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ة  ان التدفقات النقد   ٥ الموحد ب
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ضة ش.م.ع.ق.   ة داللة للوساطة واالستثمار القا   شر
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة  ٢٩إلى   ١تش انات المال   . الموحدةجزءًا من هذه الب

-٤ - 
  

 
ان الدخل    الموحد االخر  الشاملب

ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته   ٢٠٢١د
  

ة في      سمبر ٣١للسنة المنته   د
ضاحات     ٢٠٢٠    ٢٠٢١  إ
ال قطر        ألف رال قطر     ألف ر
          

 ٦٬٥٧٠  ٨,١٣٤   رح السنة صافي 
          

ان الدخل الموحد في فترات الحقة:  فه لب         الدخل الشامل اآلخر الذ لن يتم إعادة تصن
       

مة العادلة  الق ة  مة العادلة في اإلستثمارات في أوراق مال    - تغير الق
  من خالل الدخل الشامل األخر 

  
٦٬٣٦٧  ٢,٣١٧  ٧ 

        
 ٦٬٣٦٧  ٢,٣١٧     للسنة األخر الشامل الدخل

       

 ١٢٬٩٣٧  ١٠,٤٥١    للسنة إجمالي الدخل الشامل 

       
       : العائد إلى

ة األم  الشر  ١٣٬٣٠١  ١٠,٨١٠    المساهمين 
طرة  االسهم  (٣٦٤)  (٣٥٩)    غير المس

          

  للسنة إجمالي الدخل الشامل 
  

١٢٬٩٣٧  ١٠,٤٥١ 

  



ضة ش.م.ع.ق.   ة داللة للوساطة واالستثمار القا   شر
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة  ٢٩إلى   ١تش انات المال   . الموحدةجزءًا من هذه الب

-٥ - 
  

ة ان التدفقات النقد   موحد ال ب
ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته  ٢٠٢١د

  

ة في      سمبر  ٣١للسنة المنته   د
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١ 
ضاح   ال قطر   إ   ألف رال قطر     ألف ر

ة           :األنشطة التشغيل
 ٦٬٥٧٠ ٨,١٣٤    رح السنةصافي 

ة       :  تعديالت للبنود التال
 ٧٠٦  ٧٠٥  ١٠  مصارف إطفاء موجودات غير ملموسة 
 ٢٬١٣٨ ٢٬١٣٢  ١١  مصارف إستهالك ممتلكات و معدات 

ة الخدمة للموظفين افأة نها  ٤٤٠ ٦٤٠  ١٣  مخصص م
الغ مستحقة من العمالءمخصص   ٦٦ -    إنخفاض م

ع  أراح ة من خاللإمن ب  (٢٬١٧٠)         (٤٬٣٤٥)   الرح او الخسارة  ستثمارات في أوراق مال
مة العادلة  أراح ة من خالل الالق  (٢٬٣٠٩)         (٦٬٠٤١)  ٧    الرح او الخسارةستثمارات في أوراق مال

ع عقارات تجارة ) ٢٥٢(    أراح من ب  - 
 (١٬٠٠٦) -     إيرادات فوائد 

 (١٬٧٩١)  (٢٬٢١٤)    إيرادات توزعات أراح
    (١٬٢٤١)  ٢٬٦٤٤ 

       :التغيرات في رأس المال العامل
 (٣١٢٬١٦٥)  ١٩٥٬٢٠٠    أموال العمالء  -أرصدة لد البنوك 

الغ مستحقة من العمالء   ٦٩٢  ١٠٨    م
ة ز لألوراق المال ة قطر لإليداع المر الغ مستحقة من شر  ٣٥٬٧٨٢  (٢٠٬٣٥٧)    م

 (٩٬٢٣٢)  (٥,٩٠٣)    موجودات أخر 
الغ مستحقة للعمالء  ٢٣٣٬٣٩٩  (١٤٠٬٤٧٨)    م

الغ  ةم ز لألوراق المال ة قطر لإليداع المر  ٤٢٬٨٨١          (٤٢٬٨٨١)    مستحقة إلى شر
ات أخر   (٤٬٥٧٧)  ٥٬٤٥٤    مطلو

 (١٠٬٥٧٦) (١٠,٠٩٨)    ة نشطة التشغيلاأل النقد المستخدم في 
ة الخدمة المدفوعة للموظفين  افآت نها  (٤٨١) (١٩٦)  ١٣  م

 (١١٬٠٥٧) (١٠,٢٩٤)    ة نشطة التشغيل األ صافي النقد المستخدم في 
          :ةنشطة االستثمار األ 

ة  إشراء   (٩٠٬٢٣٧)       (٩٠٬٥٨٦)  ٧  ستثمارات في أوراق مال
ع  ة إمتحصالت من ب  ٩٤٬٨٢٢ ٧٠,٦٥١    ستثمارات في أوراق مال
ع   -  ١٢,٨٠٠  ٩  عقارات للمتاجرة متحصالت من ب

 (٥٩٨) (١٬٣٦٢)  ١١  ممتلكات ومعدات شراء 
 ٨٤٥ -     فوائد مستلمة  إيراد

 ١٬٧٩١ ٢٬٢١٤    توزعات أراح مستلمة
 ٦٬٦٢٣ (٦,٢٨٣)    ةنشطة االستثمار األ الناتج من (المستخدم في)/ النقد صافي 

      
عادله  النقص في النقد و صافي  (٤٬٤٣٤) (١٦٬٥٧٧)    ما

عادله النقد  ٩٤٬٥٣٩  ٩٠٬١٠٥    ، يناير  ١في  وما 
عادله  سمبر ٣١في النقد وما   ٩٠٬١٠٥  ٧٣٬٥٢٨  ٤    ،د



 

ضة ش.م.ع.ق.   ة داللة للوساطة واالستثمار القا   شر
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة  ٢٩إلى   ١تش انات المال   . الموحدةجزءًا من هذه الب

-٦ - 
  

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

ة األم                                  الشر ة العائدة للمساهمين        حقوق الملك

  
  رأس

    المال  
اطي    احت

    قانوني 
مة   اطي الق احت

    العادلة 
  خسائر 

    اإلجمالي     متراكمة  
حقوق غير  

طرة ال     مس
  إجمالي 

ة     حقوق الملك
ال قطر    ال قطر ألف      ألف ر ال قطر     ر ال قطر     ألف ر ال قطر     ألف ر ال قطر     ألف ر ال قطر     ألف ر   ألف ر

                            
 ١٩٧٬٥٣٦  (٢٦٠)  ١٩٧٬٧٩٦  (٦٨٬٩٩٣)  (٤٥٬١٩٢)  ٢٧٬٨٢١  ٢٨٤٬١٦٠    ٢٠٢٠يناير  ١في الرصيد 

  

                          

 ٦٬٥٧٠  (٣٦٤)  ٦٬٩٣٤  ٦٬٩٣٤  -  -  -  السنة رح صافي 
 ٦٬٣٦٧  -  ٦٬٣٦٧  -  ٦٬٣٦٧  -  -  للسنة  األخر الشامل   الدخل

 ١٢٬٩٣٧  (٣٦٤)  ١٣٬٣٠١  ٦٬٩٣٤  ٦٬٣٦٧  -  -  للسنة  الدخل الشامل اجمالي 
ة المحول الى   ة صندوق دعم األنشطة االجتماع ضاح(و الراض  (١٦٤)  -  (١٦٤)  (١٦٤)  -  -  -  )ii. ١٢ إ

اطي   -  -  -  (٦٩٣)  -  ٦٩٣  -  قانوني محول إلي إحت
ة المصنفة مة العادلة ألسهم حقوق الملك   - إعادة تصنيف صافي التغير في الق

عاد  مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر عند اإلست ضاح  الق  -  -  -  (٣٧٬٣٦٥)  ٣٧٬٣٦٥  -  -  )٧(إ
                            

سمبر  ٣١في الرصيد   ٢١٠٬٣٠٩  (٦٢٤)  ٢١٠٬٩٣٣  (١٠٠٬٢٨١)  (١٬٤٦٠)  ٢٨٬٥١٤  ٢٨٤٬١٦٠   ٢٠٢٠د
 

             

ح السنة   ٨٬١٣٤  (٣٥٩)  ٨٬٤٩٣  ٨٬٤٩٣  -  -  -  صافي ر
 ٢٬٣١٧   -   ٢٬٣١٧   -   ٢٬٣١٧   -  -  الدخل الشامل األخر للسنة 

 ١٠٬٤٥١  (٣٥٩)  ١٠٬٨١٠  ٨٬٤٩٣  ٢٬٣١٧  -  -  اجمالي الدخل الشامل للسنة 
ة اض ة و الر ضاح   المحول الى صندوق دعم األنشطة االجتماع  (٢٠٣)  -  (٢٠٣)  (٢٠٣)  -  -  -  )ii. ١٢ (إ

اطي قانوني  -  -  -  (٨٥٠)  -  ٨٥٠  -  محول إلي إحت

ة المصنفة  مة العادلة ألسهم حقوق الملك   -إعادة تصنيف صافي التغير في الق
مة  ضاح الق عاد (إ   )٧العادلة من خالل الدخل الشامل األخر عند اإلست

 
-  -  (٥٤٠)  ٥٤٠  -  -  - 

سمبر   ٣١في الرصيد    ٢٢٠٬٥٥٧  (٩٨٣)  ٢٢١٬٥٤٠  (٩٢٬٣٠١)  ٣١٧  ٢٩٬٣٦٤  ٢٨٤٬١٦٠   ٢٠٢١د



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٧ - 
  

  

سي   ١   الوضع القانوني والنشا الرئ
  

ة   ضة    ستثمارداللة للوساطة واإلشر ة مساهمة   ش.م.ع.ق.القا ة") هي شر مسجلة لد وزارة التجارة و  قطرة عامة ("الشر
ة.  ٣٠٦٧٠تحت سجل تجار رقم    ٢٠٠٥مايو    ٢٤  بتارخدولة قطر  الصناعة ب ام   الشر مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألح

ات التجارة القطر رقم  ة ولوائح   و ٢٠١٥لسنة   ١١قانون الشر   . بورصة قطر هيئة قطر لألسواق المال
  

تب إن عنوان    . دولة قطر  ،الدوحة -  ٢٤٥٧١ب .ص المسجلالمجموعة  م
  

  

َا بـ "المجموعة") في أنشطة الوساطة في بورصة قطر و شار إليهم جمع عة ( اتها التا ة مع شر م خدمات    تعمل الشر تقد
ا المعلومات و أنشطة الوساطة العقارة و اإل .تكنولوج   ستثمارات األخر

  

ة   المال انات  ة في    للسنة  الموحدة للمجموعةتمت الموافقة على إصدار الب سمبر    ٣١المنته مجلس إدارة  قبل  من    ٢٠٢١د
  . ٢٠٢٢ مارس ٢ فيالمجموعة  

  

ة   تتضمن هذة انات المال ة الموحدة على الب انات المال ة األم    الب ضة    - للشر ة داللة للوساطة واالستثمار القا ش.م.ع.ق.    - شر
التالي عة للمجموعة هي  ات التا عا بـ "المجموعة"). إن الشر شار إليهم جم عة ( اتها التا ة") وشر   : ("الشر

 
ة  س  اسم الشر ة   العالقة  بلد التأس ة الملك ة    نس ة الملك   نس

سمبر ٣١       سمبر ٣١    د   د
      ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ة داللة للوساطة   عة  قطر  ذ.م.م.   -شر ة تا   ٪ ٩٩.٩٨    ٪٩٩.٩٨  شر
ة   ة داللة للوساطة اإلسالم عة  قطر  *ذ.م.م. -شر ة تا  ٪ ٩٩.٩٨    --  شر

ة  عة  قطر  ذ.م.م.   - داللة العقارةشر ة تا  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  شر
ة  ا المعلومات شر عة  قطر  ذ.م.م.   - داللة لتكنولوج ة تا  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  شر
ة  ا المعلومات ذ.م.م شر عة  قطر  * *داللة سمارت لتكنولوج ة تا  ٪ ٦٠    ٪٦٠  شر

  

عة  نتهتإ  ،٢٠٢١  العام  خالل* ات التا ة داللة للوساطة    –  للمجموعة  إحد الشر ة    من ذ.م.م    –شر ق اإلجراءات اإلدارة المت
ة  ندماجالخاصة بإ ة  للوساطة  داللة  شر ة بتارخ    إدارة  مجلسمن    موافقة   على  بناءً .  ذ.م.م  –  اإلسالم ر  ١٩الشر   ٢٠١٦  أكتو

ة  لألسواق قطر هيئة من  الواردة الموافقة  و  . ٢٠١٨ مارس ٣ بتارخ المال
  

ر    ١٩  في  ة داللة للوساطة  ٢٠١٦أكتو ات إلى طرف ذ عالقة، وهو شر ل العمل ة على وقف وتحو ، واف مجلس إدارة الشر
ارا من   اتها اعت ة عمل ة وأعلنت بورصة قطر    ٢٠١٨سبتمبر    ٦ذ.م.م. أوقفت الشر مات هيئة قطر لألسواق المال وفقًا لتعل

ارا من   ًا اعت ة رسم ة على موافقة هيئة قطر لألسواق  ٢٠٢٠. خالل عام  ٢٠١٨تمبر  سب  ٦توقف أعمال الشر ، حصلت الشر
ة داللة للوساطة ذ.م.م  ل أرصدة العمالء إلى شر ة لتحو     .المال

  

ة. * ة المتعلقة بإستمرارة الشر ات القانون صدد اإلمتثال للمتطل   * إن اإلدارة 
  
  
  
  
  



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٨ - 
  

  

ة الهامة   ٢ اسات المحاسب   أسس اإلعداد والس
 

  أسس اإلعداد  
  

ة الم هذة  تم إعداد   انات المال ة في  ا  للسنة وحدة  الب سمبر    ٣١لمنته ة    ٢٠٢١د ة للتقارر المال ات المعايير الدول وفقًا لمتطل
)IFRSام ) و ات التجارة القطر رقم  وأح   . وتعديالته ٢٠١٥لسنة  ١١قانون الشر
  

ة الموحدة  هذة  تم إعداد   انات المال ة، بالب مة العادلة  الموجوداتستثناء  إوفًقا لمبدأ التكلفة التارخ الق اسها  ة حيث يتم ق   ، المال
ه بخالف ذلك.إب شار إل   ستثناء ما 
  

، وهو العملة  هذة  لقد تم إعداد   الرال القطر ة الموحدة  انات المال ة  الب ف المستخدمة في أعمال المجموعة، وقد تم تقرب الوظ
الغ ع الم ، ب جم ه بخالف ذلك.  إإلى أقرب ألف رال قطر شار إل   ستثناء ما 

  

  أسس التوحيد 
  

طرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ولديها المقدرة   تتحق الس
طر المجموعة على مؤسسة مستثمر   صفة خاصة تس للتأثير على تلك العائدات خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. و

ان لد المجموع   ة:  فيها إذا وفق إذا 
  

 (ه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها ًا لتوج ة تعطيها القدرة حال طرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق حال  س
  لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها، و 
 ائداتها.لديها القدرة الستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على ع 

  

ون للمجموعة أقل   ة، وعندما  طرة. ودعمًا لهذه الفرض ت في معظمها ينتج عنها الس أن حقوق التصو ة  وعموًما هناك فرض
ع الحقائ أو الظروف   المؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدرس المجموعة جم ت الخاصة  ة حقوق التصو من أغلب

انت  شمل ذلك: ذات الصلة لتقدير ما إذا   لها سلطة على المؤسسة المستثمر فيها، و
  

  .ت في المؤسسة المستثمر فيها اء اآلخرن ممن لهم حقوق تصو ة مع الشر ات التعاقد   الترتي
 . ة أخر ات تعاقد  حقوق ناشئة من ترتي
   .ت المحتملة ت المجموعة وحقوق التصو  حقوق تصو

  

انت الحقائ والظروف تدل على   طر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا  انت تس م ما إذا  تقوم المجموعة بإعادة تقي
عة عندما تحصل ا  ة تا انات شر طرة الثالثة. يبدأ توحيد ب لمجموعة  وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر الس

ات   عة. تدرج موجودات ومطلو ة التا طرة على الشر عة وتنتهي عندما تفقد المجموعة الس ة التا طرة على الشر ة على س الشر
ما تدرج   ز المالي الموحد  ان المر عة في ب ان التا عدة خالل السنة في ب ة أو المست تس عة الم ة التا إيرادات ومصارف الشر

طرة وإ الموحد  االخر  ان الدخل الشامل  ب  الدخل الموحد و  ه المجموعة على الس ارًا من التارخ الذ تحصل ف حتى التارخ    عت
عة.  ة التا طرة على الشر ه المجموعة عن الس   الذ تتوقف ف

  

  

عة الموحدة   ات التا طرة في صافي موجودات الشر ليتم تحديد الحصص غير المس ة  منفصل  ش العائدة    عن حقوق الملك
ة األم ما في تارخ الدمج الفعلي لألعمال والحصة  لمساهمي الشر طرة على مبلغ هذه الحصص  . تشتمل الحصص غير المس

طرة في التغييرات في حقوق الم ة منذ تارخ التوحيد الفعلي. الخسائر التي تنطب على الحصص  في الحصص غير المس لك
ة الخسا ة لتغط ، وهي قادرة على إجراء استثمارات إضاف طرة لديها التزام ماد طرة   ،ئرغير المس تمثل الحصص غير المس

اشر أو غير م ل م ش ة،  تم عرض اشر، من  الجزء من الرح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملو   قبل المجموعة و
طرة   ان الدخلصافي الرح او الخسارة العائد الى الحقوق غير المس ل منفصل في ب يتم عرض   الموحد و  الشامل االخر ش

طرة   ة غير المس ة  بنود  ضمن  رصيد حقوق األقل ل منفصل عن حقوق الملك ش ز المالي الموحد،  ان المر ة في ب حقوق الملك
ة األم. العائدة لمساهمي    الشر
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ة الهامة   ٢ اسات المحاسب  تتمة    –أسس اإلعداد والس
  

  تتمة   –أسس التوحيد 
  

ستمر التوحيد   طرة، و الكامل من تارخ االستحواذ وهو التارخ التي تحصل فيها المجموعة على الس عة  ات التا يتم توحيد الشر
استخدام   ة األم و ة للشر عة لنفس الفترة المال ات التا ة للشر انات المال طرة. يتم إعداد الب ه هذه الس حتى التارخ الذ تفقد ف

ة   اسات محاسب ات المجموعة واألراح غير المحققة والخسائر الناتجة  س ع األرصدة والمعامالت الهامة بين شر قة. جم متطا
الكامل.  عادها  ات المجموعة واألراح الموزعة يتم است   من المعامالت بين شر

  

طرة حتى إذا نتج عن ذلك عجز الرصيد. أ تغيير   سجل على الحصة غير المس عة  ة التا إجمالي الدخل الشامل في الشر
عة،  ة تا طرة على شر ه. إذا فقدت المجموعة الس معاملة ملك حتسب  طرة،  عة، بدون فقدان الس ة التا ة الشر في حصة ملك

ة ش شمل أ طرة، وأ تقوم بإلغاء تحقي موجودات (و مة الدفترة أل حصة غير مس عة، والق ة التا ات الشر هرة) ومطلو
العادلة أل  مة  والق المستلم  للمبلغ  العادلة  مة  الق ة، وتحق  الملك في حقوق  العمالت مسجلة  ل  تحو من  متراكمة  فروقات 

ذلك تقوم بإعادة تصن ان الدخل الموحد.  ه وأ فائض أو عجز في ب ة األم من البنود المحققة  استثمار تحف  ـيف حصة الشر
قًا في    إلى الرح أو الخسارة أو األراح المدروة، حسب المالئم.  الدخل الشامل االخرسا

  

  المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير
  

من   ارًا  اعت مرة  ألول  قها  تطب تم  تعديالت  عدة  ة  ٢٠٢١يناير    ١هناك  المال انات  الب على  أثر  لها  س  ل ولكن  الموحدة ، 
ة رقم (   المجموعةقامت   . للمجموعة ار الدولي للتقارر المال ر للتعديالت على المع ازات اإليجار ذات ١٦التبني الم ): "امت

وف ورونا ( انها أدناه. )".١٩-يدالصلة بجائحة فيروس  ار تم ب عة وتأثير التغيرات نتيجة تطبي هذا المع استثناء   إن طب
ر أل من المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على معايير صدرت ولكن غير سارة    المجموعةذلك، لم تقم   التطبي الم
عد.   المفعول 

   
   ر ار الدولي للتقار ة رقم (تعديالت على المع وفيد١٦المال ورونا ( ازات اإليجار ذات الصلة بجائحة فيروس     )".١٩-): "امت

  
عد   ة التي تبدأ في أو  ر   المجموعة وقد قامت    ٢٠٢١أبرل    ١إن هذا التعديل سار المفعول لفترات التقارر السنو التبني الم

ة انات المال    .الموحدة لهذا التعديل في هذه الب
  

  

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

عق ة رقم  احتساب تعديل اإليجار  ار الدولي للتقارر المال تطلب المع ار أ تعديل على أنه إيجار    ١٦د إيجار منفصل، و اعت
ات الخاصة في عقد اإليجار الجديد هذا.  ة في الحسا ق قة ومستحقات مت سمح  جديد، وأن يتم تضمين أ مدفوعات مس

انت امت إذا  م ما  عدم تقي ة،  وسيلة عمل اشرة لجائحة التعديل للمستأجرن،  نتيجة م التي تحدث  المعينة  ازات اإليجار 
وفيد ورونا ( ما لو لم تكن تعديالت على ١٩-فيروس  ازات اإليجار هذه  حسب امت دًال من ذلك  ) تعديالت على اإليجار، و

  وال يؤثر التعديل على المؤجرن. اإليجار.
  
  

ة تغيرات على   ة  الموحد  صافي الرحإن تطبي هذا التعديل لم ينتج عنه أ الصادر    المجموعة  الموحدة  أو صافي حقوق الملك
قًا.    عنها التقرر سا

  

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 ار الدولي للتقارر )  ٩) والمع والمع

ة رقم ( لة سعر الفائدة"١٦المال   . ٢المرحلة   – ): "عالمة اإلرشاد له
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ة الهامة   ٢ اسات المحاسب  تتمة    –أسس اإلعداد والس
  

  تتمة – المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير
ة المفعول  حت سار اًرا من  تعديالت أخر على معايير أص  ةتتم - ٢٠٢١يناير  ١اعت

  

 ) ة الدولي رقم ار المحاس لة سعر الفائدة"٣٩تعديالت على مع   .٢المرحلة  –): "عالمة اإلرشاد له
  

ة تغيرات على صافي الرح   الموحدة للمجموعة  ت  موجوداالأو صافي  الموحد  إن تبني التطبي لما ورد أعاله لم ينتج عنها أ
قًا. الصادر عنها التقرر    سا

 

  

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   ٣١الجديدة والمعدلة المشار إليها أدناه متاحة للتطبي الم

سمبر  ة ٢٠٢١د انات المال قها في إعداد هذه الب    . الموحدة وال تسر حتى فترة الحقة، ولم يتم تطب
 

ة انات المال قها أثر على الب ون لتطب   للمجموعة الموحدة 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 ار الدولي   ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنو (المع

ة رقم ( ار ١للتقارر المال ة رقم () والمع ار الدولي للتقارر  ٩الدولي للتقارر المال ) والمع
ة رقم ( ة ا١٦المال ار المحاس   . ))٤١لدولي رقم () ومع

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

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

ة رقم ٪١٠" ار الدولي  للتقارر المال ة (تعديالت على المع ات المال المطلو " إللغاء االعتراف 
)٩(( .  

  ٢٠٢٣يناير   ١

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

  ة الدولي ار المحاس ات على أنها متداولة أو غير متداولة" (تعديالت على مع "تصنيف المطلو
  . ))١رقم (

 ة نهج التأجيل (تعديالت ة رقم ( تارخ انتهاء صالح ار الدولي للتقارر المال   -) ٤على المع
   .عقود التأمين)

 ) 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 الضرائب المؤجلة على عقود اإليجار والتزامات وقف ار المحاس التشغيل (تعديالت على مع

   .))١٢الدولي رقم (
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ة الهامة    ٣ اسات المحاسب   ملخص الس
  

  

ة األخر اإل   ستثمارات والموجودات المال
  

  التصنيف 
ة:  اس التال ة وفقًا لفئات الق  تصنف المجموعة موجوداتها المال

  

  مة العادلة من خالل الق اسها  ة يتم ق   ،  الدخل الشامل االخرموجودات مال
  مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة، و الق اسها  ة يتم ق  موجودات مال
   .التكلفة المطفأة اسها  ة يتم ق  موجودات مال
 

ة.    للمجموعةقوم التصنيف على أساس نموذج األعمال  ة للتدفقات النقد ة والشرو التعاقد  والخاص بإدارة الموجودات المال
  

  

ان هدف  نموذج األعمال:   ة. أ ما إذا  غرض توليد التدفقات النقد ة إدارة المجموعة للموجودات  ف س نموذج األعمال  ع
ة  المجموعة هو فق جمع  ة والتدفقات النقد ة التعاقد ًال من التدفقات النقد ة من الموجودات أو جمع  ة التعاقد التدفقات النقد

غرض   ان يتم االحتفا بهذه الموجودات  ع الموجودات. في حال عدم تطبي أ من هذين الغرضين (مثًال إذا  الناشئة عن ب
جزء من ة  مة العادلة من خالل الرح أو    المتاجرة)، يتم تصنيف الموجودات المال الق اسها  تم ق نموذج األعمال "اآلخر" و

أداة على حده ضمن مجموعة من   لكل  ار عند تحديد نموذج األعمال  في االعت المجموعة  تأخذها  التي  العوامل  الخسارة. 
ف ة لهذه الموجودات، و ة جمع التدفقات النقد ف قة حول  م التقارر الموجودات تشمل الخبرات السا م أداء األصل وتقد ة تقي

افأة المديرن.  يف يتم م م المخاطر وٕادارتها و يف يتم تقي سيين، و   حوله إلى موظفي اإلدارة الرئ
  

ة أو لجمع   مدفوعات أصل الدين والفائدة: التعاقد ة  النقد موجودات لجمع التدفقات  ان نموذج األعمال هو االحتفا  إذا 
ة   ة تمثل فق مدفوعات  التدفقات النقد ة لألدوات المال انت التدفقات النقد م ما إذا  عها، تقوم المجموعة بتقي ة ومن ب التعاقد

ار   انت التدفقات  SPPIللمبلغ األساسي والفائدة ("اخت ار ما إذا  األخذ في االعت م، تقوم المجموعة  "). عند إجراء هذا التقي
ة متوافقة مع ترتي ة التعاقد ة للنقود ومخاطر االئتمان النقد مة الزمن ة، أ أن الفائدة تشمل فق مقابل الق ات اإلقراض األساس

المصطلحات   تقدم  األساسي. عندما  ترتيب اإلقراض  يتماشى مع  الذ  الرح  األخر وهامش  ة  األساس ومخاطر اإلقراض 
ات اإلقر  ات التي ال تتس مع ترتي ة التعرض للمخاطر أو التقل ة  التعاقد اس الموجودات المال ة، يتم تصنيف وق اض األساس

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة.   الق ل أداة على حده،   ذات الصلة، على أساس 
  

اس   الق
ة غير المدرجة   مة العادلة زائد، في حالة الموجودات المال الق ة  اس الموجودات المال ق عند التحقي المبدئي، تقوم المجموعة 

ة.  ا االستحواذ على الموجودات المال طة  اشرة المرت مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة، التكاليف الم  لق
  

ة   أدوات حقوق الملك
مة العادلة. بناًء على خطة اإلدارة في إدارة األصل   الق ة  افة االستثمارات في أدوات حقوق الملك اس  ق تقوم المجموعة الحقًا 

المقَّ  من  المالي  العادلة  مة  الق وخسائر  أراح  المجموعة عرض  إدارة  قررت  حال  وفي  حده،  على  أداة  ل  أساس  على  م 
ة في   مة العادلة  الدخل الشامل االخر الموحداالستثمارات في أدوات حقوق الملك ، فال يتم إعادة تصنيف أراح وخسائر الق

ة   عض أدوات حقوق الملك ان الدخل الموحد و مة الحقًا إلى ب المحتف بها ألغراض المتاجرة، اختارت اإلدارة عرض أراح الق
ان الدخل الموحد ضمن إيرادات توزع أراح   ان الدخل الموحد. تدرج توزعات األراح من هذه االستثمارات في ب العادلة في ب

  عند ثبوت ح المجموعة في استالم توزعات األراح. 
  

ات خسائر  ة.ال يتم إث مة عن االستثمارات في أدوات حقوق الملك   انخفاض الق
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ة الهامة      ٣ اسات المحاسب  تتمة - ملخص الس
  

ة األخر    تتمة   –االستثمارات والموجودات المال
  

اس    تتمة  –الق
 

  أدوات الدين
ة   النقد التدفقات  اس الالح ألدوات الدين بناًء على نموذج أعمال المجموعة المتعل بإدارة الموجودات وخصائص  يتم الق

ة:    اس التال   للموجودات. تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين على أساس فئات الق
  

 ة التعاالتكلفة المطفأة ة وحدها تمثل : الموجودات المحتف بها لتحصيل التدفقات النقد ة وتكون هذه التدفقات النقد قد
التكلفة  التكلفة المطفأة. الرح أو الخسارة من استثمارات الدين التي تقاس الحقًا  اسها  مدفوعات أصل الدين والفائدة يتم ق

عاد الموجودات أو ا قها في الرح أو الخسارة عند است متها. المطفأة وال تمثل جزءًا من عالقة تحو يتم تحق نخفاض ق
استخدام طرقة  ل  ة في إيرادات التمو   الفائدة الفعلي.  معدلتدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المال

  
   خالل من  العادلة  مة  االخرالق الشامل  ع الدخل  ولب ة  التعاقد ة  النقد التدفقات  لتحصيل  بها  المحتف  الموجودات   :

مة العادلة من   الق اسها  ة تمثل فق مدفوعات أصل الدين والفائدة، يتم ق ة وتكون هذه التدفقات النقد الموجودات المال
مة الدفترة في  الدخل الشامل االخرخالل   ة في الق استثناء في حالة تحقي أراح ، الدخل الشامل االخر. تدرج الحر

ة حيث يتم إدراجها  مة، وٕايرادات الفوائد، وأراح وخسائر صرف العمالت األجنب ان الدخل  أو خسائر انخفاض الق في ب
قًا في  الموحد ة فإن األراح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سا عاد الموجودات المال   الدخل الشامل االخر . عندما يتم است
. تدرج إيرادات الفوائد  يتم إعا تم إدراجها في أراح / (خسائر) أخر ة إلى الرح أو الخسارة و فها من حقوق الملك دة تصن

استخدام طرقة سعر الفائدة الفعلي.   ل  ة في إيرادات التمو   من هذه الموجودات المال
 

 مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة مة العادلة  الق اس الموجودات التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو الق : يتم ق
مة العادلة   الدخل الشامل االخرمن خالل  الق اسه الحقًا  مة العادلة. الرح أو الخسارة من استثمار دين الذ يتم ق الق

عد جزًءا من عالقة التحو في يتم إدر  الصافي في  من خالل الرح أو الخسارة وال  تم إظهارها  اجها الرح أو الخسارة و
ان الدخل الموحد ضمن الرح / (الخسائر) األخر في الفترة التي تنشأ فيها. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات   ب

ة في إيرادات الفوائد   .المال
 

ة اح وخسائر صرف العمالت األجنب   أر
استخدام سعر الصرف   لها  تم تحو ة بتلك العمالت، و العمالت األجنب ة المقومة  مة الدفترة الموجودات المال يتم تحديد الق

ل فترة تقرر. وعلى وجه التحديد:   ة    السائد في نها
  
 ة ال التكلفة المطفأة والتي ال تمثل جزءا من تغط اسها  ة التي يتم ق ة للموجودات المال فروق النس ، فيتم االعتراف  تحو

"، و    الصرف في الرح أو الخسارة ضمن بند "أراح وخسائر اخر
   مة العادلة من خالل الق ة المقاسة  ة ألدوات حقوق الملك فروقات الصرف  الدخل الشامل االخرالنس ، يتم االعتراف 

مة العادلة.  الدخل الشامل االخرفي  اطي الق   في احت
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ة الهامة  ملخص      ٣ اسات المحاسب  تتمة  –الس
  

ة   مة الموجودات المال   انخفاض ق
) المتوقعة  ة  االئتمان للخسائر  بإدراج مخصص  المجموعة  الخسائر  ECLتقوم  يتم تحديث مبلغ  ة.  المال الموجودات  ) على 

ة.   ة المعن األداة المال ة عند االعتراف المبدئي  س التغيرات في المخاطر االئتمان ل تقرر لتع ة المتوقعة في تارخ   االئتمان
العمالء، و  المستحقة من  الغ  للم العمر  لكامل  المتوقعة  ة  االئتمان الخسائر  المجموعة  ة تعترف  االئتمان الخسائر  تم تقدير 

ة،  الخسائر االئتمان ة للمجموعة  استخدام مصفوفة للمخصصات استنادًا إلى الخبرة التارخ ة  المتوقعة لهذه الموجودات المال
ل من الوضع الحالي والتوجه المتوقع في تا م  ة العامة وتقي المدينين والظروف اإلقتصاد الطرق الخاصة  تم تعديلها  رخ و

ة للنقود، حسب الضرورة.  مة الوقت ما في ذلك الق   إعداد التقرر، 
  

ة المتوقعة لكامل العمر عندما تكون هناك  ات الخسائر االئتمان ، تقوم المجموعة بإث ة األخر ع األدوات المال ة لجم النس
ة عند االعتراف المبدئي. في حال لم ترتفع م بيرة في المخاطر االئتمان ل  زادة  ش ة  خاطر االئتمان على األدوات المال

عادل   مبلغ  ة  اس مخصص الخسائر لتلك األداة المال ق شهرا من الخسائر    ١٢ملحو منذ اإلدراج المبدئي، تقوم المجموعة 
عتمد على الزادات الكبيرة ة المتوقعة  الخسائر المال ان يجب االعتراف  م ما إذا  ة المتوقعة. إن تقي ة أو   االئتمان في احتمال

ة لألصل   مة االئتمان س على وجود دليل على انخفاض الق مخاطر حدوث عدم انتظام في السداد منذ االعتراف المبدئي ول
  المالي في تارخ التقرر أو حدوث عدم انتظام فعلي.  

  
ع أحداث احتمال ة المتوقعة لكامل العمر تمثل تلك التي قد تنتج عن جم ات عدم االنتظام على مد العمر  الخسائر االئتمان

ة المتوقعة لمدة   ة. وفي المقابل، تمثل الخسائر االئتمان ة المتوقعة لكامل    ١٢المتوقع لألداة المال شهرًا الجزء من الخسائر المال
عد تار  ة في غضون اثني عشر شهرا    خ التقرر. العمر الذ من المتوقع أن ينتج عن أحداث عدم انتظام محتملة لألداة المال

  
ة المتوقعة المنصوص عليها في   س لتوفير الخسائر االئتمان الغ المستحقة من العمالء، تطب المجموعة النهج الم ة للم النس

ة رقم   ار الدولي للتقارر المال استخدام مخصص الخسارة المتوقعة لكامل أعمار تلك الذمم المدينة. في    ٩المع والتي تسمح 
تها خالل  تارخ التقر ات تداول األسهم والتي يتم تسو الغ المستحقة عن عمل الغ المستحقة من العمالء من الم ر، تتكون الم

ام من تارخ المعاملة.   ٣  أ
  

تها في توارخ   الذمم المدينة للمجموعة ات تداول األسهم يتم تسو ة على عمل ز لألوراق المال ة قطر لإليداع المر من شر
ة قطر لإليداع االستحقاق. ت الغ المستحقة من شر ة المتوقعة للم م الخسائر االئتمان س في تقي طب المجموعة النهج الم

س لها أ مخاطر عدم   قة، وتعتقد اإلدارة أن هذه الذمم المدينة ل ة واستنادا إلى سجل الدفعات السا ز لألوراق المال المر
  انتظام. 

  
ف عدم انتظام السداد    تعر

قة إلى  تعتبر   ة، حيث تشير الخبرة السا ة الداخل ل حادث عدم انتظام ألغراض إدارة المخاطر االئتمان ش المجموعة ما يلي 
ل عام.   ش ة غير قابلة لالسترداد  ًا من المعايير التال   أن الذمم المدينة التي تستوفي أ

  
 ة من قبل الطرف المقابل، أو ون هناك خرقًا للتعهدات المال    عندما 
   قوم ة إلى أنه من غير المحتمل أن  ة أو التي تم الحصول عليها من مصادر خارج عندما تشير المعلومات الداخل

ار أ ضمانات  الكامل (دون األخذ في اإلعت ما في ذلك التي تحتف بها المجموعة  الغ المستحقة،  المدين بدفع الم
  محتف بها من قبل المجموعة).  
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ة الهامة ملخص      ٣ اسات المحاسب  تتمة   –الس

  
  

ف عدم انتظام السداد   تتمة   –تعر
ة   ون له تأثير سلبي على التدفقات النقد ة لألصل المالي عند وجود حدث واحد أو أكثر  مة االئتمان حدث انخفاض في الق

مة االئ شمل الدليل على انخفاض الق ة التقديرة من ذلك األصل المالي. و ة لألصل المالي ما يلي: المستقبل       تمان
بيرة؛   )أ ة  أزمة مال   مرور المدين 

 خرق شرو العقد، مثل حدوث عدم انتظام أو تأخر في السداد؛   )ب
  احتمال دخول المدين في حالة إفالس أو إعادة جدولة للدين؛ أو  )ج
ة.   )د ات المال سبب الصعو ة    عدم توفر سوق نش لتلك الموجودات المال
بير   )ه ما في ذلك التغييرات في حالة الدفع للعميل.وجود تغييرات    ة في األداء المتوقع والسلوك للعميل 
ة التي من المتوقع أن تؤد إلى    )و ة أو االقتصاد ة أو المتوقعة في ظروف العمل أو المال ة الكبيرة الفعل التغييرات السلب

التزاماته. بيرة في قدرة العميل على الوفاء    تغييرات 
  االئتمان للعميلتصنيف   )ز

  
ظل األصل المالي مستحقًا  ، تقرر المجموعة أن عدم االنتظام في السداد قد حدث عندما  غض النظر عن التحليل الساب و

ان لد المجموعة معلومات معقولة تثبت أن مبدأ المماطلة في السداد هو األكثر مالءمة.  ٣٠ألكثر من    يوما، إال إذا 
  

مة    عرض انخفاض الق
الدفترة  مخص مة  الق إجمالي  من  خصمها  يتم  المطفأة  التكلفة  المقاسة  ة  المال الموجودات  مة  ق انخفاض  خسارة  صات 

ان الدخل الموحد.     للموجودات، وتدرج الخسارة الناتجة في ب
  

اسة الشطب   س
س  ة حادة ول ات مال شطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يواجه صعو تقوم المجموعة 
ة أو دخل في إجراءات   ون الطرف المقابل قد وضع تحت التصف هناك احتمال واقعي للتعافي؛ على سبيل المثال عندما 

الغ المستحقة  اإلفالس، وفي حالة الذمم التجارة المدينة، عن يومًا من عدم السداد، أيهما أقرب. وقد تظل    ٣٠دما تتجاوز الم
عة من قبل المجموعة، مع األخذ في   موجب إجراءات االسترداد المت ة خاضعة إلجراءات التنفيذ  ة المشطو الموجودات المال

تم ة عند الحاجة. و ار االستشارات القانون الغ مستردة اإلعت ة م أ ان الدخل الموحد.  االعتراف    في ب
  

ة الموجودات المال   إلغاء االعتراف 
ة من األصل أو عند   ة للتدفقات النقد ة فق عندما انتهاء الحقوق التعاقد الموجودات المال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف 

ملكيته إلى طرف آخر. في حال لم طة  افة المخاطر والمنافع المرت ل األصل المالي و ل أو االحتفا   تحو تقم المجموعة بتحو
ات حصتها المحتف بها في  طرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإث ة واستمرت في الس افة مخاطر ومنافع الملك
افة مخاطر ومنافع   الغ التي قد تضطر لدفعها. وفي حال احتفظت المجموعة  طة بها عن الم ات المرت الموجودات والمطلو

ة األ ضمانات مقابل ملك ضا تسهيالت  ة وتسجل أ الموجودات المال صل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف 
  المتحصالت المستلمة.    

  

مة الدفترة لألصل ومجموع  الفرق بين الق التكلفة المطفأة، يتم االعتراف  اسه  األصل المالي الذ يتم ق عند إلغاء االعتراف 
الغ المستلم االستثمار في أدوات  الم س من ذلك، عند إلغاء االعتراف  ة والمستحقة االستالم في الرح أو الخسارة. وعلى الع

مة العادلة من خالل   الق اسها  ة التي اختارت المجموعة عند االعتراف المبدئي ق ، ال يتم  الدخل الشامل االخرحقوق الملك
م االستثمارات إلى الرح أو الخسارة   اطي إعادة تقي عها في احت إعادة تصنيف األراح أو الخسائر المتراكمة التي سب تجم

لها الي األراح المدورة.    ولكن يتم تحو
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ة الهامة      ٣ اسات المحاسب   تتمة   –ملخص الس
  

ة   ة وأدوات حقوق الملك ات المال  المطلو
  

ة   تصنيف الدين وحقوق ملك
ات  ة وفقا لمضمون الترتي ة أو حقوق ملك ات مال مطلو ة الصادرة من قبل المجموعة  يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملك

ة.   ة وأدوات حقوق الملك ات المال ة وتعرفات المطلو   التعاقد
  

ة   أدوات حقوق الملك
ة هي أ عقد يثبت حصة مت أدوات  إن أداة حقوق الملك تم االعتراف  اتها. و ع مطلو عد خصم جم ة في موجودات المنشأة  ق

اشرة.  ات الم عد خصم المطلو ة الصادرة من قبل المجموعة في المتحصالت المستلمة    حقوق الملك
  

ة. وال يتم االعتراف  اشرة في حقوق الملك ه وخصمه م المجموعة يتم االعتراف  ة الخاصة  إن إعادة شراء أدوات حقوق الملك
المجموعة.   ة الخاصة  ع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملك ة أراح أو خسائر عند شراء أو ب   أ

  
ة  ات المال   المطلو

ة   ات المال ع المطلو اس جم مة العادلة من خالل الرح أو  يتم ق الق ة أو  استخدام طرقة الفائدة الفعل التكلفة المطفأة  الحقًا 
ل األصل المالي غير مؤهل لإللغاء أو عند تطبي مبدأ  ون تحو ة التي تنشأ عندما  ات المال الخسارة. ومع ذلك، فإن المطلو

اسها وفقًا للمعايير االستمرارة أو في حالة اإللتزامات التي تصدرها المج سعر فائدة أقل من السوق، فيتم ق م قرض  موعة لتقد
ة البينة أدناه.     المحاسب

  
ة ات المال المطلو   إلغاء االعتراف 

ة  ات مال ات. عندما تستبدل مطلو المطلو ة في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سران االلتزام  ات المال المطلو يلغى االعتراف 
مطل ة  عامل  حال ة جوهرًا،  ات الحال شرو مختلفة جوهرًا أو أن يتم تعديل شرو المطلو ات أخر من نفس المقرض  و

مة الدفترة في   ات جديدة. يتم تحقي الفرق في الق ة وتحقي مطلو ات الحال إلغاء لتحقي المطلو هذا االستبدال أو التعديل 
ان الدخل الموحد.   ب

  
  اإليرادات 

 ات عموالت الوساطة  صافي إيراد
ات إيرادات العمولة عند  . يتم إث م خدمات الوساطة في األسهم التزام أداء واحد فق يتضمن عقد المجموعة مع العمالء لتقد
ل معاملة والتكاليف األخر ذات الصلة   الغ المدفوعة إلى بورصة قطر عن  عد خصم الم ع أو شراء األسهم،  إتمام معاملة ب

اشرة.     الم
  

ات ضات للكم   التخف
ضات  ما أن المجموعة تقدم تخف ات التداول. و م ضات على  م تخف عض العقود الخاصة بخدمات الوساطة تقد تتضمن 

 بيرة على المعامالت لعمالئها، يتم تحقي اإليرادات في وقت معين. 
  

  يتم االعتراف بإيرادات توزعات األراح عند ثبوت الح في الحصول على تلك التوزعات.  
  

استخدام طرقة معدل الفائدة الفعلي.   ات إيرادات الفوائد على أساس زمني تناسبي    يتم إث
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ة الهامة      ٣ اسات المحاسب  تتمة   –ملخص الس
  

  تتمة   –اإليرادات 
ا المعلومات اإليرادات من   خدمات تكنولوج

م الخدمات ونشوء ح المجموعة في الحصول على اإليرادات. ا المعلومات عند تقد   يتم إدراج اإليرادات من خدمات تكنولوج
  

  اإليرادات العقارة 
م خدمة الوساطة وعند ثبوت الح في الحصول على ا   إليرادات.  يتم تحقي إيرادات رسوم الوساطة العقارة عندما يتم تقد

  

ة الهامة إلى المشتر وال تحتف المجموعة   ل مخاطر ومنافع الملك يتم تحقي اإليرادات من المتاجرة في العقارات عند تحو
اعة. يتم تدرج اإليرادات من  ة على العقارات الم طرة الفعل ة أو الس الملك القدر المرت عادة  ة اإلدارة المستمرة  المشار

ة.  إلغاء عقد ا ة األساس ع على أساس الشرو التعاقد   لب
  

ة    معلومات اإليرادات التفصيل
ما يتعل ان الدخل الموحد وال توجد حاجة للمزد من التفصيل ف ة في ب صورة تفصيل التدفقات    تعرض المجموعة اإليرادات 

ة للمجموعة.     النقد
  

  ومعدات   ممتلكات
التكلفة    الممتلكاتتدرج   تتضمن  وجد.  إن  مة،  الق في  انخفاض  وأ  المتراكم  االستهالك  ناقص  التكلفة  ًا  مبدئ والمعدات 

ة   اشرة وأ ا تكلفة المواد والعمالة الم شراء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المطورة داخل اشرة  المصروفات المتعلقة م
اشرة بإعداد الموجودات لال ك ونقل الموجودات واستعادة الموقع التي  تكاليف اخر تتعل م ستخدام المطلوب وتكاليف تف

جزء من المعدات.  فة المعدات ذات الصلة  مًال لوظ ات المشتراه التي تكون جزءا م ه. تتم رسملة البرمج   انت عل
  

االرض.   بند  إستهالك  يتم  اإلنتاجال  األعمار  مد  على  الثابت  القس  طرقة  االستهالك  للموجودات  حتسب  التقديرة  ة 
  التالي: 

  
 اني   سنة  ٢٠  الم
 اني   سنوات  ٥  المستأجرة  تحسينات الم
  ات ي   سنوات  ١٠  األثاث والتر
 سنوات  ٥  - ٣  برامج  و مبيوتر معدات  
  ة تب   سنوات  ٥  المعدات الم
 ارات   سنوات  ٥  الس
  

ة في تارخ  ق م المت ة والق   .  تقررتتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاج
  

مة الدفترة   حتمل معها عدم    للممتلكاتعاد النظر في الق ة  والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرف
مة هذا وعندما تكون الق مة الدفترة. في حالة وجود مؤشر  ض    استرداد الق ن استردادها يتم تخف مة المم الدفترة اعلى من الق

ن استردادها.   مة المم   الموجودات الى الق
  

مة   الممتلكاتتتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال أحد بنود   صفة منفصلة وتشطب الق ه  ة عل والمعدات الذ تتم المحاس
الال المصروفات  رسملة  تتم  المستبدل.  للبند  لبنود الدفترة  ة  المستقبل ة  االقتصاد المنافع  من  تزد  عندما  فق  األخر  حقة 

مصروف عند تكبدها. يتم الغاء  الممتلكات ان الدخل  ع المصروفات األخر في ب والمعدات ذات الصلة. يتم االعتراف بجم
ال بند  في  اقتصاد  ممتلكاتاالعتراف  منافع  توقع  عدم  حالة  في  أو  عاد  االست عند  أو  والمعدات  االستخدام  من  ة  ة مستقبل

ان الدخل عاد األصل في ب عاد. يتم إدراج أ رح او خسارة ناشئة عن است عاد.   الموحد  االست   في الفترة التي يتم فيها االست
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ة الهامة      ٣ اسات المحاسب   تتمة   –ملخص الس
  

    

  تتمة   –ومعدات  ممتلكات
  

ة قيد    التنفيذاألعمال الرأسمال
ر الموقع اإللك ة قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة لتطو يب نظام األمان و تمثل األعمال الرأسمال رتروني، وتر المبنى. يتم   تطو

ل هذه التكاليف إلى   فئات الموجودات ذات الصلة عند بدء األنشطة التجارة لألصل.   تحو
  

  عقارات للمتاجرة 
ة اد اق األعمال االعت ع في س صافي    ،العقارات المشتراة لغرض الب التكلفة أو  اسها  تم ق عقارات للمتاجرة و يتم تسجيلها 

ل أساسي العقارات ا ش شمل ذلك  قها، أيهما أقل.  ن تحق مة المم عها. قد  الق ة وقطعة األرض التي تنو المجموعة ب ن لس
س لغرض استمرار تحصيل إيرادات اإليجار  ع العقار ول ة ب ان ل مؤقت لتعزز إم ش تقرر المجموعة تأجير هذه العقارات 

العقارات لغرض إنماء رأس المال. عقارات للمتاجرة  منها، وال يتم االحتفا  استثمارات   تحتسب المجموعة هذه العقارات  ست  ول
اد لألعمال.   اق االعت عها الحًقا في الس   عقارة، حيث يتم االحتفا بها فق لغرض ب

  
ة تتضمن ما يلي:   ل عقار إلى موقعه وحالته الحال صال    التكلفة المتكبدة إل

  

   حقوق التملك الحر واإليجار لألراضي  
 ر الغ المدفوعة للمقاولين ألغراض التطو   الم
 ة، والضرائب،   تكاليف ة، ورسوم نقل الملك ة للخدمات القانون م، وتكاليف إعداد الموقع، واألتعاب المهن التخط والتصم

ة، والتكاليف األخر ذات الصلة   ر العموم   ونفقات التطو
  

اد لألعمال استنادا إلى سعر السوق في تارخ  اق االعت التقدير في الس ع  قها تمثل سعر الب ن تحق مة المم صافي الق
مة  قها أقل من الق ن تحق مة المم ان صافي الق ن مخصصات إذا  ع. يتم تكو التقرر ناقًصا التكاليف التقديرة لإلكمال والب

  الدفترة.  
ع عقار للمتاج مصروف في الفترة التي يتم فيها تحقي اإليرادات ذات الصلة.  عند ب مة الدفترة للعقار    رة، يتم تحقي الق

  
  الموجودات غير الملموسة 

ل  ش اس الموجودات غير الملموسة المقتناة  ات الكمبيوتر. يتم ق تمثل الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد برمج
عد التكلفة.  ا  أ إطفاء متراكم وأ   منفصل مبدئ التكلفة ناقصا  الموجودات غير الملموسة  االعتراف المبدئي، يتم إدراج 

ر، ال يتم رسملتها، وتظهر   استثناء تكاليف التطو ًا،  مة متراكمة. الموجودات غير الملموسة المطورة داخل خسائر انخفاض ق
ان الدخل الموحد في الفترة التي يتم فيها تك   بد النفقات. النفقات في ب

   
ان هناك مؤشرا على أن   لما  متها  يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على مد العمر اإلنتاجي وتقدير االنخفاض في ق
العمر  الملموسة ذات  للموجودات غير  فترة اإلطفاء وطرقة اإلطفاء  مته. تتم مراجعة  تنخفض ق قد  الملموس  األصل غير 

ة. يتم احت ل سنة مال ساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النم المتوقع الستهالك المنافع اإلنتاجي المحدود في 
ة المتمثلة في األصل عن طر تغيير فترة أو طرقة اإلطفاء، حسب االقتضاء، وتعامل على أنها تغيرات  ة المستقبل االقتصاد

ات مصروف االطفاء للموجودات غير الملموس ة. يتم إث ان الدخل الموحد  في التقديرات المحاسب ة ذات األعمار المحدودة في ب
عة الموجودات غير الملموسة.     ضمن فئة المصروفات المتوافقة مع طب
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ة الهامة      ٣ اسات المحاسب  تتمة  –الس

  
  تتمة   –الموجودات غير الملموسة 

  
ة وطرق االستهالك للموجودات غير الملموسة للمجموعة ما يلي االعمار اإلنتاج   :    ف

  

  الموقع االلكتروني  
رامج الكمبيوتر قات و  تكاليف تطب

  الموقع االلكتروني و
 سنوات  ٥إلى  ٣  سنوات  ٥ العمر االنتاجي 
 على أساس القس الثابت  على أساس القس الثابت طرقة اإلطفاء 

 
  عادلهالنقد وما 

شتمل النقد وما في   ة الموحد،  ان التدفقات النقد على نقد وأرصدة لد البنوك وودائع قصيرة األجل    عادلهلغرض إعداد ب
  تستح خالل أقل من ثالثة أشهر. 

  
  المخصصات 

مي على المجموعة ناشئ من أحد ز المالي الموحد عند وجود التزام قانوني أو ح ان المر اث  يتم تحقي المخصصات في ب
ة االلتزام.  ة خارجة لتسو ون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات نقد صورة موثوقة وعندما  ن تقديره  م قة و   سا

 
مراعاة فئة االلتزامات   ة  ة خارجة للتسو في حال وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تقدير احتمال وجود الحاجة لتدفقات نقد

تم تحقي المخصص حت  ة الخارجة ألحد البنود المدرجة بنفس فئة االلتزامات. ل. و  ى في حالة احتمال ضعف التدفقات النقد
  

ز المالي   ان المر مي على المجموعة ناشئ من أحداث  الموحد  يتم تحقي المخصصات في ب عند وجود التزام قانوني أو ح
ون من المحتمل أن يتط صورة موثوقة وعندما  ن تقديره  م قة و ة االلتزام. سا ة خارجة لتسو   لب األمر تدفقات نقد

  
ة الخدمة للموظفين  افأة نها   م

افآت على أساس آخر راتب للموظف   ة الخدمة للموظفين األجانب. تحتسب الم افآت نها تحتسب المجموعة مخصصًا لم
افأة على مد فترة الخدمة.    عد إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة للم   ومدة خدمته 

  
ت التقاعد  صندوق  في  لمساهمتها  مخصصًا  المجموعة  التقاعد تحتسب  لقانون  وفقًا  القطرين  للموظفين  الدولة  إدارة  حت 

مدفوعات   س على المجموعة التزام  ان الدخل الموحد. ل والمعاشات. تدرج مصارف المساهمة ضمن تكاليف الموظفين في ب
  أخر غير هذه المساهمات. تدرج المساهمات عند استحقاقها. 

  
ة     العمالت األجنب

ل الموجودات تقيد   أسعار الصرف السائدة في السوق في تارخ المعاملة. يتم تحو ة  العمالت األجنب المعامالت التي تتم 
ز المالي  ان المر السوق في تارخ ب أسعار الصرف السائدة  ة  العمالت األجنب ة المسجلة  ات النقد . وتحول  الموحد والمطلو

ان الدخل ال ع فروقات الصرف إلى ب   موحد.  جم
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ة الهامة      ٣ اسات المحاسب  تتمة  –الس

  
مة العادلة اس الق   ق

ل إلتزام في معاملة بين متعاملين في السوق في تارخ   ع موجودات أو يدفع لتحو ستلم لب مة العادلة هي الثمن الذ سوف  الق
ع ال مة العادلة يتم بناء على إفتراض أن المعاملة لب اس الق اس. إن ق ات تحدث: الق ل المطلو   موجودات أو لتحو

  
ات، أو  )أ سي للموجودات أو المطلو   في السوق الرئ

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

ن الوصول إليها من قبل المجموعة.   م سي أو األفضل    يجب أن تكون السوق الرئ
  

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

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

  أعلى وأفضل استخداماتها.  
  

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

  
ة الرسم ة المتداولة في األسواق المال مة العادلة لالستثمارات المال ة وفقًا ألفضل أسعار طلب مسجلة على الموجودات  تحـدد الق

  . التقررعند اإلغالق في تارخ 
  

ة المخصومة أو   استخدام تحليل التدفقات النقد ة  مة السوق ة التي ال توجد لها أسواق نشطة، تحدد الق ة لألدوات المال النس
ة بناء  الرجوع إلى عروض أسعار الوسطاء أو التجار. لتحليل التدفقات النق ة المستقبل ة المخصومة، تقدر التدفقات النقد د

ه في السوق ألداة مشابهة.  ستخدم سعر الخصم المعمول    على خبرة اإلدارة و
  

ة الموحدة مصنفة ضمن   انات المال متها العادلة أو االفصاح عنها في الب اس ق ات التي يتم ق ع الموجودات والمطلو إن جم
مة العادلة، و  ل: تدرج الق مة العادلة  اس الق ات الهامة لق التالي بناء على أدنى مستو من المعط  وصفها 

  
ات مماثلة.   :  ١المستو   *   أسعار السوق المتداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلو

٢المستو   *
    

صورة   : مة العادلة واضحًا  اس الق ات الهامة لق ون أدنى مستو من المطلو م التي  التقي ات  تقن
اشرة.   اشرة أو غير م   م

مة العادلة غير واضحة.   :  ٣المستو   * اس الق ات الهامة لق ون أدنى مستو من المطلو م التي  ات التقي      تقن
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ة      ٣ اسات المحاسب   تتمة  –الهامة الس

  
  تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

ات بناء على تصنيف متداولتعرض المجموعة الموجودات و    غير متداول، تكون الموجودات متداولة عندما تكون: /المطلو
  
ة،    )أ عها أو استهالكها في دورة التشغيل العاد قصد أن يتم ب   يتوقع أن تتحق أو 

 تكون محتف بها أساسًا لغرض المتاجرة،    )ب
عد تارخ التقرر، أو   )ج  يتوقع أن تتحق خالل اثني عشر شهرًا 
ات لمدة ال ت  )د ة مطلو ادلها أو استخدامها لتسو حظر ت عد  تكون نقد أو بنود مماثلة للنقد مالم  قل عن اثني عشر شهرًا 

 تارخ التقرر. 
 

ع الموجودات األخر تصنف غير متداولة.    جم
ات متداولة عندما:    وتكون المطلو

  
ة،    )أ تها في دورة التشغيل العاد   يتوقع أن تتم تسو

 تكون محتف بها أساسًا لغرض المتاجرة،    )ب
عد تارخ   )ج ة خالل اثني عشر شهرًا   التقرر، أوتكون مستحقة التسو
عد تارخ التقرر.  )د ات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا  ة المطلو  ال يوجد ح غير مشرو تؤخر تسو

  
غير متداولة.   ات األخر  ع المطلو  وتصنف المجموعة جم

  
  

ات والموجودات المحتملة   المطلو
ة   انات المال ات المحتملة في الب ان تدف موارد تجسد منافع الموحدة  ال يتم إدراج المطلو ولكن يتم اإلفصاح عنها، إال إذا 

ة الموحدة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما   انات المال عيد. ال يتم تحقي الموجودات المحتملة في الب ة هو احتمال  اقتصاد
 .ة مرجًحاون تدف المنافع االقتصاد

 
  استخدام التقديرات والتعديالت 

اسات  الس على تطبي  تؤثر  قد  ام وتقديرات وافتراضات  أح استخدام  اإلدارة  يتطلب من  الموحدة  ة  المال انات  الب إعداد  إن 
ة   ة واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعل ات المال الغ المدرجة للموجودات والمطلو ة والم الغ  المحاسب عن هذه الم

 المدرجة.  
 

ة في الفترة التي تتم فيها مراجعة  صورة منتظمة. تدرج التعديالت في التقديرات المحاسب تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
ة متأثرة.  ة فترات مستقبل انت التعديالت تؤثر فق على تلك الفترة أو أ   التقدير إذا 

  
اسات على وجه الخصوص، فإن المعلومات ا ام الهامة في تطبي الس قين واألح المجاالت الهامة للتقديرات وعدم ال لمتعلقة 

ة الموحدة انات المال الغ المعترف بها في الب ة التي لها التأثير األكبر على الم   .المحاسب
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عادلالنقد   ٤     هوما 
عادلالنقد يتضمن  ة:  المعروض  هوما  ة الموحد األرصدة التال ان التدفقات النقد   في ب

  

سمبر  ٣١     سمبر  ٣١    د   د
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر        ألف رال قطر     ألف ر
          

 ١٨  ١٢   نقد في الصندوق  
 ٥٢٬١٥٣  ٣٧٬٠٤١ يوًما) ٩٠أقل من إستحقاقها (  الودائع قصيرة األجل 

 ٣٧٬٩٣٤            ٣٦٬٤٧٥   أرصدة لد البنوك 
        
   ٩٠٬١٠٥  ٧٣٬٥٢٨ 

 

  على   اعتماًدا   أشهر،  وثالثة واحد  يوم  بين  ما  تتراوح  متفاوتة  لفترات  رطها  تم  األجل   قصيرة  ودائع  البنوك  لد  األرصدة  تتضمن
ات ة  المتطل سب  للمجموعة،  الفورة  النقد   المجموعة   تعرض  إن .  األجل  قصيرة  الودائع  على   الفائدة  ألسعار  وفقاً   الفائدة  و
ة  للمخاطر  أقصى  حد  المقابل  الطرف  تقصير  عن  ينشأ  االئتمان  لمخاطر اً   االئتمان مة  مساو  ما  الموجودات  لهذه  الدفترة  للق

سمبر    ٣١  في ة  المخاطر  وتعتبر.  ٢٠٢١د تعثر   مخاطر  من   األدنى  الحد  أن   اإلدارة  وتعتقد  جيد  ائتماني  وضع  ذات  االئتمان
التالي ، السداد ة الخسارة و ان أ   رصدتظل قيد ال هاولكن هامة  غير المتوقعة االئتمان   .االئتمان مخاطر فيهامة  تغيراتلتب

 

  أموال العمالء -أرصدة لد البنوك   ٥
لى  مانة إعلى سبيل األوتحتف بها المجموعة    العمالء،العمالء تمثل أرصدة لد البنوك تخص    أموال-األرصدة لد البنوك  

لشراء األرصدة  هذه  ص  بتخص العمالء  ام  ق ة    أسهم  حين  تسو تارخ  الو   المعامالتهذه  في  الغ    مجموعةتقوم  الم ل  بتحو
ات   . المستحقة من أموال العمالء إلى هيئة التسو

  

الغ      ٦   مستحقة من العمالء  م
سمبر  ٣١   سمبر  ٣١    د   د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      ألف رال قطر     ألف ر
        

الغ مستحقة من العمالء   ١٤٬١٩٣  ١٤٬٠٨٥  م
الغ مستحقة من يخصم: مخصص  مة م  (١٣٬٩٨٠)  (١٣٬٩٨٠)   العمالءإنخفاض ق

     
  ٢١٣  ١٠٥ 

 

  



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٢٢ - 
  

  
  
  

الغ      ٦  تتمة    –مستحقة من العمالء م
 

سمبر    ٣١في   ان  ٢٠٢١د الغ مستحقة من العمالءمخصص  ،  مة م   ٣١ألف رال قطر (  ١٣٬٩٨٠مبلغ    إنخفاض ق
سمبر  ة فى  ١٣.٩٨٠:  ٢٠٢٠د ). الحر مة مخصص ألف رال قطر الغ مستحقة من العمالءإنخفاض ق التالي م   :هي 

  

سمبر  ٣١   سمبر  ٣١    د   د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      ألف رال قطر     ألف ر

      
 ١٣٬٩١٤   ١٣٬٩٨٠  يناير ١الرصيد في 
  ٦٦   -  خالل السنة  المخصص

سمبر ٣١الرصيد في   ١٣٬٩٨٠  ١٣٬٩٨٠  د
  

انت أعمار األرصدة المستحقة من  ٣١في  سمبر،  ما يلي: د مة    العمالء غير المنخفضة الق
  

  
    متداولة     إجمالي 

 أقل من 
  يوم  ٩٠أكثر من     يوم  ٩٠- ٣١    يوم ٣٠ 

  
  ألف  

ال قطر      ر
  ألف  

ال قطر      ر
  ألف  

ال قطر      ر
  ألف  

ال قطر      ر
  ألف  

ال قطر    ر
          

سمبر   ٣١في  اإلجمالي  ١٣٬٩٨٠  -  -  ١٠٥  ١٤٬٠٨٥  ٢٠٢١د
ة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٠  ٪٠  ٪٩٩.٣  الخسارة نس

الغ مستحقة من   مة م إنخفاض ق
 (١٣٬٩٨٠)  -  -  -  (١٣٬٩٨٠)  العمالء 

           
سمبر   ٣١في  الصافي  -  -  -  ١٠٥  ١٠٥  ٢٠٢١د

            
          

سمبر  ٣١في  اإلجمالي   ١٣٬٩٨٠   -  -  ٢١٣  ١٤٬١٩٣  ٢٠٢٠د
ة الخسارة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪٠  ٪٠  ٪٩٨.٥  نس

الغ مستحقة من   مة م إنخفاض ق
 (١٣٬٩٨٠)  -  -  -  (١٣٬٩٨٠)  العمالء 

         

سمبر  ٣١في  الصافي   -  -  -  ٢١٣  ٢١٣  ٢٠٢٠د
  

الغ غير   الكامل.  المنخفضةمن المتوقع أن تكون الم اسة المجموعة الحصول على ضمانات   من أرصدة العمالء قابلة لالسترداد  ست من س ول
  عمالء.الالمستحقة من  على الذمم المدينة

  
  

  
  



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٢٣ - 
  

  

ة  إ  ٧   ستثمارات في أوراق مال
سمبر  ٣١   د سمبر  ٣١   د  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
ال قطر      ألف رال قطر     ألف ر

        استثمارات غير متداولة  
مة العادلة من خالل  الق  ١١٬٨٨٧  ٧٬٠٩٥    الدخل الشامل االخراستثمارات مدرجة 

مة العادلة من خالل  الق  ٧٢٧  ١٬٤٨٦  الدخل الشامل االخراستثمارات غير مدرجة 
  ١٢٬٦١٤  ٨٬٥٨١ 

     استثمارات متداولة 
مة العادلة   الق               ٩٧٬٣٢٣  الرح أو الخسارة  من خاللاستثمارات مدرجة 

ة       ٦٠٬٦٥٣  ٧٣٬٢٦٧  ١٠٥٬٩٠٤  اجمالي االستثمارات في أوراق مال
  
 

  
  

ة  انت   ة  األوراق  استثمارات  في  الحر مة  المصنفة  المال مة  والدخل الشامل االخر    خالل  من  العادلة   الق   خالل  من  العادلة  الق
 :   التالي الخسارة أو الرح

سمبر  ٣١ سمبر  ٣١    د    د
٢٠٢١    ٢٠٢٠   

ال قطر   ألف رال قطر    ألف ر
     

 ، يناير  ١في  ٧٣٬٢٦٧  ٦٧٬٠٠٦
 إضافات خالل السنة  ٩٠٬٥٨٦  ٩٠٬٢٣٧

عادات خالل السنة  (٦٥٬٧٦٦)  (٩٢٬٦٥٢)  است
مة العادلة خالل السنة ٧٬٨١٧  ٨٬٦٧٦  (أ)  ضاحإ         التغيرات في الق

سمبر  ٣١في  ١٠٥٬٩٠٤  ٧٣٬٢٦٧ ،د  
  

ضاح    ):  (أا
مة العادلة خالل السنة   التغيراتتتضمن   م اال   أراحفي الق مبلغ من تقي مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة  الق ستثمارات 
م إمن  أراح  )، و الف رال قطر   ٢٬٣٠٩:  ٢٠٢٠ألف رال قطر (  ٦٬٠٤١ مة العادلة من خالل  تقي الق الدخل  ستثمارات 

).  ٦٬٣٦٧:  ٢٠٢٠ألف رال قطر ( ٢٬٣١٧مبلغ  الشامل االخر   ألف رال قطر
  

ةإن  اطيإ في  الحر مة حت التالي:   السنة خالل  العادلة الق  هي 
سمبر  ٣١  سمبر  ٣١    د   د
 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر    ألف رال قطر   ألف ر

 (٤٥٬١٩٢)  (١٬٤٦٠) ، يناير  ١في 
م إ ةأراح من تقي  ٦٬٣٦٧  ٢٬٣١٧ من خالل الدخل الشامل االخر  ستثمارات في أوراق مال

مة العادلة  ةإإعادة تصنيف التغير في الق من خالل    ستثمارات في أوراق مال
عاد  ٣٧٬٣٦٥  (٥٤٠)  الدخل الشامل األخر عند اإلست

    
سمبر  ٣١في   (١٬٤٦٠)  ٣١٧  ،د



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٢٤ - 
  

  
  

  موجودات أخر     ٨
سمبر  ٣١   سمبر  ٣١    د   د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      ألف رال قطر     ألف ر
     

 ٨٧٤  ٣٬٠٦٩  لمشارع عقارة  دفعات مقدمة
 ٦٨٢  ١٬٦٩٢  للموردين ودفعات مقدمةدفعات مقدمة 

 ٤٬٧٣٣  ٧٬٤٣١  ذمم مدينة أخر 
  ٦٬٢٨٩  ١٢٬١٩٢ 

  

  
  عقارات للمتاجرة     ٩

سمبر ٣١             سمبر  ٣١    د   د
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر ف أل                رال قطر  فأل   ر
     

 ١٢٬٥٤٨  ٢٨٬٨٠١  يناير، ١في 

 ١٦٬٢٥٣  -  محول

ع  -  (١٢٬٥٤٨) * خالل السنة ب

سمبر، ٣١في   ٢٨٬٨٠١  ١٦٬٢٥٣ د
  

ة السنة في عدد   م   ٩يتمثل رصيد العقارات للمتاجرة في نها غرض المتاجرة، وتقوم المجموعة بإعادة تقي فيالت تمتلكها المجموعة 
ة  ار وجود ا ل فترة تقرر إلخت ممؤشرات إلتلك العقارات  تارخ  .تهانخفاض ق سمبر  ٣١و م عقار  ٢٠٢١د قًا لتقرر مق ، وط

متها الدفترة.  ة الى انفقد خلصت اإلدار مستقل  ة لتلك العقارات اكبر من صافي ق مة السوق   الق
   

مة  تحديد  يتم ل  للعقارات التجارة   العادلة   الق مات  أساس  على  أساسي   ش ات  قبل   من  إجراؤها   يتم  التي  التقي م  شر   المؤهلة   التقي
ة  والخبرة  المؤهالت  لديهم  و  مهنًا م  في  المناس مات لبنود العقارات  من   األنواع  هذه  تقي م  تحديد  تم.  التقي ل  التقي   استخدام   أساسي  ش
ذلك األسعار المثيلة  السوق  سعر اد ستخدامإ و للمقارنة ةالقابلو م  وأساليب بها المعمول الم   .التقي

  

منطقة اللوسيل    المجموعة قامت    ، ٢٠٢١عام  خالل  * ع قطعة أرض تقع  ٪)  ٢.٥مليون رال قطر متضمنة (  ١٢.٨مبلغ  مقابل  بب
ار القطرةرسوم إعادة  ة الد ع لصالح شر . ١٢.٥مبلغ بلغت تكلفة األرض في تارخ الشراء  .ب   مليون رال قطر

 

ة    في ،  العامنها م  إلعادة  مستقالً عقارًا    ُمثمًنا  اإلدارة  عينت  الساب سمبر  ٣١  وفي  األرض،   هذه  تقي  الُمثمن  خلص   ، ٢٠٢٠  د
مة أن   إلى المستقل ة الق مة و قطر  رال مليون  ١٥.٥ بلغت ألرضلتلك ا  السوق ع  ق ار  الب   .رال قطر  مليون  ١٤ مبلغ اإلج

  
  



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٢٥ - 
  

  
  ملموسة غير   موجودات    ١٠

مة ا تب الخلفي لوســــاطة   برنامجة تكلفمثل  تلموجودات غير الملموســــة  ق الموجودات  إطفاءيدرج  االلكتروني تكلفة الموقعو   التداولالم
ان الدخل الموحدإلا ضمن لفترةاغير الملموسة خالل  .طفاء واالستهالك في ب

سمبر ٣١ سمبر ٣١   د   د
٢٠٢١   ٢٠٢٠   

ال   ألف رال قطر    قطر ألف ر
  التكلفة:    

ة السنة  ٣٬٩٠٢  ٣٬٩٠٢  في بدا
ة السنة  ٣٬٩٠٢  ٣٬٩٠٢   في نها

 اإلطفاء المتراكم:     
 يناير، ١في  ١٬٦٥٢  ٩٤٦
 سنةللاإلطفاء  ٧٠٥  ٧٠٦

سمبر ، ٣١في  ٢٬٣٥٧  ١٬٦٥٢  د

ة في  ١٬٥٤٥  ٢٬٢٥٠ مة الدفتر سمبر ، ٣١صافي الق  د



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٢٦ - 
  

 
  

  معدات   و ممتلكات  ١١   

اني     أراضي        م
اني   تحسينات الم

    المؤجرة 
أثاث  

ات  ي     وتر
مبيوتر   معدات

ة     و برامج  تب ارات     معدات م     س
ة   أعمال رأسمال

  اإلجمالي     قيد التنفيذ 

  
  ألف 

ال      قطر ر
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف 

ال قطر    ر
                                    التكلفة:
 ٩٢٬٣٥٢  ٥١١  ٧٥١  ٣٬٣٢٢  ٤٣٬٠٩٣  ١٬٥٩٤  ٩٨  ١٣٬٨٨٦  ٢٩٬٠٩٧  ٢٠٢١يناير  ١ما في 
 ١٬٣٦٢  ٨٠١  -  -           ٢٣٥  ١  -  ٣٢٥  -  إضافات 

الت    -            (٤٢٤)  -  -  ٢٧٥  ٣٥  -  ١١٤  - تحو
                    

سمبر   ٣١ما في   ٩٣٬٧١٤  ٨٨٨  ٧٥١  ٣٬٣٢٢  ٤٣٬٦٠٣  ١٬٦٣٠  ٩٨  ١٤٬٣٢٥  ٢٩٬٠٩٧  ٢٠٢١د
                    

                   االستهالك المتراكم:

 ٥٣٬٩٧٤  -  ٧٥١  ٣٬٢٤٧  ٤١٬٠٤٤  ١٬٥٧٣  ٩٨  ٧٬٢٦١  -  ٢٠٢١يناير  ١ما في 

 ٢٬١٣٢  -  -  ٢٢  ١٬٢٦٤  ٤٢  -  ٨٠٤  -  االستهالك للسنة 
                    

سمبر   ٣١ما في   ٥٦٬١٠٦  -  ٧٥١  ٣٬٢٦٩  ٤٢٬٣٠٨  ١٬٦١٥  ٩٨  ٨٬٠٦٥  - ٢٠٢١د
                    

ة:  مة الدفتر                     صافي الق

سمبر   ٣١ما في   ٣٧٬٦٠٨  ٨٨٨  -  ٥٣  ١٬٢٩٥  ١٥  -  ٦٬٢٦٠  ٢٩٬٠٩٧    ٢٠٢١د
  
  
  
  
  
 

  



ة داللة للوساطة  ضة ش.م.ع.ق. شر   واالستثمار القا
  

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

-٢٧ - 
  

  
  تتمة    –معدات  و ممتلكات  ١١

  

اني     أراضي        م
اني   تحسينات الم

    المؤجرة 
أثاث 

ات ي     وتر
  مبيوتر معدات

ة    و برامج تب ارات     معدات م     س
ة   أعمال رأسمال

  اإلجمالي     قيد التنفيذ 

  
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

  رال قطر 
                                    التكلفة:
 ٩١٬٧٥٤  ١٬٠٢٣  ٧٥١  ٣٬٣٠١  ٤٢٬٠٢٣  ١٬٥٧٥  ٩٨  ١٣٬٨٨٦  ٢٩٬٠٩٧  ٢٠٢٠يناير   ١ما في 
 ٥٩٨  ٥٤١  -  ٢١  ١٧  ١٩  -  -  -  إضافات 
الت  -  (١٬٠٥٣)  -  -  ١٬٠٥٣  -  -  -  -  تحو

                                    
سمبر  ٣١ما في   ٩٢٬٣٥٢  ٥١١  ٧٥١  ٣٬٣٢٢  ٤٣٬٠٩٣  ١٬٥٩٤  ٩٨  ١٣٬٨٨٦  ٢٩٬٠٩٧  ٢٠٢٠د

                                    
                   االستهالك المتراكم:

 ٥١٬٨٣٦  -  ٧٥١  ٣٬٢١٧  ٣٩٬٧٤٣  ١٬٤٨١  ٩٨  ٦٬٥٤٦  -  ٢٠٢٠يناير   ١ما في 

 ٢٬١٣٨  -  -  ٣٠  ١٬٣٠١  ٩٢  -  ٧١٥  -  االستهالك للسنة
                                   

سمبر  ٣١ما في   ٥٣٬٩٧٤  -  ٧٥١  ٣٬٢٤٧  ٤١٬٠٤٤  ١٬٥٧٣  ٩٨  ٧٬٢٦١  - ٢٠٢٠د
                                    

مة الدفترة:                                     صافي الق

سمبر  ٣١ما في   ٣٨٬٣٧٨  ٥١١  -  ٧٥  ٢٬٠٤٩  ٢١  -  ٦٬٦٢٥  ٢٩٬٠٩٧  ٢٠٢٠د
  

    
  



ة  ضة ش.م.ع.ق. شر   داللة للوساطة واالستثمار القا
  

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

-٢٨ - 
  

 
 
 
 
 
 
  

ات أخر    ١٢     مطلو
سمبر ٣١     سمبر ٣١     د    د

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر        ألف رال قطر     ألف ر

        
 ١٥٬٧٥٥  ١٥٬٧٠٧  توزعات أراح مستحقة الدفع    
ة  م ات تنظ ضاح (مخصصات لمطال   ٤٬٨٥٠  ٩٬٨٥٠  ) iإ

 ٢٬٧٢٧  ٢٬٨٨٩  مصروفات مستحقة الدفع 
 ١٠٠  ١٠٢  عموالت مستحقة الدفع

ة صندوق دعم األنشطة  اض ة و الر  ١٦٤  ٢٠٣  االجتماع
 ٨٩١  ١٬٣٩٢  ذمم دائنة أخر 

     

  ٢٤٬٤٨٧  ٣٠٬١٤٣ 
 

ضاح   : )i( إ
 

ن مخصص إضافي  ٢٠٢١خالل عام   ة  ٥،٢٠٠  مبلغ، قامت اإلدارة بتكو م ة وتنظ ات قانون ألف رال قطر مقابل مطال
عة للمجموعة   ات التا ة داللة للوساطة    - جارة ضد إحد الشر ح إجمالي  ذ.م.م.  – شر ص ات  ا مخصص    ل ةلمطال م  التنظ

سمبر    ٣١ما في   .  ٩٬٨٥٠  مبلغ  ٢٠٢١د ارقررت المجموعة    الف رال قطر اإلعت ةالمخصصات    األخذ    لمواجهة   اإلضاف
ات  ةأ ةمطال  .محتملة مستقبل
 

ضاح   : )ii( إ
  المساهمة  المجموعة  على  يجب  ،٢٠١٠  يناير  في  الصادرة  الصلة  ذات  والتفسيرات  ٢٠٠٨  لسنة  ١٣  رقم  القطر   القانون   موجب
ة ة  أراحها  صافي  من٪  ٢.٥  بنس ة  األنشطة  دعم  صندوق   إلى  السنو ة  االجتماع   ١٣  رقم  لقانون ل  التفسير  يتطلب.  والراض
التالي،. لدخل مساهمة من ا المستح المبلغ إدراج ان فيتدرج هذه المساهمة  و ة حقوق  في التغيرات ب  .  الموحد الملك

   
ة الخدمة للموظفين مخصص   ١٣ افأة نها  م

  

ة في المخصص  التالي:  المعروضانت الحر ز المالي الموحد  ان المر   في ب
سمبر ٣١     سمبر ٣١     د    د

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر  ألف       رال قطر  ألف    ر

        

 ٤٬٥٦٨  ٤٬٥٢٧  يناير ١في 
ون خالل السنة   ٤٤٠  ٦٤٠  الم

ة الخدمة المدفوعة  افأة نها  ) ٤٨١(  (١٩٦)  خالل السنة م
      

سمبر ٣١في   ٤٬٥٢٧  ٤٬٩٧١  د
  



ة  ضة ش.م.ع.ق. شر   داللة للوساطة واالستثمار القا
  

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

-٢٩ - 
  

  
  

  رأس المال   ١٤
     

سمبر ٣١        د
٢٠٢١     

سمبر ٣١   د
٢٠٢٠   

ال قطر  ألف       رال قطر  ألف    ر
ه و الكامل: المصدر و المصرح          المدفوع 

        

مة  ٢٨٤٬١٦٠٬٠٠٠ ق   الواحد رال قطر للسهم  ١سهمًا 
مة  ٢٨٤٬١٦٠٬٠٠٠:  ٢٠٢٠( ق   ٢٨٤٬١٦٠   ٢٨٤٬١٦٠  )الواحد رال قطر للسهم ١سهماً 

 
  

 

اطي     ١٥   قانوني إحت
ات التجارة القطر رقم   ل    ٢٠١٥لسنة    ١١وفقًا لقانون الشر ة، يجب تحو ٪ من الرح السنو إلى  ١٠والنظام األساسي للشر

عة للمجموعة. يجوز للمجموعة أن   ات التا ل من الشر الت بناء على األراح التي تحققها  اطي القانوني. تتم التحو اإلحت
التتوقف هذه   عادل ا  التحو اطي القانوني  عندما  اطي القانوني غير قابل للتوزع ٥٠إلحت ٪ من رأس المال المصدر. إن اإلحت

ور أعاله.    إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون المذ
 
  

اشرة أخر   ١٦   مصروفات عموالت الوساطة وتكاليف م
ة في    سمبر ٣١للسنة المنته   د
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر        رال قطر ألف    ألف ر
          

        
ضاح   مدفوعة تعموال  ١٣٬١٤٠  ٩٬٠٧٣    )i(إ

 ٢٥٤  ٣٦٨  مصروفات وساطة أخر 
  ١٣٬٣٩٤  ٩٬٤٤١ 

 

ضاح   )i(إ
  ةمدفوع  الف رال قطر    ١٬٣٩٦و مبلغ  خالل العام لبورصة قطر    ةمدفوع  الف رال قطر   ٧٬٦٧٧مبلغ  تتمثل في  

ز  ة قطر لإليداع المر   .لشر
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ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته   ٢٠٢١د

-٣٠ - 
  

 

  إيرادات العقارات   ١٧
ة في    سمبر ٣١للسنة المنته   د

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر        ألف رال قطر     ألف ر

 ٢٬٤٥٧  ٢٬٠٢٨  إيرادات وساطة عقارة 
 ٧٢٧  ١٬٧١٠  إيرادات من خدمات عقارة أخر 

  ٣٬١٨٤  ٣٬٧٣٨ 
 

  

  إيرادات اخر      ١٨
ة فى    سمبر  ٣١للسنة المنته   د
  ٢٠٢١     ٢٠٢١    

ال قطر  ألف       رال قطر  ألف    ر
ة ة قانون ضات مستلمة  من عميل عن تسو  -  ٨٬١٩٨  تعو

 ٢٩  ١٬١٤٤  إيرادات متنوعة
  ٢٩  ٩٬٣٤٢ 

 

ة و    ١٩ ة مصروفات عموم   إدار
ة في      سمبر ٣١للسنة المنته   د
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر        ألف رال قطر     ألف ر
          

 ١٤٬٦٠٧  ١٥٬٢٥٢    تكاليف الموظفين 
ة واستشارة   ٣٬٨٧٤  ٤٬٢٦١    أتعاب مهن

ا المعلومات واإلتصاالت  ٢٬٢٩٢  ٢٬٧٥٣    تكاليف تكنولوج
يمصارف   ١٬١٣٢  ٦٥٩    ضمان بن

ة م ة وتنظ وم  ٨٩٥  ٩٥٦    رسوم ح
 ٧١٩  ٦٨٧    تسو  مصارف 
مةمخصص  ضاح  إنخفاض ق الغ مستحقة من العمالء (إ                  ٦٦  -    )  ٦م

 ١٬٤٧٣  ١٬٥٧٥    مصارف متنوعة ٦٦
         
    ٢٥٬٠٥٨  ٢٦٬١٤٣ 
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  الرح األساسي والمخفف للسهم  ٢٠
قس  احتساب يتم   ة األم على المتوس ال  لسنةرح ا  صافي  مةالرح األساسي للسهم  الشر مرجح لعدد األسهم  العائدة للمساهمين 

ة    .  السنةخالل  المستحقةالعاد
ة في    سمبر ٣١للسنة المنته   د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر  ألف     رال قطر  ألف    ر

       

 ( ة األم (ألف رال قطر  ٦٬٩٣٤  ٨٬٤٩٣  رح السنة العائد لمساهمي الشر
 ( ضاح  -المتوس المرجح لعدد األسهم خالل  السنة (ألف رال قطر  ٢٨٤٬١٦٠  ٢٨٤٬١٦٠  )١٤(إ

     

 ٠.٠٢٤  ٠.٠٣٠  )  لكل سهم (رال قطر الواحد الرح األساسي والمخفف للسهم  

حتمل أن تكون   ن هناك أ أسهم  ساو العائد   لسهملعائد المخفف  الولذلك فإن    الفترة،في أ وقت خالل هذه    مخففةلم 
  األساسي للسهم.  

  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١
ا والمؤسسات التي   ار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي اإلدارة العل طرة  تخضع للتمثل األطراف ذات العالقة  س

ة المنفردة  طرة مشتر اسة عتماد ا يتم  .من قبل هذه األطراف هام لتأثير أوأو س شرو المتعلقة بهذه المعامالت  الاألسعار و س
    . المجموعةمن قبل إدارة 

  

ة و سنة المقارنة المعامالت مع األطراف ذات العالقة ان   التالي: خالل السنة الحال
ة في    سمبر ٣١للسنة المنته   د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ا وأفراد عائالتهم: ال قطر  ألف  مسؤولي اإلدارة العل   رال قطر  ألف    ر
        

 ٤١  ٦٦  صافي إيرادات الوساطة والعموالت
      

  

ا ا مزا     اإلدارة العل
انت   س التنفيذ والمدير العام.  ا في مجلس اإلدارة والرئ ا للمجموعة يتمثل مسؤولي اإلدارة العل ا اإلدارة العل خالل السنة    مزا

ة وسنة المقارنة    التالي:  الحال
  

ة في    سمبر ٣١للسنة المنته   د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      ألف رال قطر     ألف ر
        

 ٢٬٠١٩   ٢٬١٣٩  رواتب ومنافع قصيرة األجل
 --  ٥٢٢  بدالت حضور إجتماعات

 ١٢٥  ٥٤  منافع تقاعد الموظفين
  ٢٬١٤٤  ٢٬٧١٥ 



ة  ضة ش.م.ع.ق. شر   داللة للوساطة واالستثمار القا
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته   ٢٠٢١د
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ات  ٢٢   الطارئة  االلتزامات والمطلو
ة والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات    ان لد ات المحتملة التال ةالمجموعة المطلو   . ماد

سمبر ٣١      د
  ٢٠٢١    

سمبر ٣١  د
 ٢٠٢٠  

ال قطر      ألف رال قطر     ألف ر
        

ات ضمان  ١٥٠٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠  خطا

ات الضمان   ة مصدرةتمثل  خطا ة عن المجموعة إلى    ضمانات مال ا الن ة من البنوك  ز لألوراق المال ة قطر لإليداع المر   شر
ةخالل األعمال  اد  .شهر من تارخ التقرر ١٢وتستح خالل  االعت

 

  
  

  التحليل القطاعي  ٢٣
عة أنشطتها.    ) ٤إلى أرعة (المجموعة    تنقسمألغراض إدارة     للمجموعة ثالثة قطاعات ألغراض و قطاعات تجارة بناء على طب

  هي:  التقارر واألنشطة األخر   إعداد
 ة شمل هذا القطاع خدمات - وساطة األسهم ع وشراء األسهم. مال وس لب  تقدم للعمالء 

  ثمارات العقارة.ستالعقارات واالدارة لمالكي اإلتسو و الشمل هذا القطاع خدمات  -ات العقار 

 ا المعلومات ات شمل هذا ا  -  تكنولوج رمجة البرمج ر و ا المعلومات والخدمات االستشارة وتطو لقطاع خدمات تكنولوج
 المتطورة. 

 ض  -خر  أ عه  ةتتمثل في المجموعة القا ات التا م خدمات للشر ط  التي تقوم بتقد  ة ثماراست  أنشطةمعها    ةلها والمرت
 .ةمختلف

  

م أداء  م األداء. يتم تقي ص الموارد وتقي صورة منفصلة ألغراض تخص ة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل  مراق تقوم اإلدارة 
ون التسعير الت  القطاعات بناء على رح أو خسارة التشغيل.  بين قطاعات التشغيل بناًء على أساس السوق الحر    للتحو

. معت طرقة مماثلة للمعامالو    األطراف األخر
  

   



ة  ضة ش.م.ع.ق. شر   داللة للوساطة واالستثمار القا
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته   ٢٠٢١د
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  تتمة   –التحليل القطاعي   ٢٣
المجموعة للسنة    حول  معلوماتعرض الجدول التالي ال قطاعات التشغيل  ات المتعلقة  اإليرادات والرح والموجودات والمطلو

ة في  سمبر ٣١المنته   على التوالي:   ٢٠٢٠و  ٢٠٢١د
  

  

  
  

  
 

ة المعلومات     العقارات    وساطة األسهم    عادات    أخر     تقن   اإلجمالي     است
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  

سمبر  ٣١ ال قطر   ٢١٢٠د ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
        

الصافي) عموالت إيرادات   ١٥٬٨٧٣  -  -  -  -  ١٥٬٨٧٣  الوساطة (
ة المعلومات  إيرادات من خدمات  ٢٢  -  -  ٢٢  -  -  تقن

 ١٧٬٠٧٧  (١٬٣٧٧)  ٤٬٨٩٩  ٢٧٠  ٤٬٨٥٣  ٨٬٤٣٢  إيرادات أخر 
             

 ٣٢٬٩٧٢  (١٬٣٧٧)  ٤٬٨٩٩  ٢٩٢  ٤٬٨٥٣  ٢٤٬٣٠٥  السنة إيرادات 

             
اح / (خسائر)   ٨٬٤٩٣  ٣٣٬٤١٩  (٣٦٬٨٢٠)  (٢٬٤٩١)  ١٬٢٣٧  ١٣٬١٤٩  السنةأر

             
 ٢٬٨٣٨  -  ١٬٣٥٧  ١٧١  ٨٢٠  ٤٩٠  االستهالك واإلطفاء 

             
 ٦١٩٬١٤٠  (٢٢٩٬٠٣٥)  ٢٤٩٬٥٤٣  ١٤٬٤٥١  ٧١٬٩٥٤  ٥١٢٬٢٢٧  موجودات  إجمالي ال

        
ات  إجمالي ال  ٣٩٨٬٥٨٣  (٢٨٬٦٤٤)  ٣٧٬٢٠٣  ٣٬٦٣٨  ٣١٥  ٣٨٦٬٠٧١  مطلو

        
سمبر  ٣١              ٢٠٢٠د

إيرادات الوساطة والعموالت  
الصافي)  )  ٢٢٬٣٤٤  -  -  -  -  ٢٢٬٣٤٤ 

ة   ١٣٩   -  -  ١٣٩  -  -  المعلومات إيرادات من خدمات تقن
 ١٠٬٤٦٠  (١٬٩٢٣)  ١٬٨٩٨  ٥  ٥٬٣٤٢  ٥٬١٣٨  إيرادات أخر 
        

 ٣٢٬٩٤٣  (١٬٩٢٣)  ١٬٨٩٨  ١٤٤  ٥٬٣٤٢  ٢٧٬٤٨٢  إيرادات القطاع 

        
 ٦٬٩٣٤  -  (٤٬٥١٣)  (٥٧٠)  ١٬١٢٢  ١٠٬٨٩٥  خسائر القطاع 

        
 ٢٬٨٤٤  -  ١٬٤٤٠  ١٧٠  ٧٢٨  ٥٠٦  واإلطفاء االستهالك 

             
 ٧٨٦٬١٥١  (٢٨٨٬٣١٦)  ٢٨٣٬٥٤٤  ١٦٬٢١٩  ٧٠٬٨٩١  ٧٠٣٬٨١٣  موجودات القطاع  

             

ات القطاع   ٥٧٥٬٨٤٢  (٥٣٬٤٠٩)  ٣٣٬٨٤٣  ٢٬٥٥٣  ٤٨٩  ٥٩٢٬٣٦٦  مطلو
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ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته   ٢٠٢١د
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ة   ٢٤   إدارة المخاطر المال
اساتاألهداف    والس

الغ مستحقة   ة للمجموعة على م س ات الرئ الغو   لعمالءلتشتمل المطلو ةل  مستحقة  م ز   لإليداع  قطر  شر ة   لألوراق  المر  المال
ات المجموعة.   ل لعمل ة هو الحصول على تمو ات المال . الغرض األساسي لهذه المطلو ات أخر ومصارف مستحقة ومطلو
ة   ز لألوراق المال ة قطر لإليداع المر الغ المستحقة من العمالء ومن شر ة مختلفة مثل الم ولد المجموعة موجودات مال

ة وأرصدة ات المجموعة. أ -ك و بنال لد واستثمارات مال اشرة من عمل   موال العمالء ونقد وأرصدة لد البنوك، وهي ناتجة م
  

ة للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم  المال الناشئة من األدوات  ة  س المخاطر الرئ إن 
ل من هذه المخاطر، وا غرض إدارة  اسات والموافقة عليها  مراجعة الس   لتي نلخصها أدناه.اإلدارة 

  

  مخاطر السوق 
ة وأسعار  السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنب تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار 
ة لد المجموعة. إن الهدف من إدارة مخاطر   مة األدوات المال األسهم على رح المجموعة أو حقوق المساهمين أو على ق

ة تعرض المجموعة لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زادة العائدات. السوق هو    مراق
  

  مخاطر أسعار الفائدة 
ة  س حساس ع أسعار متغيرة. الجـدول التالي  ة التي تحمل فوائد  تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على أدواتها المال

ان الدخل الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفا ان الدخل  ب ة ب . إن حساس ع المتغيرات األخر ات جم ئدة، مع ث
أسعار فائدة   ة  الموحد هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على الرح السنو للمجموعة، بناء على األدوات المال

ما في  سمبر  ٣١متغيرة  ًا وم٢٠٢١د ون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساو   عاكسًا لتأثير الزادات المبينة.. يتوقع أن 
  

التأثير على الرح      الزادة في    
  رال قطر  ألف    نقا األساس   

      

 ١٨٤    نقطة  ٢٥+  ٢٠٢١
      

  ٢٣٧    نقطة  ٢٥+  ٢٠٢٠
  

ة للمجموعة.    ال يوجد تاثير على حقوق الملك
  

  مخاطر أسعار األسهم
ة مجموع التغيرات في   س الجدول التالي حساس مة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار األسهم المتداولة مع ع الق

ًا ومعاكسًا لتأثير الزادات المبينة. ون تأثير النقص في أسعار األسهم مساو . يتوقع أن  ع المتغيرات األخر ات جم   ث
التغير في   

    أسعار األسهم 
التأثير على حقوق  

ة   الملك
ال قطر          ألف ر

٢٠٢١        
ة   ٥٬٢٩٥    ٪٥+  بورصة قطر  –استثمارات في أوراق مال

٢٠٢٠        
ة    ٣٬٦٢٧    ٪ ٥+  بورصة قطر  –استثمارات في أوراق مال

  
   



ة  ضة ش.م.ع.ق. شر   داللة للوساطة واالستثمار القا
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
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ة    ٢٤   تتمة   –إدارة المخاطر المال
  

ة   مخاطر العمالت األجنب
ة نتيجة   مة األدوات المال ة هي خطر تقلب ق ة. وحيث أن سعر  مخاطر العمالت األجنب للتغيرات في أسعار العمالت األجنب

ة هامة. إن المجموعة غير   ي مخاطر عمالت أجنب الدوالر األمر ي، ال تمثل األرصدة  الدوالر األمر الرال القطر مثبت 
ي.  ة غير الدوالر األمر عمالت أجنب سبب قلة أرصدتها    معرضة لمخاطر هامة 

  
  مخاطر االئتمان 

ة لطرف آخر. تتعرض  تتمثل مخ سبب بذلك خسارة مال التزاماته و ة في الوفاء  فشل طرف في أداة مال اطر االئتمان في أن 
الغ المستحقة من العمالء، واألرصدة لد البنوك   ة على الم عض الموجودات   -المجموعة لمخاطر إئتمان أموال العمالء و

ز المالي الموحد.  ان المر ما تظهر في ب   األخر 
  

ة للعمالء بوضع  النس التعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة، و ة للبنوك  النس ة  تعمل المجموعة للحد من مخاطرها اإلئتمان
ة الذمم المدينة القائمة.   ة ومراق   حدود إئتمان

  
ما فيها   ة للمجموعة  ة الناشئة من الموجودات المال ة للمخاطـر االئتمان ون تعرض   المدينة واألرصدة  الذممالنس لد البنوك، 

ان  مة الدفترة لهذه الموجودات في ب ًا للق ون أقصى المخاطر مساو المجموعة للمخاطر من عجز العمالء عن السداد، و
ز المالي الموحد.    المر

  
ز المالي الموحد ان المر ما في تارخ ب ألقصى للمخاطر  الحد ا  .يبين الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان الناشئة 

ة. مة اإلجمال الق    عرض 
  

سمبر ٣١    د
  ٢٠٢١    

سمبر ٣١  د
 ٢٠٢٠  

ال قطر      ألف رال قطر     ألف ر
        

 ٩٠٬٠٨٧  ٧٣٬٥١٦  أرصدة لد البنوك 
 ٥٤٦٬٨٤٨  ٣٥١٬٦٤٨  أموال العمالء  –أرصدة لد البنوك 

ز لألوراق  ة قطر لإليداع المر الغ مستحقة من شر ةم  -  ٢٠٬٣٥٧  المال
الغ مستحقة من العمالء الصافيم  ،  ٢١٣  ١٠٥ 

      
  ٦٣٧٬١٤٨  ٤٤٥٬٦٢٦ 
  

مة  يتم تحليل اس  ل  تارخ  في  االنخفاض في الق استخدام مصفوفة مخصصات لق ة المتوقعة،  تقرر   تستندو   الخسائر االئتمان
ام التأخر عن السداد  إلى  المخصصات  معدالت س.  مماثلة  خسارة  أنما  ذات  العمالء  من  مختلفة  مجموعاتل  عدد أ   حساب  ع
مة  حتماالتإلا  المرجحة  النتائج ة  والق   األحداث  عن  التقرر  تارخ  في  المتوفرة  والمدعومة  المعقولة  والمعلومات  للنقود  الزمن
قة ة والظروف السا ة  الظروف الخاصة  والتوقعات  الحال ة االقتصاد   .المستقبل

  
  



ة  ضة ش.م.ع.ق. شر   داللة للوساطة واالستثمار القا
  

ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته   ٢٠٢١د
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ة    ٢٤   تتمة  -إدارة المخاطر المال
  

  تتمة  – مخاطر االئتمان
  

ة لمدة   تعتبر ة متأخرة السداد عندما تتأخر المدفوعات التعاقد   تارخ االستحقاق. نم يوماً  ٣٦٠المجموعة الموجودات المال
  

الغ   الم ما يتعل  زات المخاطر ف منخفضة    غير   األرصدة  أن  حيث  ،المستحقة من العمالء منخفضةتعتقد المجموعة أن تر
مة   .التقرر تارخ في األدنى  الحدعند  هي الق

  

ة المتوقعة من العمالء   ألف رال    ١٣٬٩٨٠:  ٢٠٢٠ألف رال قطر (  ١٣٬٩٨٠في تارخ التقرر، بلغت الخسائر اإلئتمان
ة المتوقعة  ن مخصص مناسب للخسائر االئتمان حساب مخاطر االئتمان الخاصة بها عن طر تكو ). تقوم المجموعة  قطر

ة لكل فئة من  صورة دورة. عند حساب معدالت الخسائر االئتما ة المتوقعة، تقوم المجموعة بدراسة معدالت الخسارة التارخ ن
ة لإلقتصاد الكلي.   انات المستقبل   فئات المدين وتعديل الب

  
 مخاطر السيولة 

ة عند  استتتمثل مخاطر السيولة في عدم   التزاماتها المال طر حقاقها. إن وسيلة المجموعة إلدارة مخااستطاعة المجموعة الوفاء 
ة لسداد التزاماتها عند   اف ون لديها دائمًا سيولة  ان أن  قدر اإلم ة  استالسيولة هو أن تضمن  حقاقها، في الظروف العاد

ة، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو    سمعة المجموعة.  تخاطروغير العاد
  

ع لد المجموعة    المجموعةحّد  ت ة. تتطلب شرو الب اف ه  أن تضمن توفر تسهيالت بن   سدادمن مخاطر السيولة لديها 
الغ خالل المدد المحددة في   الغ المستحقة للعمالء عادة وفقًا لشرو معامالت األسهم.الفالم   واتير. تسدد الم

  

ات المجموعةاستالجدول التالي يلخص مواعيد   سمبر بناء على    ٣١في    خصومةغير الم  حقاق مطلو ة    توارخ السدادد التعاقد
السوق.  ة    ومعدالت الفائدة الحال

    عند الطلب  
أقل من سنة  

  اإلجمالي    واحدة 
  ألف 

ال قطر      ر
  ألف

ال قطر      ر
  ألف

ال قطر    ر
سمبر ٣١في           ٢٠٢١ د

الغ مستحقة للعمالء  ٣٦٣٬٤٦٩  -  ٣٦٣٬٤٦٩  م
عات أراح   ١٥٬٧٠٧  -  ١٥٬٧٠٧  مستحقة الدفعتوز
ات أخر   ١٤٬٠٦٧  ١٤٬٠٦٧  -  مطلو

      
 ٣٩٣٬٢٤٣  ١٤٬٠٦٧  ٣٧٩٬١٧٦  اإلجمالي
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ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة إ
ة  سمبر  ٣١في للسنة المنته   ٢٠٢١د
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ة    ٢٤   تتمة  -إدارة المخاطر المال
  

 تتمة   – مخاطر السيولة
  

    عند الطلب  
أقل من سنة  

  اإلجمالي    واحدة 
  ألف  

    رال قطر 
  ألف 

    رال قطر 
  ألف 

  رال قطر 
سمبر  ٣١في           ٢٠٢٠د

الغ مستحقة للعمالء   ٥٠٣٬٩٤٧  -  ٥٠٣٬٩٤٧  م
  ١٥٬٧٥٥   -   ١٥٬٧٥٥  توزعات أراح مستحقة الدفع 

ز  ة قطر لإليداع المر  ٤٢٬٨٨١  -  ٤٢٬٨٨١ (QCSD)مستح إلي شر
ات أخر   ٣٬٨٨٢  ٣٬٨٨٢  -  مطلو

        
 ٥٦٦٬٤٦٥  ٣٬٨٨٢  ٥٦٢٬٥٨٣  اإلجمالي

   
  
  
  
  
  

  إدارة رأس المال
ة وظروف أعمالها. لم   ل رأسمالها وٕادخال التعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصاد تقوم المجموعة بإدارة ه

اسات أو اإلجراءات خالل السنة   ة في  تدخل المجموعة تعديالت على األهداف أو الس سمبر  ٣١المنته سمبر   ٣١و  ٢٠٢١د د
مبلغ  ٢٠٢٠ قدر  شتمل رأس المال على رأس المـال المـدفوع والخسائر المتراكمة و ما في    ١٩٢٬٢٥٥.   ٣١ألف رال قطر 

سمبر  ).   ١٨٣٬٨٧٩:  ٢٠٢٠(  ٢٠٢١د   ألف رال قطر

  
ة     ٢٥ مة العادلة لألدوات المال  الق

  
ة من موجودات  ةتتكون األدوات المال ة. مال ات مال   ومطلو

  

الغ مستحقة من العمالء وأرصدة لد البنوك   ة من نقد وأرصدة لد البنوك وم الغ   –تتكون الموجودات المال أموال العمالء وم
ة و  ز لألوراق المال ة قطر لإليداع المر ة  مستحقة من شر ات المال . المطلو ة وموجودات أخر استثمارات في أوراق مال

الغ مستحقة إلى العمالء الغ تتكون من م ةإلى  مستحقة وم ز  لإليداع قطر شر ة لألوراق المر . المال ات أخر   ومطلو
  

متها الدفترة. ل ماد عن ق ش ة ال تختلف  مة العادلة لألدوات المال   الق
 

مة    العادلة تدرج الق
م:  ات التقي ة حسب تقن مة العادلة لألدوات المال   تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن الق

  

ات مماثلة.  :  ١المستو    األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق عاملة لموجودات أو مطلو
اناتها التي    :    ٢المستو  ع ب ات أخر والتي تكون جم صورة تقن مة العادلة المسجلة، واضحة  لها تأثير هام على الق

اشرة.  اشرة أو غير م   م
انات   :  ٣المستو  مة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على ب الق انات لها تأثير هام على  ات التي تستخدم ب التقن

ة واضحة.    سوق
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ة  ٢٥ مة العادلة لألدوات المال   تتمة  -الق
سمبر،    ٣١ما في   ة   لألدوات  تحليالً   التالي   الجدول  يبيند مةالمدرجة    المال مة   الهرميالتدرج    مستو   حسب  العادلة  الق   للق

  : العادلة
  ٣المستو     ٢المستو     ١المستو     اإلجمالي 

 
  ألف

ال قطر      ر
  ألف

ال قطر      ر
  ألف

ال قطر      ر
  ألف

ال قطر    ر
سمبر  ٣١في           ٢٠٢١د

ة مة العادلة  استثمارات في أوراق مال   الق
 -  ١٬٤٨٦  ٧٬٠٩٥  ٨٬٥٨١    من خالل الدخل الشامل االخر 

ة مة العادلة استثمارات في أوراق مال     الق
 -  -  ٩٧٬٣٢٣  ٩٧٬٣٢٣ من خالل الرح او الخسارة

                
  ١٬٤٨٦  ١٠٤٬٤١٨  ١٠٥٬٩٠٤  - 

  

سمبر  ٣١في            ٢٠٢٠د
                

ة  -  ٧٢٧  ١١٬٨٨٧  ١٢٬٦١٤   FVOCIفي  استثمارات في أوراق مال
ة  -  -  ٦٠٬٦٥٣  ٦٠٬٦٥٣ FVTPLفي  استثمارات في أوراق مال

             
  ٧٢٧  ٧٢٬٥٤٠  ٧٣٬٢٦٧  - 

  

ة في    السنةخالل   سمبر    ٣١المنته الت بين المستو    ٢٠٢١د مة العادلة، ولم تحدث    ٢والمستو    ١لم تحدث تحو للق
الت إلى مة العادلة  ٣أو من المستو  تحو   . للق

  
ة الهامة    ٢٦    ام المحاسب   التقديرات واالفتراضات واألح

  

للمجموعة   الموحدة  ة  المال انات  الب إعداد  تقوم  يتطلب  اإليرادات اإلدارة  أن  الغ  م على  تؤثر  وٕافتراضات  تقديرات  استخدام 
ة انات المال ة فترة الب عض اإلفصاحات في نها ات و قين الموحدة  والمصارف والموجودات والمطلو ن أن يؤد عدم ال م  .

ات للفترات  مة الدفترة للموجودات أو المطلو من هذه التقديرات واإلفتراضات إلى نتائج تتطلب إدخال تعديالت جوهرة في الق
ة للمجموعة، قامت اإلدارة   اسات المحاسب ة تطبي الس ة. خالل عمل ة والتي  التقديرات    استخدامالمستقبل واإلفتراضات التال

ة الموحدة. انات المال الغ المدرجة في الب     لها تأثير هام على الم
   

صورة دورة ة خالل الفترة ،  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة  تم تحقي هذه المراجعات على التقديرات المحاسب و
انت المراجعة لها ان    التي تم فيها تعديل التقديرات إذا  ة إذا  ة والفترات المستقبل تأثير على هذه الفترة، أو خالل الفترة الحال

ة.  ة والمستقبل ال الفترتين الحال  لها تأثير على 
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ة الهامة   ٢٦ ام المحاسب   تتمة    –التقديرات واالفتراضات واألح
  

الغ المتوقعة  ةخسائر االئتمانالمخصص    المستحقة من العمالءللم
س   نتطب المجموعة النهج الم ة المتوقعة  لخسائر االمخصص ل  لتكو ة  وفقًا لئتمان ار الدولي للتقارر المال ، والذ  ٩لمع

استخدام مخصص    .المدينةلكامل أعمار الذمم  متوقعة ال ةئتمان االخسائر السمح 
  

الغ المستحقة من العمالء )  ١٤٬١٩٣:  ٢٠٢٠ألف رال قطر ( ١٤٬٠٨٥ في تارخ التقرر، بلغ إجمالي الم ألف رال قطر
ان مخصص   )  ١٣٬٩٨٠. :٢٠٢٠ألف رال قطر (  ١٣٬٩٨٠  مبلغ  المتوقعة  ةخسائر االئتمانالو ات  .ألف رال قطر يتم إث

الغ المتوقع ة والم الغ المحصلة فعلًا في الفترات المستقبل ان الدخل  تحصيلها أ فرق بين الم     الموحد.في ب
  

الغ المستحقة من    مصفوفة تستخدم المجموعة   ة المتوقعة للم تستند معدالت  .العمالءالمخصصات لحساب الخسائر االئتمان
ام التأخر عن السداد ل عدد المخصصات إلى   .  مجموعات مختلفة من العمالء لها أنما خسارة مماثلةأ

  

في   المخصصات  ةتستند مصفوفة  التارخ التخلف  إلى معدالت  ة  ن    البدا م ستقوم المجموعة   مالحظتها.  للمجموعة التي 
ة المتوقعة    الخبرات معايرة المصفوفة لتعديل   ة حول الخسائر االئتمان ة.معلومات  المع  التارخ على سبيل المثال، إذا   المستقبل

ة المتوقعة (أ الناتج المحلي اإلجمالي) خالل العام المقبل، مما قد يؤد إلى   ان من المتوقع أن تتدهور األوضاع االقتصاد
ة ل تقرر، يتم تحديث معدالت التخلف .  زادة عدد حاالت التخلف عن السداد، يتم تعديل معدالت السداد التارخ في تارخ 

ة ةالتي يتم مالحظتها  عن السداد التارخ تم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبل  . و
 

الملحإن   ة  التارخ السداد  عن  التخلف  معدالت  بين  العالقة  م  المتوقعة  و تقي ة  االقتصاد والظروف  ة ظة  االئتمان والخسائر 
ة المتوقعة   مة الخسائر االئتمان عد من التقديرات الهامة. إن ق ة  األحوال  للتغيرات في الظروف و   ةحساسالمتوقعة  االقتصاد

ةالخبرات    قد ال تكون  .المتوقعة ة  ل  الحال الظروف االقتصاد ة للمجموعة والتنبؤ    عن الفعلي  ممثًال للتخلف  لخسارة االئتمان
   .للعميل في المستقبل السداد 

  

ة لل   والمعدات والموجودات غير الملموسة  ممتلكاتاألعمار اإلنتاج
لل التقديرة  ة  المجموعة األعمار اإلنتاج /   ممتلكاتتحدد  والمعدات والموجودات غير الملموسة لغرض احتساب االستهالك 

  . عي والتقادم الفني أو التجار ار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطب عد أن يؤخذ في االعت اإلطفاء. يتم التقدير 
تم تعديل ة، و ة واألعمار اإلنتاج ق مة المت مراجعة الق ًا  قس االستهالك / اإلطفاء مستقبًال في الحاالت   تقوم المجموعة سنو

قة.  ة تختلف عن التقديرات السا   التي تعتقد فيها اإلدارة أن األعمار اإلنتاج
  

   متداولة للمتاجرة عقاراتال تصنيف
ع  بها  المحتف  عقاراتها  وعرض  فيتصنب  المجموعة تقوم   ان  في   متداولة  للمتاجرةعقارات    للب ز  ب حتسب ت.  وحدالم  المالي  المر

ست  للمتاجرة  عقارات   العقارات  هذه  المجموعة عها    هاب  االحتفاتم  ي  حيثة،  عقار ات  استثمار   ول  في  الحًقافق لغرض ب
اقال اد  س ل  العقارات  هذه  تأجير  المجموعة  تقرر  قد.  ألعمالل  االعت ة   لتعزز  مؤقت  ش ان ع  إم س  العقار  ب  لغرض   ول

  .  المال رأس إنماء لغرض العقارات  االحتفا يتم وال منها، اإليجار إيرادات تحصيل استمرار
  

ة  األوراقات في االستثمار  تصنيف     المال
ة  أوراق  في  استثمارات  شراء  عند فهاجب  ي   ان  إذا   ما  المجموعة   تقرر  مال مة  استثمارات"ـ    تصن   الرح   خالل  من   العادلة  الق
مة  استثمارات"  أو"  الخسارة  أو ع".  الدخل الشامل االخر  خالل  من   العادلة  الق ار  إرشادات  المجموعة  تت  للتقارر  الدولي  المع

ة مة  استثمارات"ـ    االستثمارات  المجموعة  تصنف.  استثماراتها  تصنيف  لغرض  ٩  المال " الخسارة  أو  الرح  خالل  من  العادلة  الق
ازتها  تم  إذا ل  ح فها  تم  إذا   أو")  للمتاجرة   بها  محتف("  النقد  وتوليد  األجل  قصيرة  أراح  تحقي  لغرض  أساسي  ش  مبدئًا   تصن

مة  استثمارات ع  تصنف.  الخسارة  أو  الرح  خالل  من  العادلة  الق مة  استثمارات"ـ    األخر   االستثمارات  جم  من  العادلة  الق
 الدخل الشامل االخر.  خالل
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ة الهامة   ٢٦ ام المحاسب   تتمة    –التقديرات واالفتراضات واألح
  

مة انخفاض ة غير الموجودات ق    المال
م ة  غير  للموجودات   الدفترة  الق   على   مؤشر  أ  هناك  ان  إذا   ما  لتحديد  تقرر  ل  تارخ  في  مراجعتها  تتم  للمجموعة  المال

متها  انخفاض مته  انخفضت  قد  أنه  على  عتبر  ما  تحديد  يتطلب.  ق ام  التقديرات  استخدام  ق   لم   التقرر  تارخ  في  ما.  واألح
ة   التقارر  من  دليل   أ   اإلدارة  تحدد مة  انخفاض   إلى   شير  الداخل س  موجودات  فئة   أو   موجود  ق ة   هناك  ول ة  تغييرات  أ  سلب
ن  السوق   في  هامة ار   أداء  يتم  عندها  المؤشر  هذا  مثل  وجود  حالة  في.  موجوداتها  على  سلبي  أثر  لها  ون   أن  م  اخت

مة  النخفاض الغ  تحديد  يتطلب.  اإلدارة   جانب  من  الق ام  اإلدارة  من  لالسترداد  القابلة  الم ام  بإجراء  الق   . وافتراضات  وتقديرات  أح
  

مة ة لألدوات العادلة الق     المال
ن  ال  عندما مة  على   الحصول  م ات  للموجودات  العادلة   الق ة  والمطلو ان  في   المسجلة   المال ز  ب   أسواق  من الموحد    المالي   المر
مة  تحديد  يتم،  نشطة ات  استخدام  لها  العادلة   الق م  تقن ة  نماذج  تتضمن   تقي   األسواق   من  النماذج  هذه  مدخالت  تؤخذ.  محاسب

ذلك م  عندما  الواضحة  م  من  درجةممارسة    يتطلب  فإنه  توافرها  عدم   في حالو   ،اً تاحون  مة توّصل  للالشخصي    الح   الق
ام تتضمن. العادلة ارات األح ة  والمدخالت السيولة اعت ا مثل النموذج ة والتذبذب االرت لة للمشتقات النس   . األجل طو

  

  مبدأ االستمرارة
م قدرة المجموعة على   أن المجموعة تملك مصادر تجعلها قادرة على االستمرار مواصلة  قامت اإلدارة بتقي أعمالها واقتنعت 

اإلضافة إلى ذلكالمنظور  المستقبلفي  في أعمالها   ة أمور تثير الشك  ف  ،.  أ ست على علم  قدرة حول  إن إدارة المجموعة ل
ه  على أساس مبدأ االستمرارة  المجموعة على االستمرار في أنشطتها ة الموحدة على أساس مبدأ  تم إعداد اي. وعل انات المال لب

  االستمرارة. 
  

وفيد   ٢٧     ١٩تأثير جائحة 
ة  الصحة  منظمة  أعلنت  ،٢٠٢٠  مارس  في اء  العالم ة،  جائحة  رسمًا  ١٩- وفيد  و ة   األزمة  هذهأثارت    وقد   عالم   الصح

  دول   من  الكثير  في  األشخاص  ماليين  على  السفر  حظر  فرض  تم  حيث  العالم   مستو   على  ةواقتصاد  ةاجتماع  اتاضطرا
  الحالي   الوقت  في  التنبؤ   الصعب  من  يزال  وال.  العالم  حول  الكثيرن  على  الصحي  والعزل  الحجر   إجراءات  فرض  وتم  العالم

لو  د  ش قى تأثيرها،ستمرار  ال  الزمني  والمد  الجائحة  انتشار  بنطاق ودقي  مؤ ة  التطورات  على  معتمداً   فق  ذلك  و  المستقبل
ة ومد انتشارها معدل شأن   . هاوتوزع  اللقاحات توفير ذلك في ما الحتوائها، المتخذة اإلجراءات فعال

  

ة  المجموعة  تراقب ما  الوضع  تطورات  عنا ات  الجائحة  انتشار مد    يتعل  ف أنشطة   على  هاوتأثير   والغاز  النف  أسعار  وتقل
ات  المحتمل  التأثير  بدراسة المجموعة    قامت  حيث  ، المجموعة ة  للتقل ة   االقتصاد ة   الموجودات  على  الحال ة   وغير  المال   المال

مثل  المعروضة،  وعدم   األزمة  استمرار  ظل  وفي.  الملحوظة  أو  المتاحة  المعلومات  على  بناءً   اإلدارة   تقديرات  أفضل  ذلك  و
ة ان قى سوف السوق، ظروف  التنبؤ إم الغ ت ات حساسة المسجلة الم   . السوق  لتقل

  

ة،  والمنتجات  النف  على  الطلب  معدالت  على  اً جوهر  اً تأثير   ١٩-وفيد  جائحة  لتفشي  ان  لقد   السلع   أسواق  شهدت  وقد  البترول
ات من اً مزد ة على التقل ة  األسواق األخيرة التطورات خلف ار المجموعة في   أخذت. العالم عها وما الجائحة تأثير االعت  من ت

ات انات  هذه  إعداد  خالل  التجارة  وأنشطتها  أعمالها  على  النف  أسعارفي    تقل ة  الب ضاحاتفي  و   الموحدة  المال      . الصلة  ذات  اإل
  

ة    على  ١٩-وفيد  جائحة  تأثير  في  النظر  تم الغ المستحقة من    استردادقابل   المجموعة   أخذتلد البنوك.    واألرصدة  العمالءالم
ار  في ضًا    االعت ة  غير  موجوداتها  على  المحتمل  التأثيرأ ات  نتيجة  المعروضة  المال ة  للتقل ة  االقتصاد   إلى   اإلضافة. الحال

م  اإلدارة  قامت  ذلك، مة  انخفاض  على  مؤشرات  أ  هناك  ان  إذا  ما  بتقي ة   غير  موجودات  أ  ق سمبر  ٣١  في  ما  أخر   مال  د
اب  واستمرار  األزمة  تطور  ظل  وفي.  من هذا القبيل  مؤشرات  أ   توجد  ال  أنه  والحظت  ٢٠٢٠   ظروف  التنبؤ  على  القدرة  غ
الغ فإن  السوق، ة غير تظلسوف  المسجلة الم ات وحساسة قين   .السوق  لتقل
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  أرقام المقارنة    ٢٨
  

ة  السنة  عرض  مع  لتتواف  ٢٠٢٠  لعام  المقارنة  أرقام  تصنيف  إعادة  تم ات  إجراء  تم.  الحال   قبل   من  هذه  التصنيف  إعادة  عمل
ة ة  حقوق صافي    على  تأثير  أ  لها   ن  ولم   المقدمة  المعلومات  جودة  لتحسين  الشر   الموجودات   صافي  و ا  الرح  وصافي  الملك

ًقا  عنهاتقرر إصدار  تم التي   .مس

  
  األحداث الالحقة      ٢٩

 

ة األم   خالل ضة  -الفترة الالحقة، قررت الشر ة  - داللة للوساطة و اإلستثمار القا ق ة المت ش.م.ع.ق. اإلستحواذ على النس
الغة   ت في  ٠.٠٢ال عة  ٪ من حقوق التصو ات التا ة داللة للوساطة    –أحد الشر ح    ذ.م.م.  – شر   ٪ ١٠٠وزادة ملكيتها لتص

ة ، بناًء على    ٣٨٬١١٩  النقدبلغ المقابل  قد    ، ومن رأس مال الشر ة بتارخ  إرال قطر . إن إدارة ٢٠٢٢يناير    ١١تفاق
ة  المجموعة عةصدد تحديث المستندات القانون ة التا   وفًقا لذلك.  للشر

  

ة انات المال عد تارخ التقرر، والتي لها تأثير على هذه الب   .الموحدة ولم تكن هناك أحداث هامة أخر 
 


