المعامالت السوق
بير؛ '  -  ة ألداة أخر مماثلة إلى حد  مة العادلة الحال   الق
قة لبنود ذات شرو وخصائص مخاطر    -  ة المط المعدالت الحال ة المتوقعة مخصومة    مماثلة؛ التدفقات النقد
 -   . م األخر   نماذج التقي

ام والتقديرات.  بير من األح ة وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المدرجة استخدام قدر    يتطلب تحديد التدفقات النقد
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م ة تقدير المبلغ القابل للدفع وفقًا لضمان الق ق مستأجر  –ة المت ة   الشر
جزء من التزامات   ة (إن وجدت)  ق مة المت موجب ضمانات الق ة المتوقعة  الغ المطلو الم ة المستأجرة تقوم بتقدير مبدئي وتعترف  اإليجار. الشر

مة المضمونة. ة للدفع لأليجار بتارخ بدء العمل تساو أو أعلى من الق ق مة المت ل نموذجي، الق  ش

ة المتوقعة يت  ق مة المت ل فترة صادر عنها تقرر، فإن الق ة  موجب الضمانات بتارخ نها ة ال تتوقع أن تدفع أ شىء  ذا فإن الشر م وه
ة. ة المنجزة عن الموجودات المقارنة والتوقعات عن األسعار المستقبل ق مة المت س الق   مراجعتها لتع

 
ة المتوقعة    ألرصدة المدينة األخر لمخصص الخسائر اإلئتمان

ة بإستخدام   ل تقرر لتحديد   مصفوفة تقوم الشر ة للذمم المدينة التجارة وموجودات العقود في تارخ  الحتساب مخصص الخسائر األئتمان
مة من جانب  ار إلنخفاض الق مة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء إخت ان هناك أ مؤشر على إنخفاض الق اإلدارة.   ما إذا 

ه (مثل  ام متأخرات السداد لمجموعة متعددة من قطاعات العمالء التي تحتو على سلوك خسارة متشا تستند معدالت المخصص على أ
ات اإلئتمان ونماذج أخر للضمان).  ة بواسطة خطا   التواجد الجغرافي، نوع المنتج، نوع وتصنيف العميل، والتغط

ل أولي   ش ة بتعديل اإلطار لتعديل خبرة ستند قالب المخصص  ة التي تم مالحظتها. ستقوم الشر على معدالت العسر المالي التارخ
ة التي   التارخ تحديث معدالت العسر المالي  يتم  تقرر،  ل  بتارخ  ة المتوفرة.  المعلومات المستقبل ة مع  التارخ ة  تم الخسارة اإلئتمان

ما يتم تحليل التغييرات في   ة. مالحظتها،   التقديرات المستقبل

تقي  ة المتوقعة هو  ة والخسائر اإلئتمان تم مالحظتها واألحوال اإلقتصاد ة التي  التارخ المالي  العسر  ا بين معدالت  م اإلرت تقي م إن 
ة المتوقعة. م  ة للتغيرات في الظروف واألحوال اإلقتصاد النس ة المتوقعة حساس  . إن مبلغ الخسائر اإلئتمان ن أن ال تكون جوهر ن المم

ة المتوقعة ممثًال للعسر المالي الفعلي للعميل في المستقبل.  ة واألحوال اإلقتصاد ة للشر ة التارخ   خبرة الخسارة اإلئتمان
 

ة الخدمة للموظفين   افأة نها   مخصص م
ة خدمة الموظفين   افأة نها ما يخص م ة ف ام قانون العمل القطر رقم  قامت اإلدارة بإحتساب إلتزامات الشر . ٢٠٠٤لسنة    ٤بناًء على أح

ة الدولي رقم  ار المحاس ما هو مطلوب حسب مع م إكتوار  م  ١٩لم تقم اإلدارة بإجراء تقي "منافع الموظفين" حيث تتوقع أن طرقة التقي
بير عن المخصص. يتم مراجعة المخصص من قبل اإل  ل  ش ل سنة، وأ تغيير إللتزام تلك ال ينتج عنها مستو مختلف  ة  دارة بنها

ان الرح أو الخسارة.  ة الخدمة للموظفين في ب افأة نها ة السنة يتم تعديله في مخصص م افآت المتوقع بنها   الم
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ات األخر    المخصصات والمطلو

ون هناك تدف مستقبلي للخا  أن  نًا  ات األخر خالل الفترة فق إلى المد الذ تعتبره اإلدارة مم المخصصات والمطلو رج يتم اإلعتراف 
اس ومقدا  ل موثوق. يتطلب توقيت اإلعتراف والق ش ة تقدير التدف النقد الخارج  ان قة مع إم ات أو أحداث سا ر لألموال الناتجة عن عمل

ن حدوث تدفقات نقدا  ما أنه من المم ن أن تخضع للتغيير.  ام على الحقائ والظروف القائمة، والتي من المم ات تطبي أح ة أللتزام للمطلو
ار الحقائ  ل منتظم وتعديلها لتأخذ في اإلعت ش ات  مة الدفترة للمخصصات والمطلو ة للخارج في سنوات الحقة، فإنه يتم مراجعة الق   فعل

ات مدينة أو دائنة على الرح أو و  ن أن يتسبب التغيير في تقدير المخصص أو اإللتزام المعترف بهما بنشؤ حر الظروف المتغيرة. من المم
حدث فيها التغيير.    الخسارة التي تخص الفترة التي 

  
   هــ)   المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير

ارًا من  هناك عدة تعديالت تم   قها ألول مرة اعت ة.٢٠٢١يناير    ١تطب ة للشر انات المال س لها أثر على الب التبني   ، ولكن ل ة  قامت الشر
ة رقم ( ار الدولي للتقارر المال ر للتعديالت على المع وفيد١٦الم ورونا ( ازات اإليجار ذات الصلة بجائحة فيروس  إن   )".١٩-): "امت

عة وتأثير التغيرا انها أدناه.طب ار تم ب ر أل من المعايير الجديدة  ت نتيجة تطبي هذا المع التطبي الم ة  استثناء ذلك، لم تقم الشر
عد.   والتفسيرات والتعديالت على معايير صدرت ولكن غير سارة المفعول 

   
 ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال ازات اإليجار ذات ا١٦تعديالت على المع وفيد): "امت ورونا ( عد  )"١٩-لصلة بجائحة فيروس 

   .٢٠٢١يونيو  ٣٠تارخ  
عد   ة التي تبدأ في أو  ر لهذا التعديل في   ٢٠٢١أبرل    ١إن هذا التعديل سار المفعول لفترات التقارر السنو التبني الم ة  وقد قامت الشر

ة  انات المال   هذه الب
  

ًا من المستأجر   ذلك، يتم وفقًا للتعديل، ُطلب حال انت  ارة عن تعديالت على عقد اإليجار، وٕاذا  ازات اإليجار ع انت امت م ما إذا  تقي
ة محددة. ل متناسب، يتم احتساب تعديل اإليجار   تطبي إرشادات محاسب ش مة العقد  التالي، عندما يزداد نطاق عقد اإليجار وتتغير ق و

ار الدولي للت  تطلب المع ة رقم  عقد إيجار منفصل، و ار أ تعديل على أنه إيجار جديد، وأن يتم تضمين أ مدفوعات   ١٦قارر المال اعت
ات الخاصة في عقد اإليجار الجديد هذا. ة في الحسا ق قة ومستحقات مت م ما إذا   مس عدم تقي ة،  وسيلة عمل سمح التعديل للمستأجرن، 

نتيجة م  ازات اإليجار المعينة التي تحدث  وفيدانت امت ورونا ( حسب  ١٩- اشرة لجائحة فيروس  دًال من ذلك  ) تعديالت على اإليجار، و
ما لو لم تكن تعديالت على اإليجار. ازات اإليجار هذه    وال يؤثر التعديل على المؤجرن. امت

ة  ة تغيرات على صافي الرح أو صافي حقوق الملك قًا.إن تطبي هذا التعديل لم ينتج عنه أ ة الصادر عنها التقرر سا    الشر
 

اًرا من   ة المفعول اعت حت سار   ؛ ٢٠٢١يناير  ١تعديالت أخر على معايير أص
 ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال ة رقم (  )٤تعديالت على المع ار الدولي للتقارر المال ة رقم   )٧والمع ار الدولي للتقارر المال والمع
ار الدول٩( ة رقم () والمع لة سعر الفائدة"١٦ي للتقارر المال ة  ): "عالمة اإلرشاد له ة الثان   المرحل
 ) ة الدولي رقم ار المحاس لة سعر الفائدة"٣٩تعديالت على مع ة ): "عالمة اإلرشاد له ة الثان   المرحل

ة تغيرات على صافي الرح أو  قًا.إن تبني التطبي لما ورد أعاله لم ينتج عنها أ ة الصادر عنها التقرر سا    صافي موجودات الشر
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ر عد ولكنها متاحة للتطبي الم ة    المعايير الجديدة والمعدلة غير السار
  

ة   ة للتقارر المال ة في  إن المعايير الدول ة المنته ر للسنة المال سمبر    ٣١الجديدة والمعدلة المشار إليها أدناه متاحة للتطبي الم   ٢٠٢١د
ة. انات المال قها في إعداد هذه الب    وال تسر حتى فترة الحقة، ولم يتم تطب

 
ة  ة للشر انات المال قها أثر على الب ون لتطب   من غير المتوقع أن 

ان  خ السر   الوصف   تار

  ٢٠٢٢يناير   ١

  ة ة الدولي رقم ( –"العقود غير المجد ار المحاس عقد" (تعديالت على مع   )) ٣٧تكلفة الوفاء 
  ة ة للتقارر المال ة على المعايير الدول ة  ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنو ار الدولي للتقارر المال (المع

ة رقم (١رقم ( ار الدولي للتقارر المال ة رقم () والمع ٩) والمع ة  ١٦ار الدولي للتقارر المال ار المحاس ) ومع
   ))٤١الدولي رقم (

 :ة الدولي رقم  "الممتلكات واآلالت والمعدات ار المحاس العائدات قبل االستخدام المقصود" (تعديالت على مع
)١٦ ((  

 ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال مي (تعديالت على المع   ) )٣المرجع إلى اإلطار المفاه
  ة ة للتقارر المال ة على المعايير الدول ار " ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنو " إللغاء ٪١٠(الرسوم في اخت

ة رقم ( ار الدولي  للتقارر المال ة (تعديالت على المع ات المال المطلو   )) ٩االعتراف 

  ٢٠٢٣يناير   ١

  ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال ار الدولي للتقارر ١٧المع ) "عقود التأمين" متضمنًا التعديالت على المع
ة رقم (   ). ١٧المال

 ) ة الدولي رقم ار المحاس ات على أنها متداولة أو غير متداولة" (تعديالت على مع   )) ١"تصنيف المطلو
  ة نهج التأجيل (تعديالت ة رقم (تارخ انتهاء صالح ار الدولي للتقارر المال    عقود التأمين) -) ٤على المع
 ) ة الدولي رقم ار المحاس ة (تعديالت على مع اسات المحاسب   )) ١اإلفصاح عن الس
 ) ة الدولي رقم ار المحاس ة (تعديالت على مع   )) ٨تعرف التقديرات المحاسب
 ة الدولي رقم الضرائب المؤجلة على عقود اإليجار والتزامات وقف التش ار المحاس غيل (تعديالت على مع

)١٢((   
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ة الهامة      ٣ اسات المحاسب   الس
 

ة   اسات المحاسب انها أدناه. تم تطبي الس ة تم ب انات المال ة في إعداد هذه الب قتها الشر ة التي ط ة األساس اسات المحاسب إن الس
ل من السنتين   ل منتظم على  ة، إال إذا تم تحديد غير ذلك المعروضتين ف ش انات المال  .ي هذه الب

  
 الممتلكات والمعدات   )أ
 

اس    األعتراف والق
مة. ة خسائر متراكمة في تدني الق التكلفة ناقصًا األهالك المتراكم وأ   يتم األعتراف ببنود الممتلكات والمعدات 

صفة   ات المشتراة والتي تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب  اشرة إلى اقتناء األصل. البرمج فة المعدة   م مًال لوظ ل جزًء م تش
جزء من تلك المعدة.   ذات الصلة تتم رسملتها 

ونات  بنود منفصلة (م ة عنها  ة مختلفة، عندها تتم المحاس انت ألجزاء هامة من بنود الممتلكات والمعدات ولها أعمار أنتاج لو 
ة) للم  س   كات والمعدات. تل مرئ

 

  النفقات الالحقة
ة. ة للنفقات سوف تتدف على الشر ة مصاح ة مستقبل ان من المحتمل تدف منافع اقتصاد  تتم رسملة النفقات الالحقة فق لو 

  
  اإلهالك 

استخدام طرقة   ة المقدرة  اق مها ال القس الثابت على مد أعمارها يتم احتساب اإلهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصًا ق
تم األعتراف بها في الرح أو الخسارة. ة المقدره و   األنتاج

ما يلي: ة والسنة المقارنة  ة المقدرة للسنة الحال   األعمار األنتاج
اني المؤجرة    سنوات  ٣   تحسينات الم

ة تب   سنوات  ٣                 المعدات الم
  سنوات  ٣                           األثاث

ات الحاسوب    سنوات  ٣  برمج

ان ذلك الزمًا. ل تقرر وتعديلها إن  ة للمتلكات والمعدات في تارخ  ة واألعمار اإلنتاج اق م ال   تتم مراجعة طرق األهالك والق
 

  إلغاء األعتراف 
ة متوقعة من استخدامه. يتم إلغاء األعتراف ببند من الممتلكات والمعدات عند   ة مستقبل عاده أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصاد است

تم  مها الدفترة و عادها مع ق مقارنة متحصالت است عاد بنود الممتلكات والمعدات يتم تحديدها  أ أراح أو خسائر ناشئة عن است
الصافي من خالل الرح أو الخسارة.   األعتراف بها 
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ة الهامة ال     ٣ اسات المحاسب   س
ة   )أ  االستثمارات العقار

مة العادلة والتي تمثل   الق عد  ما  ة تكاليف للمعاملة وتقاس ف ًا بتكلفة األقتناء متضمنة أ االستثمار العقار مبدئ مة  يتم األعتراف  ق
أ تغيير في الق مين خارجيين. يتم األعتراف  ًا من قبل مق  مة العادلة في الرح أو الخسارة. السوق المتداول المحدد سنو

عادها وصافي  ة على أساس الفرق بين المتحصالت من بنود تم است عاد استثمارات عقارة (محتس أ أراح أو خسائر ناشئة عن أست
الرح أو الخسارة.  متها الدفترة) يتم األعتراف بها    ق

أيرادات إيراد األيجار من األستثمارات العقارة يتم   ه  وفقًا لطرقة القس الثابت على مد فترة اإليجار. حوافز اإليجار   إيجار   األعتراف 
مل لمجموع اإليجار على مد فتره اإليجار.  جزء م عترف بها    الممنوحة 

  

  زميلة  اتفي شر  اتاالستثمار   )ج
ة فيها تأثير هام. التأثير   ون للشر ة التي  ة الزميلة هي الشر اسات الشر الس ة في القرارات المتعلقة  الهام هو القدرة على المشار

اسات. ة على هذه الس طرة المشتر طرة أو الس س الس ة المستثمر فيها، ول ة للشر ة والتشغيل   المال

لطرقة حقوق   ة. وفقًا  طرقة حقوق الملك الزميلة  ات  الشر ة في  الشر ة عن استثمارات  تدرج االستثمارات في  تتم المحاس ة،  الملك
ة الزميلة. يتم  ة من صافي موجودات الشر عد الشراء في حصة الشر التكلفة زائدًا التغيرات  ز المالي  ان المر ات الزميلة في ب الشر

ة عن ا  ا الن ة اللتزامات  ات الزميلة في حال تكبد الشر ة الزميلة. الشهرة تحقي الخسائر الزائدة على تكلفة االستثمار في الشر لشر
مة الدفترة لالستثمار وال يتم اطفائها. ة الزميلة يتم إدراجها ضمن الق الشر  المتعلقة 

اشرة في  قه م ان قد تم تحق ون هناك تغير  ات الزميلة. عندما  ات الشر ة من نتائج عمل ان الرح أو الخسارة حصة الشر س ب ع
ات الزميلة، ت  ة للشر ة، عند االقتضاء. االراح والخسائر غير المحققة حقوق الملك ان حقوق الملك ة حصتها من التغير في ب حق الشر

ة الزميلة. ة في الشر قدر حصة الشر عادها  ات الزميلة تم است ة والشر ات بين الشر   الناتجة من العمل

ان  ة الزميلة في ب ة في الرح أو الخسارة من الشر مثل الرح أو  ظهر إجمالي حصة الشر الرح أو الخسارة بخالف الرح التشغيلي، 
ة الزميلة. عة للشر ات التا طرة في الشر عد خصم الضرائب والحصص غير المس   الخسارة 

ات  ان من الضرور تحقي خسائر االنخفاض الستثماراتها في الشر ة بتحديد ما إذا  ة، تقوم الشر عد تطبي طرقة حقوق الملك
ات الزميلة.الزميلة  ان وجود دليل على االنخفاض لالستثمارات في الشر ة بتب ة، تقوم الشر انات المال ل تارخ للب   . في 

متها الدفترة، ومن ة وق مة القابلة لالسترداد للشر مة االنخفاض وهو الفرق بين الق احتساب ق ة  هذا، تقوم الشر  في حالة وجود دليل 
ا الخسارة في ب   ن الرح أو الخسارة. ثم تعترف 

مته العادلة. يتم إدراج أ فرق بي  ق ه  اس وٕادراج أ استثمار محتف  ق ة  ات الزميلة، تقوم الشر ن عند فقدان التأثير الهام على الشر
لالستثم العادلة  مة  الق تسجيل  تم  و ة،  المشتر طرة  الس أو  الهام  التأثير  خسارة  الزميلة عند  ة  للشر الدفترة  مة  بها الق المحتف  ارات 

ان الرح أو الخسارة. عاد في ب   والمتحصالت من االست
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ة د)    األدوات المال
شير إلى   ة هي عقد  .  أصل إن األداة المال ة لمنشأة أخر   مالي لمنشأة ومطلوب مالي أو أداة حقوق ملك

 

ة غير المشتقة   ات المال ة والمطلو   االعتراف المبدئي واأللغاء.  -الموجودات المال
التكلفة المطفأه (الذمم المدينة والنقد)،   أعتراف مبدئي، مقاصة الحقًا  ة غير المشتقة،  ة بتصنيف موجوداتها المال مة العادلة من تقوم الشر الق

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر (األستثمار في أسهم). الق   خالل الدخل الشامل اآلخر، (األستثمار في أسهم)، و

مشتقات أدوات  ة  ة (الذمم الدائنة). ال تحتف الشر ات مال مجموعات مطلو ة غير المشتقة  اتها المال ة بتصنيف مجموعة مطلو  تقوم الشر
ة.م    ال

ة وعلى نموذج أعمالها ألدارة ال  ة للتدفقات النقد عتمد على الشرو التعاقد ة على اساس األعتراف المبدئي  موجودات  ان تصنيف الموجودات المال
ة  التطبي العملي المناسب، تقوم الشر ة  تلك التي تقوم الشر ة مهمة أو  استثناء الذمم المدينة التي ال تتضمن أمور مال ة.  اس   المال الق

مة العادلة زائد تكاليف المعاملة   لألصل المبدئي   الق مة العادلة من خالل ال   الموجود أن  ، في حالة  مالي  الق س     رح أو الخسارة. المالي ل

سعر ا  اسها  التطبي العملي المناسب يتم ق ة  ة مهمة والتي تقوم الشر لمعاملة التي تم الذمم التجارة المدينة والتي ال تشتمل على أمور مال
ة رقم (  ار الدولي للتقارر المال موجب المع مة  ١٥تحديدها  التكلفة المطفأه أو الق اس لموجود مالي  العادلة من خالل ). من أجل األعتراف والق

ة والتي هى فق المدفوعات من أصل المبلغ والفائده ( الدخل الشامل اآل  حاجة لتؤد الى التدفقات النقد على المبلغ األصلي القائم.   ) SPPIخر، 
ار ( اخت ه  تم تنفيذه على مستو األداة. SPPIان هذا التقدير مشار إل   ) و

ة. ان نموذج األ  ة من أجل أنتاج تدفقات نقد ة إدارة موجوداتها المال ف ة تشير إلى  ة ألدارة الموجودات المال عمال هذا ان نموذج أعمال الشر
ما إذا التدفقات ال  الهما.حدد ف ة، أو  ع الموجودات المال ة، بب ة التعاقد ة سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقد   نقد

ة بتارخ المتاجرة.  ات المال المطلو ة بتارخ نشأتها. يتم األعتراف المبدئي  الموجودات المال االعتراف  ة    تقوم الشر

ألغاء األعتراف   ة  ة من تارخ زوال    أصل تقوم الشر ل الحقوق الستالم التدفقات األصل مالي عندما تكون حقوق التعاقد للتدفقات النقد ، أو تحو
ة   ع المخاطر والجزاءات لملك ل جوهر جم ش ة في معاملة والتي يتم  ة التعاقد لها أو   األصل النقد لها، او ان ال يتم تحو المالي قد تم تحو

ع الم  ل جوهر جم ش قى  ة على  ت قى رقا ة وال ت ة فوائد في مثل الغاء    األصل خاطر والجزاءات للملك ة التي تنتج   الموجودات المحول. أ المال
ة يتم األعتراف بها   الشر قى    منفصل أو مطلوب.  أصل او ت

ة قد تم نزعها او ألغائها، أو من  ألغاء المطلوب المالي عندما تكون األلتزامات التعاقد ة  ة.تقوم الشر   ته

ز المالي عندما، وفق عندما تكون الش  ان المر ة وصافي المبلغ يتم عرضه في ب ات المال ة والمطلو ة  يتم عمل مقاصة بين الموجودات المال ر
تها على اساس الصافي أو تحقي األ  الغ وتنو اما تسو مقاصة الم ة المطلوب في نفس الوقت.  صل لها الح القانوني    وتسو

  
ة غير المشتقة  اس   – الموجودات المال   الق

  التكلفه المطفأه  
التكلفة   ة  التكلفة خاصة بها. الموجودات المال اشرة أ معامالت  مة العادلة مضافًا لها م الق ا  عترف بها مبدئ المطفأه يتم ان هذه الموجودات 

أستخدام طرقة معدل الفائدة السار (  اسها الحقًا  ان األراح أو ) والخاض EIRق مة. األراح والخسائر يتم األعتراف بها في ب ع النخفاض الق
مة. الموجودات، معدلة أو منخفضة الق   الخسائر عندما يتم الغاء األعتراف 
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ة الهامة (تتمة)     ٣ اسات المحاسب   الس

ة (تتمه)   د) األدوات المال
 

مة العادلة من خالل الدخل    الشامل اآلخر على أساس الق
مة  الق أدوات مدرجة  ة  ة أن تختار بدون رجعة (لكل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات الملك  عند التحقي المبدئي يجوز للشر

ان االستثمار ف  مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر في حال  الق ي أداة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. ال يجوز التصنيف 
ه للمتاجرة.  ة محتف    الملك

الق  مة العادلة زائد تكاليف المعاملة، والحقًا تقاس  الق ًا  ة من خالل الدخل الشامل األخر مبدئ مة العادلة تقاس االستثمارات في أدوات الملك
مة العادلة في اإليرادات الشاملة األخ  مة العادلة المتراكم. عندما يتم وتحق األراح والخسائر الناشئة من التغيرات في الق اطي الق ر في إحت

فها إلى الرح أو الخسارة ولكن   عاد تصن مة العادلة ال  اطي الق قًا في احت عاد الموجودات فإن األراح والخسائر المتراكمة سا فها است عاد تصن
  في األراح المدورة. 

ة في استالم توزعات يتم تحقي توزعات األراح من هذه االستثمارات في أ  ة في الرح أو الخسارة عندما ينشأ ح الشر دوات حقوق الملك
ة في   تس جزء من تكلفة االستثمار. يتم تحقي توزعات األراح الم الغ مستردة  انت توزعات األراح تمثل بوضوح م الرح األراح، إال إذا 

  أو الخسارة وتدرج تحت "ايرادات االستثمار".
 

  مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة  الق
م  تسل تتطلب شروطه  موجب عقد  المالي  ع أو شراء األصل  ب يتم  المتاجرة عندما  تارخ  في  قها  تحق لغي  ة و المال الموجودات  تحقي  يتم 

ة مبدئ  ة خالل إطار زمني ينشأ بناًء على حالة السوق ذ الصلة. تقاس الموجودات المال مة العادلة زائد تكاليف المعاملة، الموجودات المال الق ًا 
مة العادلة.  الق ًا  مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة والتي تقاس مبدئ الق ة المصنفة    استثناء الموجودات المال

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة، إال   الق بنود مدرجة  ة  ص يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملك ة بتخص إذا قامت الشر
ما هو موضح أدناه. مة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخر عند التحقي المبدئي  الق ه للمتاجرة  حتف    استثمار ال 

مة العادلة، مع تسجيل أ أراح أو خسائر تنشأ من  الق مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة  الق ة  م تقاس الموجودات المال اس للق إعادة الق
ان الرح أو  الخسارة.   المدرجة في الرح أو الخسارة. وتدرج األراح أو الخسائر المحققة في الرح أو الخسارة في بند "ايرادات االستثمار" في ب

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة في سوق مالي ملحو يتم تحديده  الق ة  مة العادلة للموجودات المال ا من خالل الرجوع إلى أفضل  الق
ة التداول في تارخ التقرر. السوق عند نها  أسعار 

 
ة غير المشتقة  ات المال اس    –المطلو   الق

ة أخر   ات مال   مطلو
الصافي من    ، ة األخر ات المال مة العادلة، وفي حالة المطلو الق ًا  ة يتم األعتراف بها مبدئ ات المال ع المطلو اشرة  جم تكلفة المعامالت الم

أستخدام طرقة معدل الفائدة السار (  اسها الحقًا  ة األخر يتم ق ات المال الموجودات أو تعديلها ).  EIRالموزعه. المطلو عند إلغاء االعتراف 
ان الرح أو الخسارة   يتم إدراج الرح أو الخسارة الناتجة في ب
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ة      ٣ اسات المحاسب   الهامة (تتمة)الس
مة ه)    انخفاض الق

ة غير المشتقة    الموجودات المال
مة. ان هناك دليل موضوعي ألنخفاض الق ما إذا  ل تقرر لتحديد ف مها بتارخ  ة يتم تق   الموجودات المال

ة ما يلي: مة الموجودات المال   يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض ق
  المدين. تعثر أو تقصير من جهة 
  .ار األعت ة أخذها  ة وفقًا للشرو التي لم تقم الشر  إعادة جدولة المبلغ المستح للشر
  مؤشرات على أن المدين سيدخل في حالة أفالس، أو 
 .ة ة المتوقعة من مجموعة الموجودات المال اس بخصوص التدفقات النقد الق انات ظاهرة تشير إلى أن هناك نقص    ب

 
التكلفة المطفأه  ة المقاسة    الموجودات المال

ار الدولي للتقارر ال  التكلفه المطفأه من الذمم المدينة التجارة والنقد لد البنوك وفقًا للمع ة المقاسة  ة رقم ( تتضمن الموجودات المال ) ٩مال
ه: اسها وفقًا لكل من األسس التال   ومخصص الخسائر يتم ق

 ة ال ن حدوثها    ١٢متوقعه لمده  الخسائر االئتمان ة التي من المم ة المتوقعة التي تنتج عن األحداث األفتراض شهر: أن هذه الخسائر االئتمان
عد تارخ التقرر.  ١٢خالل   شهر 

   ة ع األحداث األفتراض ة المتوقعة التي تنتج عن جم ة المتوقعة خالل فترة االئتمان: هى الخسائر األئتمان المحتملة خالل الخسائر األئتمان
ة.   العمر المتوقع لألداه المال

افة ذمم األيجار التي تنتج من المعامالت التي تكون من  اس مخصص خسائر الذمم المدينة التجارة، موجودات العقود، و ة ق أختارت الشر
ة الدولي رقم (  ار المحاس ة المتوقعة لفترة ا ١٧خالل نطاق مع ساو الخسائر األئتمان مبلغ    ألئتمان.) 

ار   لألصل عند تحديد مخاطر األئتمان   األعت ة  ة المتوقعة، تأخذ الشر صورة مهمة منذ األعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر األئتمان مالي زاد 
ة والتحليالت، على أساس الخبرة  ة والنوع ل من معلومات الكم ده ومعقولة خاصة ومتوفرة بدون جهد وال تكلفة. أن هذا يتضمن   معلومات مؤ

ة والمعلومات حول ت  ة للمعلومات. التارخ م مخاطر األئتمان والنظرة المستقبل   قي

أن مخاطر األئتمان على   ة  انت الفترة المستحقة الكثر من    أصل تفترض الشر صورة مهمة إذا  ة أن   ٣٦٥مالي قد زاد  يوم. تعتبر الشر
  المالي في حالة تعثر عندما:  صل األ 

 ة لل سدد عميل ألتزاماته األئتمان انت ون من المرجح أن  ة ألجراءات مثل تحصيل الضمان المستح (إن  الكامل، دون لجوء الشر ة  شر
أ ضمان).   تحتف 

  يوم.   ٣٦٥المالي مستح السداد لفترة تزد عن  األصلون 
  

اس خسائر األئتمان   ة المتوقعه هى التقديرات المحتملة المرجحه لخسائر األئتمان. يتم ق ع حاالت العجز النقد الخسائر األئتمان ة لجم مة الحال الق
ة استالمها) يتم خصم الخسائر األئ  ة التي تتوقع الشر ان وفقًا للعقد والتدفقات النقد ة المستحقة للك ة المتوقعة (أ الفرق بين التدفقات النقد تمان

  المالي.  صل معدل الفائدة الفعلي لأل 
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ة الهامة (تت     ٣ اسات المحاسب   مة)الس
ة (تتمه)   د) األدوات المال

ة   مة األئتمان ة منخفضة الق   الموجودات المال
التكلفة المطفأه. ة الظاهرة  م الموجودات المال ل تقرر، بتقي ة بتارخ    تقوم الشر

ة المقدرة من    أصل عتبر   ة المستقبل قع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقد ة" عندما  مة األئتمان  األصلمالي أنه "منخفض الق
  المالي.

ة    الموجودات غير المال
ة (الممتلكات والمعدات والعقارات ا  م الدفترة للموجودات غير المال مراجعة الق ة  ل تقرر تقوم الشر ان في تارخ  ما إذا  ألستثمارة) لتحديد ف

مة القابلة لألسترداد لذلك  متها، وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير الق ار  األصل هناك أ مؤشر على أنخفاض ق ألغراض أخت
ة داخلة من األستخد  ع الموجودات معًا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقد مة يتم تجم صورة مستقلة أنخفاض الق ام المستمر وذلك 

ة الداخلة للموجودات األخر او الوحدات المنتجة للنقد. بير عن التدفقات النقد   على نحو 

مة القابلة لألسترداد   مة قيد   لألصل الق ع، أيهما أكبر. تستند الق متة العادلة ناقصا تكاليف الب مته قيد األستخدام وق أو لوحدة منتجة للنقد هى ق
م األس  س التقي ع ة الذ  أستخدام معدل الخصم لما قبل الضر ة  متها الحال ة المقدرة مخصومة إلى ق ة المستقبل ات تخدام إلى التدفقات النقد

ة للنقود والمخاطر المحددة لذلك   مة الزمن ة للق ة الحال   أو الوحدة المنتجة للنقد.  األصل السوق

م  مة الدفترة لأل يتم األعتراف بخسائر األنخفاض في الق مته القابلة لألسترداد.   صل ة في الحالة التي تزد فيها الق أو للوحدة المنتجة للنقد عن ق
مة الدفترة للموجودات األخر في الوحدة الم  ض الق صها لتخف مة في الرح أو الخسارة. يتم تخص نتجة  يتم األعتراف بخسائر األنخفاض في الق

  سب.للنقد وذلك على أساس التنا 

مة الدفترة لأل  مة فق للمد التي تكون فيها الق س خسارة التدني في الق الصافي من   صل يتم ع مة الدفترة التي يتم تحديدها  ال تزد عن الق
مة.   االستهالك، في حالة عدم وجود االعتراف بخسارة تدني الق

  
م النقد و   ) النقد وما فى ح

ز المالي على  ان المر م النقد فى ب الصندوق والوادئع قصيرة األجل المستحقة خالل ثالثة أشهر أو  شتمل النقد وما فى ح النقد لد البنوك و
م النق أقل.   شتمل النقد وما فى ح ة  ان التدفقات النقد ات السحب  ألغراض ب عد خصم حسا ره  ما سب ذ د على النقد والودائع قصيرة األجل 

شوف   على الم
  

  (ز) رأس المال 
ة تم ة للشر ة.  األسهم العاد حقوق ملك فها   تصن
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ة الهامة (تتمة)     ٣ اسات المحاسب   الس

  

ة خدمة الموظفين  افأة نها   ح) مخصص م
، وقانون ال ة الخدمة للموظفين األجانب وفقا لشرو قانون العمل القطر ن مخصص لمنافع نها ة بتكو شرة القطر رقم تقوم الشر موارد ال

ة للموظفين، وعدد سنوات الخدمة شرطة إكمال  ٢٠١٦ ) لسنة ١٥(  ه. تستح هذه المنافع إستنادا الى الرواتب النهائ وا تعديالت الحقه عل
 حد أدني من الخدمة. يتم إحتساب مخصص للتكاليف المتوقعه لهذه المنافع على مد فترة العمل.

  

  ) المخصصات 
ون: المخصصات عندما    يتم االعتراف 

 ة إلتزام (قانوني أو استداللي) النتيجة لحدث ساب لد ا    ;لشر
 ة لسداد هذا االلتزام ة خارجة للمنافع االقتصاد طلب تدفقات نقد  و  ; من المحتمل ان 
 .ه للمبلغ المطلوب لاللتزام ن إجراء تقدير موثوق   من المم

ة للنفقات   مة الحال ة الذ يتم تحديد المخصصات من خالل خصم الق ة االلتزام بإستخدام معدل خصم قبل الضر ه المتوقعه لتسو المستقبل
ة للنقود والمخاطر المحددة للمطلوب.  مة الزمن ة للق مات السوق الحال س تقي   ع

ة لسداد االلتزامات. ة للنفقات المطلو س أفضل التقديرات الحال ا لتع  تتم مراجعة المخصصات سنو
  

  تحقي اإليرادات ) 

  ايرادات توزعات األراح 
ة في استالم الدفعات.   يتم تحقي إيرادات توزعات األراح من االستثمارات عندما ينشأ ح الشر

  إيرادات الفوائد 
طب سعر الفائدة الفعلي، وهو السعر الذ يخصم التدف  الرجوع إلى أصل المبلغ المستح القائم و قات تستح ايرادات الفوائد على أساس دور 

مة الدفترة للموجودات.  ة وحتى صافي الق ة المتوقعة للموجودات المال ة من خالل األعمار االنتاج ة المستقبل   النقد

  ايرادات االيجار 
االيجار إيرادات االيجار تنشأ من االيجار من عقار استثمار وتحتسب على اساس القس الثابت على مد فترة االيجار. يتم االعتراف  

جزء مهم من اجمالى ايرادات االيجار على مد فترة االيجار. عى الممنوح    التشج

.   إيراد االيجار من عقارات اخر تدرج ضمن االيرادات االخر

ة رقم (  ار الدولي للتقارر المال ة بتطبي المع كل من األيجار اتج في العقد ل ن اإليرادات من العقود مع العمالء لتحميل ال   – )  ١٥قامت الشر
جزء أساسي    .وغير االيجار 
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ة الهامة (تتمة)     ٣ اسات المحاسب   الس
ف  المصار   ك) اإلعتراف 

النقص فى   ة والمتعلقة  ة المستقبل الفوائد االقتصاد ون هناك نقص  ان الرح او الخسارة عندما  المصارف في ب  أصليتم االعتراف 
ه. اسها على نحو موثوق  ن ق م   أو زادة فى مطلوب ينتج عن ذلك و

ون المصروف ال ي  اشرة فى الرح او الخسارة عندما  المصروف م ه، او عندما، والى يتم االعتراف  ة مستقبل نتج ا فوائد اقتصاد
ز المالى  ان المر شأنها او التوقف عن التحف بخصوص االعتراف بها فى ب ة ال يتم التحف  ة المستقبل أن الفوائد االقتصاد  ، المد

مة  أصل   ما هو الحال فى انخفاض ق   . األصل ، 
  

  ل) األيجارات 
عقد، أو جزء من عقد، ينقل ح استخدام   حتو على أو يتضمن إيجار. ُعرف اإليجار  ان العقد  ما إذا  ار ف اإلعت ة  تأخذ الشر

ة. األصل( أصل ادل مة الت مراعاة الق   المعين) لفترة من الزمن 

مات الم التقي في  ان العقد  ما إذا  م ف التقي ة    همة الثالث والتي إما:لتطبي هذا التعرف، تقوم الشر
   الوقت عند إتاحة    أصلالعقد يتضمن ور ضمنًا ومحدد  ور صراحة في العقد أو مذ ان مذ ما إذا  ة   األصلمحدد، والتي ف  للشر
   ة من استخدام ل الفوائد االقتصاد ل جوهر على  ش الحصول  ة الح  المعرف خالل فترة االستخدام، مع األخذ    األصلللشر

ار حقها من خالل النطاق المحدد للعقد  في اإلعت
  اشر استخدام ه م ة الح بتوج  المحدد خالل فترة االستخدام. األصلللشر

يف وأل غرض" يتم استخدام  ه " ان لها الح بتوج ما إذا  م ف ة بتقي  خالل فترة االستخدام. األصلتقوم الشر
 

مستأجرالش  ة    ر
ح إستخدام  ة  ز المالي. إن ح إستخدام   األصل بتارخ سران األيجار، تعترف الشر ان المر قاس   األصل ومطلوب األيجار في ب

ة، يتم تقدير تكلفة  اشرة تتحق من الشر ة م ة تكاليف مبدئ ما أن أ اس مطلوب األيجار،  اس المبدئي لق  التكلفة، والتي تنشأ عند الق
ك وٕازالة  ال  الغ تحفيزة مستلمة)   األصل تف ة م الصافي من أ ة مدفوعات إيجار مقدمًا بتارخ بدء األيجار ( ة األيجار، وأ   .في نها

ة العمر األنتاجي لح إستخدام  قًا لنها أستهالك ح األستخدام على أساس القس الثابت من تارخ بدء األيجار مس ة  تقوم الشر
م ح إستخدام    األصل  ة بتقي ما تقوم الشر ة شرو األيجار أيهما أوًال.  مة.  األصل أو نها   في حالة وجود مؤشرات ألنخفاض الق

ة لدفعات األيجار غير المسددة حتى ذلك التارخ، مخصومة   متة الحال ق اس مطلوب األيجار  ق ة  بتارخ سران األيجار، تقوم الشر
ان هذا المعدل متوفر أو على أساس   ما إذا  ه في عقد األيجار ف سعر الفائدة علي األقتراض  أستخدام معدل الفائده المنصوص عل

  . اإلضافي 

اس مطلوب األيجار تتكون من دفعات ثابتة (متضمنة الجوهرة منها)، الدفعات المتغيرة على أساس دفعات األي  جار المتضمنة في ق
ة المضمونة والدفعات الناشئة من األخت  ق مة المت الغ المتوقع دفعها تكون قابلة للدفع على أساس الق ارات المعلن عنها أو المعدل، فأن الم

د من     تنفيذها.المعقولة المؤ
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ة الهامة (تتمة)     ٣ اسات المحاسب   الس

  (تتمه)  ل) األيجارات

أعاد  س أ تعديل  اسها لتع الدفعات التي تمت والمضافة لها الفائدة. يتم إعادة ق ض المطلوب  اس المبدئي، يتم تخف اس الحقًا لتارخ الق ة الق
ة تغيرات بها، في الدفعات   ان أ ما إذا    الثابتة الجوهرة.وف

س في ح إستخدام   اس مطلوب األيجار، فأن التعديل المقابل ينع ض ح  األصل عند إعادة ق ان قد تم تخف ، او في األراح والخسائر إذا 
  إلى الصفر.  األصل األستخدام  

مة منخفضة مستخدم  ة احتساب عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لموجودات ذات ق ة المالئمة. بدًال من اختارت الشر ة الطرق العمل
ح استخدام  مصارف في الرح أو الخسارة على أساس القس   األصل االعتراف  ومطلوب اإليجار، الدفعات الخاصة بهذه المعترف بها 

  الثابت على مد فترة اإليجار.
 

مؤجر  ة    الشر
ار الدولي للتقارر   ة وفقًا للمع اسة المحاسب ة رقم  إن الس ة تصنف إيجاراتها   ١٦المال مؤجر فأن الشر لم يجر عليها تغيير من الفترة المقارنة. 

ة. ل ة أو تمو   إما أيجارات تشغيل

ه، وتصنف  ة الموجودات المعن ة لملك ل المخاطر والجزاءات العرض ل جوهر  ش انت تحول  لي إذا  أيجار تمو يتم تصنيف األيجارات 
  أيجار تشغيلي إذا لم يتم ذلك. 

ة من أستثمارها العقار ا  ة تكتسب إيرادات إيجار من اإليجارات التشغيل عترف بها على أسا لشر س القس الثابت على مدار . إيرادات األيجار 
  عقد األيجار.

  
ة  العمالت األجنب   م) المعامالت واألرصدة 

األسعار السائده في توارخ المعامالت. ة  ة للشر ف ة خالل السنة إلى العملة الوظ عمالت أجنب ل المعامالت    يتم تحو

ة في   عمالت أجنب ة  ات النقد ل الموجودات والمطلو س لد ما يتم تحو سعر الصرف في تارخ التقرر. ل ة  ف ة السنة إلى العملة الوظ نها
ة في الرح أو الخسارة. فروق صرف العمالت األجنب ل عام  ش ة السنة. يتم األعتراف  ة في نها ات غير نقد ة موجودات ومطلو   الشر

 
اح  عات األر   س)   توز

ات الخاصة بتوزعات األر  المطلو ل مناسب والمبلغ المخصص يتم االعتراف  ش تم التصرح بها  اح مقابل مبلغ أ توزعات أراح معلنة، و
اء في نها  ة بها من ِقبل الشر تتم المطال ة فترة التقرر ولكن لم  ة، في أو قبل نها ي المقّيد لتوزعات أراح الشر ة الفترة في الحساب البن

التقرر. ات  المشمولة  مطلو ة، مع عرض أ يتم االعتراف  ان التغيرات في حقوق الملك مخصص من األراح المحتجزة في ب توزع األراح 
ز المالي. ان المر   مبلغ غير مدفوع ضمن أرصدة دائنة أخر في ب
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ة       ٤   األدوات المال

 
ة    أ) إدارة المخاطر المال

ة والتي تنشأ من  ة للمخاطر التال ة:تتعرض الشر   استخدامها لألدوات المال
 ،مخاطر اإلئتمان 
  مخاطر السيولة، و 
   .مخاطر السوق 

اس وٕادارة المخاطر.  ة لق اسات ومعالجات الشر ة لكل من المخاطر أعاله، أهداف وس ضاح معلومات عن تعرض الشر عرض هذا اال
ة. انات المال ة االفصاحات في هذه الب م   تم إدراج المزد من 

ة  اسات إدارة مخاطر الشر ة. تم إنشاء س س واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر في الشر ة الكاملة عن تأس تولت اإلدارة المسؤول
ل منتظم لتبين التغييرات  ش اسات ونظم إدارة المخاطر  ة ولرصد المخاطر. يتم مراجعة س لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشر

ة. في أحوال السو    ق وفي أنشطة الشر
 

  مخاطر اإلئتمان  
ة.  التزاماته التعاقد ة عن الوفاء  ة لخسائر في حالة عجز العميل أو طرف مقابل في أداة مال مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد الشر

مة ال  ة لكل طرف مقابل. تمثل الق سي من قبل الخصائص الفرد ل رئ ش ة لمخاطر اإلئتمان  دفترة للموجودات يتأثر تعرض الشر
ة أقصى تعرض لإلئتمان.    المال

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

   ٤٩٬٢٧٩٬٢٥٩     ٢٥٬٥٨٨٬٦١٤  أرصدة لد البنوك 
   ٣٥٬٤٢٩     ١٠٬٣٦١  داللة للوساطة 

  ٥١٦٬٣٤٩  ٤٨٦٬٩٣٦  أرصدة مدينة أخر 
  ٤٩٬٨٣١٬٠٣٧  ٢٦٬٠٨٥٬٩١١ 

بيرة على   س هناك مخاطر إئتمان  أنه ل ، تعتقد اإلدارة  ز المالي.   األرصدة المدينة األخر نتيجة لما سب ان المر   ما هو ظاهر بب
 

  نقد لد البنوك  
م إئتماني.  االت تقي ل مستقل من خالل و ش ة موجود لد البنوك المصنفة    النقد لد البنوك للشر

ة   ة للشر ات البن أن الحسا نتيجة لذلك، تعتقد اإلدارة  معدالت إئتمان مرتفعة.  ة  ة وسمعة طي ة إئتمان موجودة لد بنوك ذات أهل
ة.  ما يتعل بهذه األرصدة متدن  مخاطر اإلئتمان ف

  
  
  
  
  



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٢٣  - 

ة (تتمة)      ٤   األدوات المال
ة (تتمة)  أ) إدارة المخاطر المال

  
  مخاطر السيولة  

تها من خالل سداد  ة التي يتم تسو اتها المال ة لمطلو ة في الوفاء بإلتزاماتها المصاح النقد أو   مخاطر السيولة هي المخاطر التي ستواجهها الشر
ة للوفاء بإلتزاماتها عند إس  اف ون لديها سيولة  أنه س ان  تحقاقها، تحت  أصل مالي أخر. إن نهج اإلدارة إلدارة السيولة هي التأكيد قدر اإلم

ة.  سمعة الشر ة والظروف المشروطة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار   ًال من الظروف العاد

ات الم  ة بتارخ التقرر. ال تحمل المطلو ة للشر ات المال ة غير المخصومة للمطلو ة  يبين الجدول أدناه ملخص توارخ اإلستحقاق التعاقد ال
ة فوائد. ة أ   للشر

  اإلجمالي     سنوات  ٥ - ١    أقل من سنة     د الطلب عن   
  رال قطر     رال قطر     رال قطر     رال قطر   

سمبر    ٣١                 ٢٠٢١د
 ١٣٬٤٧١٬٧١٧   ١٢٬١٨٦٬٩٥٢  ١٬٢٨٤٬٧٦٥    --ذمم دائنة تجارة وأرصدة دائنة اخر  

            
 ١٣٬٤٧١٬٧١٧   ١٢٬١٨٦٬٩٥٢  ١٬٢٨٤٬٧٦٥    --  اإلجمالي 

  
  اإلجمالي     سنوات  ٥ - ١    أقل من سنة     الطلب عند   
  رال قطر     رال قطر     رال قطر     رال قطر   

سمبر  ٣١                 ٢٠٢٠د
  ١٣٬٥٣٢٬٧٦٩    ١٢٬٥٦٥٬٧٩٦    ٩٦٦٬٩٧٣    --ذمم دائنة تجارة وأرصدة دائنة اخر  

                
  ١٣٬٥٣٢٬٧٦٩    ١٢٬٥٦٥٬٧٩٦    ٩٦٦٬٩٧٣    --  اإلجمالي 

 
  مخاطر السوق  

ة ومعدالت الفائدة. التي تؤثر علي دخل   مخاطر السوق هي مخاطر التغير في أسعار السوق، مثل: أسعار صرف العمالت األجنب
ة التعرض لمخاطر السوق في حدود مقبولة، مع  ة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراق مة أدواتها المال ة أو ق الشر

  .مجز تحقي عائد 

  مخاطر العمالت
عملة غير العملة  ات  ة أو الموجودات المعترف بها أو المطلو تنشأ مخاطر الصرف األجنبي عندما تسود المعامالت التجارة المستقبل

ف ، وهي العملة الوظ الرال القطر سي  ل رئ ش بيرة للصرف األجنبي حيث تتعامل  ة لمخاطر  ة. ال تتعرض الشر ة للشر ف ة الوظ
حرني ال تح  ي والرال العماني والرال السعود والرال ال تي والدوالر األمر الدرهم اإلماراتي والدينار الكو ة. المعامالت  مل للشر

ة  . اما المعامالت أو أرصدة العمالت األجنب أسعار ثابتة مع الرال القطر طة  ة حيث أن هذه العمالت مرت مخاطر العمالت األجنب
   غير هامة. األخر 

  
  
  



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٢٤  - 

ة (تتمة)      ٤   األدوات المال
ة (تتمة)   أ) إدارة المخاطر المال

  مخاطر معدل الفائدة 
سبب التغيرات في أسعار فائدة  ة  ة لألداة المال ة المستقبل مة العادلة أو التدفقات النقد السوق.   تنشأ مخاطر معدل الفائدة عندما تتقلب الق

ة  النقد والتدفقات  ة والمصروفات  السوق، دخل الشر فائدة  أسعار  طة  فائدة مرت ات تحمل  ة موجودات أو مطلو ة أ ال تحمل الشر
قة أن النقد   مستقلين  مة العادلة تنشأ عن حق عض المخاطر الكبيرة لسعر الفائدة للق ة  عن التغيرات في أسعار فائدة السوق. لد الشر

ات بنوك جارة ال تحمل فائدة.    المتوفر في حسا

ة   مخاطر أسهم حقوق الملك
ة في األسهم المدرجة وغير المدرجة معرضة لمخاطر أسعار   ة إن استثمارات الشر م المستقبل قين حول الق السوق الناشئة عن عدم ال

ة.  ة وٕاجمال صورة فرد ة  ع ووضع قيود على أدوات حقوق الملك ة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنو ة. تقوم الشر لألوراق المال
صورة دورة.   ة  ا للشر مها إلى اإلدارة العل ع يتم إعداد تقارر حول محفظة األسهم وتقد مراجعة واعتماد جم ة  قوم مجلس إدارة الشر

  قرارات االستثمار في األسهم. 

المقارنة بتغيرات لمحتملة معقولة  ة  مة العادلة المدرجة في حقوق الملك ة في الق ة تأثير التغيرات التراكم  يوضح الجدول التالي حساس
. من المتوقع  ع المتغيرات األخر ات جم ًا ومعاكسًا لتأثير   في أسعار األسهم، مع ث ون تأثير االنخفاض في أسعار األسهم مساو أن 

  الزادات الموضحة. 
التغير في مؤشر     

    السوق 
التأثير على حقوق 

ة   الملك
التأثير على الرح  

  أو الخسارة 
  رال قطر   رال قطر         ٢٠٢١

          

مة العادلة من خالل الدخل   الق ة مدرجة  الشامل  موجودات مال
  ٪ ١٠±  اآلخر 

  
١٠٬٨٤٣٬٣٠٧ --  

مة العادلة من    -موجودات غير مدرجة   الق ة  موجودات مال
  ٪ ١٠±  خالل الدخل الشامل اآلخر  

  
١٬١٦٩٬٥٥٤ --  

مة العادلة من خالل  -موجودات مدرجة  الق ة  موجودات مال
  ٪ ١٠±  الرح أو الخسارة 

  
--  ٢٬٩٣٥٬٤٩٥  

 

    
التغير في مؤشر 

  السوق 
التأثير على حقوق   

ة   الملك
التأثير على الرح  

  أو الخسارة 
  رال قطر   رال قطر       

٢٠٢٠            
مة العادلة من خالل الدخل الشامل   الق ة مدرجة  موجودات مال

  ٪١٠±  اآلخر 
  

٨٬٨٠٠٬٤٠٨  --  
مة العادلة من   -موجودات غير مدرجة   الق ة  موجودات مال

  ٪١٠±  خالل اإليرادات الشاملة األخر 
  

١٬٠٢٤٬٥٥٤  --  
مة العادلة من خالل    -موجودات مدرجة   الق ة  موجودات مال
  ٪ ١٠±  الرح أو الخسارة 

  
--  ١٬٥٨٥٬٦١٦  



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٢٥  - 

ة (تتمة)      ٤   األدوات المال
ة    (تتمة)أ) إدارة المخاطر المال

  
  إدارة رأس المال  

منشأة مستمرة مع الحفا على عائد للمساهمين من خالل االستخدام   ة بإدارة رأس مالها للتأكد من أنها قادرة على اإلستمرار  االمثل تقوم الشر
ة.    للديون ورصيد حقوق الملك

مة العادلة  ال شتمل رأس   اطي الق مبلغمال علي رأس المال المدفوع واحت قدر  اطي القانوني واألراح المدورة و رال   ٢٩٢٬٩٤٧٬٧٧٧  واالحت
ما في   سمبر   ٣١قطر    .)٣٠٨٬٩٩١٬٨٤٧: ٢٠٢٠(  ٢٠٢١د

  
ة     إلغاء تحقي الموجودات المال

ة مماثلة) (أ يتم   ة أو جزء من مجموعة موجودات مال ة (أو جزء من موجودات مال ز يلغى تحقي الموجودات المال ان المر عادها من ب است
ة: ة) في أ من الحاالت التال   المالي للشر

  ة من الموجودات، أو   انتهاء الح في استالم تدفقات نقد
   بير إلى طرف ثالث املة ودون تأخير  ة من الموجودات أو تعهدت بدفع المبلغ المستلم  ل حقوقها الستالم تدفقات نقد ة بتحو ام الشر ق

ات   افة مخاطر موجب ترتي ل  ًا بتحو افة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعل ل  ًا بتحو للتمرر و (أ) إما أن تكون قد قامت فعل
طرة على  االحتفا بها ولكنها حولت الس   .األصل ومنافع الموجودات أو 

ة من موجودات أو عندما تدخل في   ل حقوقها الستالم تدفقات نقد ة بتحو ات عندما تقوم الشر مخاطر  إتفاق ة ما إذا احتفظت  ، تتأكد الشر
اً  ل حقوقها في استالم تدفقات نقديـة من أ موجودات ولم تحول أو تحتف فعل ة بتحو . عندما ال تقوم الشر ة وٕالى أ مد ع   ومنافع الملك  بجم

الموجودات. في هذه ال  ة  ا الشر قدر استمرار ارت طرة على الموجودات، يتم إدراج الموجودات  حالة مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول الس
س الحقوق واال  ع طة بها على أساس  ات المرت اس الموجودات المحولة والمطلو طة بها. يتم ق ات المرت ضًا بتحقي المطلو ة أ لتزامات تقوم الشر

ة.   التي احتفظت بها الشر

ة  ات المال   إلغاء تحقي المطلو
ات   مطلو ة  ة حال ات مال ات. عندما تستبدل مطلو المطلو ة في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سران االلتزام  ات مال أخر يلغى تحقي مطلو

شرو مختلفة جوهرًا أو أن يتم تعديل شرو   إلغاء لتحقي من نفس المقرض  عامل هذا االستبدال أو التعديل  ة جوهرًا،  ات الحال المطلو
ان الرح أو الخسارة.  مة الدفترة في ب ات جديدة. يتم تحقي الفرق في الق ة وتحقي مطلو ات الحال   المطلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٢٦  - 

ة (تتمة)      ٤   األدوات المال
ة (تتمة)   أ) إدارة المخاطر المال

ة مقاصة    األدوات المال
ان هنـالك ح قانون سار  ز المالي فق إذا  ان المر درج صافي المبلغ في ب ة و ات المال ة والمطلو  يتم إجراء مقاصة للموجودات المال

ات  ة على أساس الصافي ، أو أن تحق الموجودات وتسدد المطلو ة في التسو الغ المحققة وأنه تتوفر الرغ ة الم في نفس    المفعول لتسو
  الوقت. 

  تصنيف المتداول وغير المتداول 
ون األصل متداول عندما: ز المالي بناء على تصنيف متداول / غير متداول،  ان المر ات في ب ة الموجودات والمطلو  تعرض الشر

 .عها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة قصد أن يتم ب   يتوقع أن تتحق أو 
  لغرض المتاجرة محتف بها أساسًا  
  عد فترة التقرر، أو   يتوقع أن تتحق خالل اثني عشر شهر 
    .عد فترة التقرر ات لمدة أقلها اثني عشر شهرًا  ة مطلو ادلها أو استخدامها لتسو حظر أن يتم ت مه مالم    نقد أو ما في ح

ع الموجودات األخر غير متداولة. ة جم   وتصنف الشر

ات المتداولة عندما:يتم تصنيف     المطلو
  ة،يتوقع أن تتم تها في دورة التشغيل العاد   تسو
  ،محتف بها أساسًا لغرض المتاجرة  
  ة خالل اثن عد تارخ التقرر، أوتكون مستحقة التسو   ي عشر شهر 
  ات لمدة ال تقل عن اثني ال يوجد ح غير مشرو تؤخر تسو عد تارخ التقرر.  ة المطلو   عشر شهر 

ات األخر غير متداولة. ع المطلو ة جم   وتصنف الشر

مة العادلة اس الق     ق
اس.  ل إلتزام في معاملة بين متعاملين في السوق في تارخ الق ع موجودات أو يدفع لتحو ستلم لب مة العادلة هي الثمن الذ سوف  الق

مة العادلة يتم بناء على  اس الق ات تحد: إن ق ل المطلو ع الموجودات أو لتحو   افتراض أن المعاملة لب

س  ات، أو   ى أ) في السوق الرئ   للموجودات أو المطلو
ات.  ة للموجودات أو المطلو النس ة، فتكون في السوق األفضل  س اب سوق رئ   ب) في غ

س  ة.   ى يجب أن تكون السوق الرئ ن الوصول إليها من قبل الشر م   أو األفضل 

ستخدمها متعاملون في السوق عندما  استخدام االفتراضات التي سوف  ات  مة العادلة أل موجودات أو مطلو اس الق قومون   يتم ق
ة الخالصة. افتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصاد ات،    بتسعير موجودات أو مطلو

ة عن طر استخدام  السوق على تحقي منافع اقتصاد ار قدرة المتعاملين  أخذ في االعت ة  مة العادلة لموجودات غير مال اس الق إن ق
أو   في أعلى وأفضل استخداماتها  أعلى وأفضل الموجودات  في  الموجودات  ستخدم  الذ س السوق  آخر  لمتعامل  عها  ب عن طر 

  استخداماتها. 

ات  ما يزد استخدام المعط مة العادلة،  اس الق ة لق اف انات  م المالءمة في الظروف التي تتوفر لها ب ات التقي ة تقن تستخدم الشر
ات غير الوا  قلل استخدام المعط   ضحة. الضرورة الواضحة و

  



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٢٧  - 

ة (تتمة)      ٤   األدوات المال
ة (تتمة)   أ) إدارة المخاطر المال

مة العادلة (تتمة)  اس الق   ق

ة وفقًا ألفضل أسعار طلب مسجلة على الموجودات عند ا  ة الرسم ة المتداولة في األسواق المال مة العادلة لالستثمارات المال إلغالق تحـدد الق
ز المالي. ان المر   في تارخ ب

الرجوع إ   ة المخصومة أو  استخدام تحليل التدفقات النقد ة  مة السوق ة التي ال توجد لها أسواق نشطة، تحدد الق ة لألدوات المال لى عروض النس
ستخدم س  ة بناء على خبرة اإلدارة و ة المستقبل ة المخصومة، تقدر التدفقات النقد عر الخصم أسعار الوسطاء أو التجار. لتحليل التدفقات النقد

ه في السوق ألداة مشابهة.ال    معمول 
  
  استثمار عقار      ٥

   ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ال قطر      رال قطر     ر
 ٤٩٬١٢٩٬٩٠٠   ٤٩٬٠٦٠٬٣٩٤  يناير   ١ما في  

م االستثمار العقار  مة العادلة من إعادة تقي  (٦٩٬٥٠٦)    (٢٥٦٬٣٥٠)   خسارة الق
سمبر   ٣١ما في     ٤٩٬٠٦٠٬٣٩٤    ٤٨٬٨٠٤٬٠٤٤  د

ة هو  ني    االستثمار العقار للشر   . الدوحة -   في مشيرب عقار س

ان  االستثمار العقار    إيجار   إيرادات   انت  ة    الرح أو الخسارة المدرجة في ب سمبر    ٣١في  للسنة المنته  ١٬٨٢٤٬٠٠٠  مبلغ  ٢٠٢١د
  ).رال قطر  ١٬٨٣٣٬٥٥٠  :٢٠٢٠(  قطر رال  

ر استثمارات عقار  ة لشراء أو بناء أو تطو ة تحقي استثماراتها العقارة وال توجد التزامات تعاقد ان ة أ قيود على إم س لد الشر ة ل
انة والتحسينات.    أو ألعمال اإلصالح والص

مات التي قام بها  يدرج االستثمار العقار  مة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقي ما   الق اثنان من المثمنين المستقلين المعتمدين 
سمبر    ٣١في   ذلك لديهم الخبرة   ذو . إن المثمنين المستقلين هما خبيرن معتمدين مستقلين  ٢٠٢٠و    ٢٠٢١د ة و خبرة ومؤهالت مهن

ة التقديرة  مة السوق م مثل هذه الفئات من االستثمارات العقارة. ولغرض التوصل إلى الق السوق الراهنة لتقي ، استخدم المثمنون خبرتهم 
ار أن  مة العادلة للعقار، تم االخذ في االعت ع. عند تقدير الق استخدام أساليب مقارنة اإليرادات والب ما قاموا  ة،  امهم المهن أفضل    وأح

  وأعلى استخدام للعقارات هو استخدامها الحالي. 
  
ات زميلة     ٦     استثمارات فى شر

سبلد     ة حصة   التأس         الملك

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ال قطر            رال قطر     ر
ر ش.م.ع.م.  .١   ٩٦٬٨٩٩٬٢١٢     ٧٨٬١٠٤٬٦٣٠   ٪ ١٦.١١  ٪ ١٦.١١  عمان  تالل للتطو
  ١٤٬٢٤١٬٠٥٧   ٥٬٦٧١٬٩٢٧  ٪ ٢٠  ٪ ٢٠  عمان   مزن عمان التجار ش.م.ع.م.  .٢
        ١١١٬١٤٠٬٢٦٩   ٨٣٬٧٧٦٬٥٥٧  

  



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
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ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٢٨  - 

ات زميلة (تتمة)     ٦   استثمارات فى شر

مزاولة  )  ٦.١ ة تالل  ة زميلة مسجلة فى سلطنة عمان. تقوم شر ر ش.م.ع.م "تالل" هي شر نشا االستثمار العقار   تالل للتطو

انة العقارات.  ر وٕايجار وص  وتطو

ار ثالثة من  ٢٠١٩عام  خالل   ة تالل وتم إخت ة لشر ة العامة العاد ة لتمثيلها فى م ، أنعقدت الجمع جلس  أعضاء مجلس إدارة الشر

ة تالل ة و   إدارة شر عة. وعلى الرغم من ان األسهم المملو ة تالل ثالثة أعضاء من أصل س ة فى مجلس إدارة شر ح تمثيل الشر أص

ة  ة تالل تمثل نس ة فى شر ة قادرة على ممارسة تأثير هام فى اتخا ٪ ١٦.١١: ٢٠٢٠( ٪ ١٦.١١للشر ة )، فإن الشر ذ القرارات المال

مة العادلة من  الق ة  ة تالل من الموجودات المال ه، تم إعادة تصنيف اإلستثمار فى شر ناء عل ة تالل. و ة لشر اسات التشغيل والس

ة زميلة.   خالل الدخل الشامل اآلخر إلى إستثمار فى شر

ة زميلة مزن عمان الت )  ٦.٢ .   جار ش.م.ع.م "مزن" هي شر ر العقار مزاولة نشا التطو ة مزن  مسجلة فى سلطنة عمان. تقوم شر

ز تجار وفندق. ة الزميلة تتضمن مر ة للشر   إن الموجودات األساس

ة ل  ات زميلة ألست انت الحر   التالي:  ثمارات فى شر
 

 ٢٠٢١  
  

٢٠٢٠  

ال قطر     رال قطر     ر

 ١١١٬١٤٠٬٢٦٩   ١١١٬١٤٠٬٢٦٩ يناير  ١ما في  
ضاح   الرصيد االفتتاحي (إ  --    ) ٢٧٬٣٦٣٬٧١٢(  )٦.٣تعديالت متعلقة 

 ١١١٬١٤٠٬٢٦٩  ٨٣٬٧٧٦٬٥٥٧ )يناير (معدل   ١ما في  
ات الزميلة   ضاح  ( حصة من نتائج أعمال الشر  --   --  )٦.٤إ

سمبر  ٣١ما في    ١١١٬١٤٠٬٢٦٩  ٨٣٬٧٧٦٬٥٥٧ د

ة فى  لم تقم اإلدارة بتسجيل    ) ٦.٣ ات الزميلة للسنة المنته سمبر    ٣١حصتها من نتائج الشر ة   ٢٠٢٠د انات المال   نظرًا لعدم توفر الب
ة. ومع ذلك، خالل  المدققة  ة للشر انات المال ات الزميلة فى تارخ إصدار الب ة الرصيد اإلفتتاحي لألراح  السنة للشر قررت اإلدارة بتسو

ما فى   مة العادلة  اطي الق ات حصتها من نتائج  ٢٠٢١يناير    ١المدورة وأحت مبلغ    (خسائر)   إلث ات الزميلة  رال   ٢٧٬٣٦٣٬٧١٢الشر
ما في   ة على األراح المدورة  ما في ذلك التارخ. وحيث أن األثر التراكمي للتسو سم   ٣١قطر  لن يتغير، فقد اختارت    ٢٠٢١  برد

أثر رجعي وفقًا للفقرة رقم   قة نظرًا لعدم جدو التطبي  انات المقارنة للسنوات السا ة الدولي    ٥٠اإلدارة عدم تعديل الب ار المحاس  ٨من مع
ة واألخطاء".  ة، التغيرات فى التقديرات المحاسب اسات المحاسب  "الس

ات حصت  )٦.٤ ة بإث ةلم تقم إدارة الشر انات مال ات الزميلة، لعدم توفر ب ة    مدققة  ها من نتائح أعمال العام الحالي للشر عن السنة المال
ة فى  سمبر  ٣١المنته  . ٢٠٢١د
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- ٢٩  - 

ة   موجودات     ٧   مال
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر
        

مة العادلة من خالل ال  الق ة    ٩٨٬٢٤٩٬٦١٩    ١٢٠٬١٢٨٬٦١١      دخل الشامل اآلخر موجودات مال
  

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة  الق ة    ١٥٬٨٥٦٬١٦٠    ٢٩٬٣٥٤٬٩٥٤    موجودات مال
  

مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   )أ( الق ة    الموجودات المال
   مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبلغ الق )   ١٠٬٢٤٥٬٥٤١:  ٢٠٢٠رال قطر (   ١١٬٦٩٥٬٥٤١تشمل الموجودات  رال قطر

ة تلك االستثمارات  ات غير مدرجة، اعتبرت الشر ة لشر عتها.   ،   والتي تم استثمارها في أسهم حقوق الملك ة في طب  استثمارات استراتيج
   مة ق مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر محفظة إستثمارة  الق ة  ما في    ٢٣٬١٥٤٬٦٧٠تتضمن الموجودات المال رال قطر 

سمبر    ٣١ )  ٢٠٬٨٩٠٬٥٧٨:   ٢٠٢٠(   ٢٠٢١د ات    ، رال قطر أث ة  مة العادلة قامت إدارة الشر اطي   تعديالت الق مة   ضمن إحت الق
مة العادلة من خالل لتلك المحفظة    العادلة  الق اسها  مها عل   . الدخل الشامل األخر   والتي يتم ق ة   ى قامت بتقي أداة مال أساس جماعي 
  واحدة.

التالي: مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الق ة  ة في الموجودات المال   انت الحر
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      قطر رال     ر

  ٨٦٬٨٤٩٬٧٢٣    ٩٨٬٢٤٩٬٦١٩  يناير   ١ما في  
  ١٩٬٧١٨٬٦٩٣     ٢١٬٣٣٤٬٣٠٩  اضافات  

عادات    ) ١٢٬٩١١٬٣٦٨(    ) ٥٬٩٠٤٬٣٢٣(  است
مة العادلة   ٤٬٥٩٢٬٥٧١   ٦٬٤٤٩٬٠٠٦  صافى أراح الق

سمبر   ٣١ما في    ٩٨٬٢٤٩٬٦١٩   ١٢٠٬١٢٨٬٦١١  د
  

مة العادلة من   )ب( الق ة    خالل الرح أو الخسارة الموجودات المال
مة العادلة من خالل ال الق ة  ة  رح أو الخسارة تتضمن أسهم مدرجةالموجودات المال مة العادلة لهذه الموجودات المال تم تحديد الق ، و

األسواق النشطة.     الرجوع إلى األسعار المعلنة 

مة العادلة من خالل   الق ة  ة في الموجودات المال   التالي:  أو الخسارة   الرح انت الحر

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

 --    ١٥٬٨٥٦٬١٦٠   يناير   ١ما في  
   ١٤٨٬٨٢٠٬٣٠١   ١١٩٬٥٠٩٬٩٣٠   اضافات  
عادات   ) ١٣٨٬٤٨٠٬٦٦٤(   ) ١١٠٬٦٩٦٬٠٩٢(  إست

مة العادلة   ٥٬٥١٦٬٥٢٣  ٤٬٦٨٤٬٩٥٦  صافى أراح الق
سمبر   ٣١ما في    ١٥٬٨٥٦٬١٦٠  ٢٩٬٣٥٤٬٩٥٤  د
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- ٣٠  - 

  أرصدة مدينة أخر      ٨
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

 ١٣٬٥٠٠   --  ايرادات مستحقة
 ١٤١٬٦٨٢   ١١١٬٧٠٦  قروض للموظفين

 ٣٥٬٤٢٩   ١٠٬٣٦١  داللة للوساطة 
 ٣٦١٬١٦٧   ٣٧٥٬٢٣٠    أرصدة مدينة أخر 

  ٥٥١٬٧٧٨    ٤٩٧٬٢٩٧  
  

  نقد وأرصدة لد البنوك      ٩
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

الصندوق   ٢٬٠٠٠   ٢٬٠٠٠  نقد 
ات جارة  ١٢٬٨٨٠٬٣٩٥   ١٢٬٤٤٧٬٧٨٤  حسا

 ٣٦٬٣٩٨٬٨٦٤   ١٣٬١٤٠٬٨٣٠  ودائع عند الطلب
  ٤٩٬٢٨١٬٢٥٩   ٢٥٬٥٩٠٬٦١٤  

  

اف مخصص    ١٠ ة الخدمة للموظفين  ةأم   نها
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال      رال قطر     قطر ر

 ١٬٤٨٠٬٨٩٢   ١٬٦١٧٬١٠٠  يناير   ١ما في  
 ١٣٦٬٢٠٨   ١٣٨٬٣٨٥  المخصص خالل السنة  

سمبر   ٣١ما في     ١٬٦١٧٬١٠٠    ١٬٧٥٥٬٤٨٥  د
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- ٣١  - 

ة دائنة وأرصدة    ١١   دائنة أخر   ذمم تجار
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

  ١٢٬٥٦٥٬٧٩٦     ١٢٬١٨٦٬٩٥٢   توزعات أراح دائنة 
الغ مستحقة الدفع وذمم دائنة أخر     ٧٩٦٬٠٣٦      ٧٥٦٬٤٨٩  م

  ٣٬٣٥٥     ٣٬٣٨٨   دائنون تجارون 
ة ة والراض  ١٦٧٬٥٨٢   ١٢٤٬٨٨٨  مستح لصندوق دعم األنشطة االجتماع

افأت أعضاء مجلس األدارة    --    ٤٠٠٬٠٠٠  مستحقة ال*م
  ١٣٬٥٣٢٬٧٦٩    ١٣٬٤٧١٬٧١٧  

  
افأت مجلس األدارة وفقًا إل مثل هذا المبلغ مخصص مقابل م مته   ٢٠٢٢مارس    ٣جتماع مجلس األدارة الذ إنعقد بتارخ  *  مبلغ مقطوع ق

ة. يخضع ذلك المخصص للموافقة من قبل رال قطر لكل عضو ٥٠٬٠٠٠ ة العامة السنو     .المساهمين في الجمع
  

  رأس المال     ١٢
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

ه والمصدر والمدفوع:         رأس المال المصرح 
ة قدرها    ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ مة أسم ق : ٢٠٢٠قطر ( رال   ١سهم 
ة قدرها   ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ مة اسم   ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  رـال قطر للسهم الواحد)   ١ق

  
اطي القانوني     ١٣   اإلحت

ات التجارة القطر رقم   ات قانون الشر ل    ٢٠١٥لسنة  ١١وفقًا لمتطل ة يجب تحو ة إلى ١٠والنظام األساسي للشر ٪ من رح الشر
اطي   عادل حساب االحت القانوني حتى  اطي  مبلغ  ٥٠االحت ل  بتحو ة  الشر قامت  المال.  إلى   ٤٩٩٬٥٥٢٪ من رأس  رال قطر 

اطي القانوني عن السنة الم ة في االحت سمبر    ٣١نته اطي    ٦٧٠٬٣٢٩:  ٢٠٢٠( ٢٠٢١د ). ال يجوز توزع رصيد االحت رال قطر
  إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله. 

  
اح     ١٤ عات األر   توز
ــــي *  ــد فــ ــــة العامــــــة المنعقـــ ــ ــاع الجمع ــــاهمون خــــــالل اجتمـــ ـــ المســ ــــل  ٧وافــ ــدم توزــــــع ٢٠٢١أبرــ ـــــة علــــــى عـــ ــــن  ودفــــــع أ ــــــة عــ أرــــــاح نقد

ــى  ــ ــة فــ ــــ ــنة المنته ــمبر  ٣١الســــ ــ ســ ــارس ٢٤، (٢٠٢٠د ــع٢٠٢٠مــــ ــــ ــى توز ــ ــة علــ ــ ــت الموافقــ ــ ــع : تمــ ـــ ــة ودفـ ـــ ـ ــاح نقد ــ ــغ  أرــ  ٦٬٣٠٠٬٠٠٠مبلــــ
ة في  رال قطر  السنة المنته سمبر  ٣١خاصة    .)٢٠١٩د

  
ـــارخ  ــد بتـــ ــ ــذ إنعقــ ــــاع الــــ األجتمــ ـــــس األدارة  ــرح مجلـ ــ ــارس  ٣* أقتــ ــع  ٢٠٢٢مــــ ــال ٪١توزــــ ــ ــــن رأس المــ ــغ  المــــــدفوع مــ  ٣٬١٥٠٬٠٠٠مبلــــ

ة في  سمبر  ٣١رال قطر للسنة المنته ة٢٠٢١د ة العامة للشر   . ذلك القرار خاضع للموافقة من قبل الجمع
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- ٣٢  - 

ة صافي اإليرادات من الموجودات     ١٥   المال
   ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

  ٤٬١٨٦٬٤٣٥    ٤٬٠٧٧٬٩١٣  إيرادات توزعات أراح
مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة  الق ة  ع موجودات مال   ٥٬٧٩٨٬٨٢٦    ٤٬٧٠٤٬٦٤٠  صافي رح من ب

  ١٩١٬٦٢٧    ١٢٩٬٢٠٠  إيرادات فوائد
مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة    الق ة    (٢٨٢٬٣٠٤)     (١٩٬٦٨٥)   خسائر غير محققة من موجودات مال

        

  ٩٬٨٩٤٬٥٨٤    ٨٬٨٩٢٬٠٦٨  

  
ة    ١٦ ة وٕادار ف عموم   مصار
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

 ٣٬٠٩٧٬١٠١   ٣٬١٢٠٬٣٤٢  تكاليف موظفين 
 ٧٤٠٬٠٠٠   ٦٦٧٬٥٠٠  بدالت مجلس اإلدارة 

انة   ٣٢٦٬٨١٧   ٣٤٦٬٥٨٤  ص
 ٣٦٣٬٧٥٠   ٣٣٧٬٥٠٠  )١إيجار (

 ٢٧٥٬٤٦١   ٣٠٧٬٩٥١  رسوم بورصة قطر  
ة    ١٥٤٬٥٠٠   ١٥٣٬٥٥٦  أتعاب مهن

ضاح  ة الخدمة (إ افآت نها  ١٣٦٬٢٠٨   ١٣٨٬٣٨٥  )١٠م
 ٩٥٬٤١٩    ١٠١٬٢٣٩  مصارف متنوعة

 ٧٧٬٤٣٤   ٧٢٬٥٣٠  مصارف اعالنات 
ة  وم  ٤٢٬٥٣٠   ٥٧٬٠٤٨  رسوم ح

افة    ١٢٬٧٤٦    ١٠٬٣٦٢  مصارف ض
 ٢٠٬٧٨٣   ٧٬٦٤٥  سفر وتنقالت 

  ٥٬٣٤٢٬٧٤٩    ٥٬٣٢٠٬٦٤٢  

عقود إيجار قصيرة األجل  مصروف اإليج )١(   ار متعل 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
  

ة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٣٣  - 

  العائد على السهم    ١٧
ة يتم احتساب عائد السهم   ة على المتوس المرجح لعدد األسهم العاد قسمة رح السنة العائد إلى مساهمي الشر األساسي والمخفف 

ما يلي:   القائمة خالل السنة 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

        

  ٦٬٧٠٣٬٢٩٢   ٤٬٩٩٥٬٥٢٤  صافي رح السنة 

ضاح  المتوس المرجح لعدد األسهم    ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  )١٢(إ

  ٠.٠٢١    ٠.٠١٦  العائد األساسي والمخفف للسهم 
  

  افصاحات األطراف ذات العالقة   ١٨
طرون   س ات التي  ة والشر ا للشر ار المساهمين والمديرن وموظفي اإلدارة العل عليها ولهم تأثير يتمثل األطراف ذات العالقة في 

  هام عليها.
ما يلي: ا خالل السنة  افآت ومنافع اإلدارة العل   انت م

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      رال قطر     ر

 ١٬٥٢٤٬٠٠٠   ١٬٩٢٤٬٠٠٠  منافع قصيرة األجل
لة األجل   ٨٠٬٠٠٠   ٨٠٬٠٠٠  منافع طو

       

  ١٬٦٠٤٬٠٠٠   ٢٬٠٠٤٬٠٠٠  
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- ٣٤  - 

  التحليل القطاعي    ١٩
  

شمل التقرر قطاعين تشغيليين  ل أعمالها إلى وحدات أعمال بناء على المنتجات والخدمات المقدمة. و ة ه ألغراض اإلدارة، تنظم الشر
ة وهما:    للشر

اق األعمال  -  عها في س ر العقارات لغرض ب ناء أو تطو شمل أنشطة االستثمار والتجارة في العقارات، و ، و االستثمار العقار
ة، والخدمات العقارة األخر ذات الصلة.   اد   االعت

ة وال ، وتشمل المساهمة في الصنادي المال ة واألنشطة االستثمارة األخر ات  االستثمار في حقوق الملك عقارة وٕادارة متطل
ة.    السيولة للشر

سمبر    ٣١    ٢٠٢١د
انشطة االستثمار  

    العقار 

ة   حقوق الملك
واألنشطة 

ة األخر    اإلجمالي     غير مخصصة     االستثمار
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

                

 ١٠٬٧١٦٬٠٦٨  --  ٨٬٨٩٢٬٠٦٨  ١٬٨٢٤٬٠٠٠  الصافي – ايرادات القطاع  
  ٢٧٠٬٤٥٧   ٢٧٠٬٤٥٧   --   --  إيرادات أخر 

         

         
 ) ٥٬٩٩١٬٠٠١(  ) ٥٬٣٨٨٬٠٦٧(   --  ) ٦٠٢٬٩٣٤(  الصافي   – مصارف القطاع  

         

 ٤٬٩٩٥٬٥٢٤  ) ٥٬١١٧٬٦١٠(  ٨٬٨٩٢٬٠٦٨  ١٬٢٢١٬٠٦٦  رح / (خسارة) القطاع
         

 ٣٠٨٬١٧٤٬٩٧٩  ٢٦٬١١٠٬٨١٣  ٢٣٣٬٢٦٠٬١٢٢  ٤٨٬٨٠٤٬٠٤٤  موجودات القطاع 
         

ات القطاع  ١٥٬٢٢٧٬٢٠٢  ١٥٬٢٢٧٬٢٠٢   --   --  مطلو

               

سمبر  ٣١   ٢٠٢٠د
انشطة االستثمار 

    العقار 

ة   حقوق الملك
واألنشطة  

  اإلجمالي     غير مخصصة     االستثمارة األخر 
  رال قطر     رال قطر     رال قطر     رال قطر   

  ١١٬٧٢٨٬١٣٤    --    ٩٬٨٩٤٬٥٨٤    ١٬٨٣٣٬٥٥٠  الصافي – ايرادات القطاع  
  ٤٠١٬٩٨٨    ٤٠١٬٩٨٨    --    --  إيرادات أخر 

                
                

 ) ٥٬٤٢٦٬٨٣٠(    ) ٥٬٠٣٠٬٥٠٧(    -    ) ٣٩٦٬٣٢٣(  الصافي   – مصارف القطاع  
                

  ٦٬٧٠٣٬٢٩٢    ) ٤٬٦٢٨٬٥١٩(    ٩٬٨٩٤٬٥٨٤    ١٬٤٣٧٬٢٢٧  رح / (خسارة) القطاع
                

  ٣٢٤٬١٤١٬٧١٦    ٤٩٬٨٣٥٬٢٧٤    ٢٢٥٬٢٤٦٬٠٤٨    ٤٩٬٠٦٠٬٣٩٤  موجودات القطاع 
                

ات القطاع   ١٥٬١٤٩٬٨٦٩    ١٥٬١٤٩٬٨٦٩    --    --  مطلو



ة قطر وعمان    ق) ع. (ش.م. لالستثمارشر
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ة في سمبر  ٣١ للسنة المنته   ٢٠٢١د

 

 

- ٣٥  - 

مةإفصاحات   ٢٠   العادلة    الق
  

ة.  تتضمن ات مال ة ومطلو ة موجودات مال   األدوات المال
ة    تشتمل ة   مدينة اخر   وذمم تجارون  ومدينون    األرصدة لد البنوك والنقد   على الموجودات المال مة العادلة من   وموجودات مال الق

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة.    خالل اإليرادات الشاملة االخر  الق ة  ة    شتمل وت وموجودات مال ات المال تجارة   ذمم  على المطلو
الغ مستحقة الدفع  دائنة  .   وم   وذمم دائنة أخر

  
مة العادلة      تدرج الق

سمبر    ٣١ما في   مة  ٢٠٢١د الق ة  مة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخر وموجودات مال الق موجودات  ة  ، احتفظت الشر
ة   م العادلة لألدوات المال ضاح الق ة التدرج التالي لتحديد وٕا م:  استخدامالعادلة من خالل الرح أو الخسارة. تستخدم الشر ات التقي   تقن

ات مماثلة. : األسعار ١المستو  -    المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو

اشر (مثل  ٢المستو   -  اشر (مثل األسعار) أو غير م ل م ش ن مالحظتها سواء  م إلى مدخالت  م مستندة  أساليب تقي  :
استخدام: األسعار المدرجة في ال  مها  سوق النشطة ألدوات مماثلة أو  المشتقات من األسعار). تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقي

اشر   ل م ش ن من خاللها  م م أخر حيث  قة أو مماثلة في أسواق أقل نشاطا أو أساليب تقي األسعار المدرجة ألدوات مطا
انات السوق. اشر مالحظة المدخالت الهامة من ب   أو غير م

ن مالحظتها. تت ٣المستو  -  م استخدام مدخالت هامة ال  م  افة األدوات حيث يتضمن أسلوب : أساليب تقي ضمن هذه الفئة 
م األداة.   ن مالحظتها أثر هام على تقي م ون للمدخالت التي ال  ن مالحظتها و م انات  م مدخالت ال تستند إلى ب التقي

مها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراض ات الهامة التي تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقي
س االختالفات بين األدوات. ة لتع ن مالحظتها مطلو م   ال 

ة المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل.  ات المال م العادلة للموجودات والمطلو تستند الق
م الع ة األخر بتحديد الق افة الموجودات المال ما يتعل  ة ف م.تقوم الشر استخدام أساليب التقي   ادلة 

  . م األخر السوق، ونماذج التقي ن مالحظتها  م موجودات مماثلة لها أسعار  م المقارنة  م     تتضمن التقي إن الهدف من طرق التقي
ن تحديده من  ان من المم ة في تارخ التقرر والذ  س سعر األداة المال مة عادلة تع ين في  هو التوصل إلى تحديد ق قبل المشار

حتة.      السوق وف معاملة تجارة 
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مة العادلة   ٢٠   تتمة  –إفصاحات الق
 

مة العادلة      تتمة   –تدرج الق
مة العادلة الموجوداتالجدول التالي تحليل يوضح  الق ة المسجلة  ة فترة التقرر المال مة العادلة: ما في نها   وفقًا لمستو الق

  االجمالي     ٣المستو     ٢المستو     ١المستو   
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

سمبر   ٣١                 ٢٠٢١د
 ٤٨٬٨٠٤٬٠٤٤  --  ٤٨٬٨٠٤٬٠٤٤  --  استثمار عقار 

                
مة العادلة   الق ة  موجودات مال

 ١٢٠٬١٢٨٬٦١١  --  ١١٬٦٩٥٬٥٤١  ١٠٨٬٤٣٣٬٠٧٠  األخر من خالل الدخل الشامل 
                

مة العادلة   الق ة  موجودات مال
  ٢٩٬٣٥٤٬٩٥٤    --    --    ٢٩٬٣٥٤٬٩٥٤  من خالل الرح أو الخسارة  

              
  االجمالي     ٣المستو     ٢المستو     ١المستو   
  رال قطر     رال قطر     رال قطر     رال قطر   

سمبر  ٣١                 ٢٠٢٠د
  ٤٩٬٠٦٠٬٣٩٤    --    ٤٩٬٠٦٠٬٣٩٤    --  استثمار عقار 

                
مة العادلة   الق ة  موجودات مال
  ٩٨٬٢٤٩٬٦١٩    --    ١٠٬٢٤٥٬٥٤١    ٨٨٬٠٠٤٬٠٧٨  من خالل الدخل الشامل األخر 
مة العادلة   الق ة  موجودات مال

  ١٥٬٨٥٦٬١٦٠    --    --    ١٥٬٨٥٦٬١٦٠  من خالل الرح أو الخسارة  
ة في   سمبر    ٣١خالل السنة المنته الت بين المستو    ،٢٠٢١د اس ال  ٢و  ١لم تحدث تحو ة  لق ذلك لم تحدث أ مة العادلة، و ق

الت من أو إلى مة العادلة.  ٣المستو  تحو اس الق   لق
 

  أرقام المقارنة    ٢١
ة. لم تؤثر اعادة التصنيف  ان ذلك ضرورًا، لتتف مع طرقة العرض للسنة الحال قة، متى  تم إعادة تصنيف ارقام المقارنة للسنة السا

ةعلى صافي الرح أو صافي الموجودات أو حقوق  قاً  الملك   . الصادر عنها التقرر سا
  

  األحداث الالحقة    ٢٢
عد  ست هناك أحداث هامة  ون لها مدلوالل ن أن  م انات المال تارخ التقرر    ة. ت على فهم هذه الب




