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  الفهرس  صفحةال

ات المستقلل تقرر --  مدق الحسا

ان  ٢- ١ ز ب  الموحد   المالي المر

ان  ٣  الموحد  الرح أو الخسارة ب

ان  ٤  الموحد  األخر  الشامل الدخل  ب

ان  ٥ ةالم قوق ح في التغيرات ب  الموحد لك

ان  ٧- ٦ ة اتدفقالت ب  الموحد  النقد
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ة ضة إنماء شر   ) ق.ع.م.ش ( القا
 

ضاحات المرفقة  ل اإل انات المال جزءًا من هذهتش   . الموحدة  ةالب
 - ٤  - 

  الموحد خراأل الشامل لدخلان اب
ة للسنة سمبر ٣١ في المنته   ٢٠٢١ د

ة  للسنة       سمبر،   ٣١  في  المنته   د
ضاح      ٢٠٢٠    ٢٠٢١    ا
ال قطر        ال قطر     ر   ر
            
            

 ٦٬٠٠٠٬١٤١ ٦٬٠٧٥٬٥١٣      السنةرح  فيصا
        

فها ميت لم التى اآلخر الشامل الدخل دبنو   حرال  انب فى  الحقا تصن
  :الخسارة أو

    

  
مة في التغير صافي ة لإلستثمارات العادلة  الق   بنود خالل من المال
 ) ٩٢٬٣١١( ) ٢٣٧٬٦٢٢(  ب  - ١٠ اآلخر  الشامل الدخل 

 ٥٬٩٠٧٬٨٣٠ ٥٬٨٣٧٬٨٩١      للمساهمين العائد للسنة الشامل الدخل إجمالي
 
  
  
  



ة ضة إنماء شر    ) ق.ع.م.ش ( القا

ضاحات التش انافقة مر ل اإل   . وحدةالمة  ت المالجزءًا من هذه الب
 - ٥  - 

  
ةالمتغيرات في حقوق ال انب   الموحد لك

  ٢٠٢١ سمبرد ٣١ في ةالمنته للسنة

مة      ني قانو اطي تاح    رأس المال    اطى الق إحت
اح مدورة     العادلة    اإلجمالي     أر

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قط    ر ال قطر     ر ر   ر
                    

 ١٣٦٬٩٤٥٬١٨٦  ١٬٣٩١٬٩٤٥   ١٣٧٬١٠٩  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠    ٢٠٢٠ يناير ١ما في 
 ٦٬٠٠٠٬١٤١  ٦٬٠٠٠٬١٤١   --  --   --   السنة   رح صافي

 ) ٩٢٬٣١١(  --   ) ٩٢٬٣١١(  --   --  بنود الخسارة الشاملة اآلخر للسنة
ةاالجت األنشطة صندوق   في المساهمة ة ماع ضاح(  والراض  ) ١٥٠٬٠٠٤(  ) ١٥٠٬٠٠٤(   --  --   --  )٢٣ إ
سمبر ٣١ما في    ١٤٢٬٧٠٣٬٠١٢   ٧٬٢٤٢٬٠٨٢    ٤٤٬٧٩٨   ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢    ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٢٠٢٠ د

 
             

 ٦٬٠٧٥٬٥١٣  ٦٬٠٧٥٬٥١٣  --  --  --  السنة   رح صافي
 ) ٢٣٧٬٦٢٢(  --   ) ٢٣٧٬٦٢٢(  --   --  بنود الخسارة الشاملة اآلخر للسنة

ضاح(اراح توزعات   ) ٢٬٨٣١٬٧٩١(   ) ٢٬٨٣١٬٧٩١(    --  --   --  )١٨ إ
ةالا  األنشطة صندوق   في المساهمة ضاح(  ةضاوالر جتماع  ) ١٥٦٬١٥٦(  ) ١٥٦٬١٥٦(   --  --   --  )٢٣ إ
سمبر ٣١ما في    ١٤٥٬٥٥٢٬٩٥٦  ١٠٬٣٢٩٬٦٤٨  ) ١٩٢٬٨٢٤(  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢  ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٢٠٢١ د



ة ضة إنماء شر   ) ق.ع.م.ش ( القا

ضاحات المرف ل اإل انات المالءًا من هجز قة من تش   .حدةالمو ة ذه الب

 - ٦  -  

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

 
ةالمن للسنة     سمبر  ٣١ في ته   ،د
    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
ضاح   ال قط  إ ال قط    ر ر   ر ر

ة ة منالتدفقات النقد           األنشطة التشغيل
 ٦٬٠٠٠٬١٤١ ٦٬٠٧٥٬٥١٣    السنة   رح صافي

ة:       تعديالت للبنود التال
 ٤٢٨٬٢٤٦ ٧٦١٬٦٥٢  ١١  ومعداتإستهالك ممتلكات 

 ٢٦٥٬٦٤٦ ٢٥١٬٦١٢    مصارف وعموالت بنوك 
اترادات من ودائع إي ة  وحسا  ) ١٬٩٣٤٬٧١٧( (٧٨٨٬٢٩٦)    توفير لد بنوك إسالم

 ) ١٠٤٬٧٣٠( (١٤٠٬٩٥٢)    ةمال اراتإستثمإيراد من توزعات أراح 
مة العادل عادة من إ  خسائر الق ة  م إستثمارات مال من   ةتقي

  ٢٤٬٣٢٤ ١٬٠٦٠٬٧٩٩  أ  - ١٠  خالل الرح أو الخسارة 
ع  رحفي اص ا ستثماراتإمن ب ة  مة العمال   من  ادلة       لق
  ) ٥٠٩٬٤٤٤( ) ٢٨٦٬٥٢٨(    ة الخسار  أو  الرح لخال

ع  من خسائر   ٢٣٬١٠١ ٢٨٩    ومعدات ممتلكات ب
ل تكاليف   ٦٢٬٩٦٦  ٩٣٬٣٥٤  ١٢  اإليجار  التزامات تمو

  ٢٧٦٬٦٠٧  ٤٨٥٬٣٣٩  ٨  تهالك ح إستخدام موجوداتسإ
افآة مخصص   ٨٤٬٠٠٠  ١٧٠٬٧٢٢  ٢٤  اإلدارة  مجلس ءأعضا م
لتكاليف تم   ١٣٧٬٣٢٤ ٧٤١٬٩٥٨    و

م إعادة من أراح   ) ١٦٣٬١٢٣(  ) ١٬٠٥٣٬١٠٧(  ٩  ةالعقار  مارات ستثاإل تقي
ة  لألسواق  قطر هيئة غرامة مخصص   ٢٠٠٬٠٠٠  --  ٢٠  المال

اف ة الخدمة للموظفين مخصص م  ١٨٣٬١٨٣ ٢١٣٬٨٧٢  ١٥  أة نها
    ٤٬٩٧٣٬٥٢٤ ٧٬٥٨٦٬٢٢٧ 

      : لمال العاملرأس ا تغيرات
 ) ٢٠٢٬٧٧٧٬١٣٢( ١٢٣٬٧٠٢٬٠٤٧    العمالء أرصدة   –أرصدة لد البنوك 

ال ةغ مسم ز لألوراق المال ة قطر لإليداع المر  ١١٤٬٣٥٢ ٨٢٩٬٨٩٣    تحقة من شر
 ) ٢٬٢١٥٬٢٨٦( ٦٨٩٬٤٦٦    اخر عة مقدمًا وأرصدة مدينة مدفو  مصارف

الغ مستحقة إل  ٢٠٥٬١١٤٬٨٣٧ ) ١٣٤٬٩٤٥٬٤١١(    عمالء ىم
الغ مستحقة  ة قلم ة اعيدطر لإلشر ز لألوراق المال   --   ١٠٬٦٨٨٬٦١١    المر

 ٩٤٥٬٠٨٤ ٣٠٩٬٧١٤    مصارف مستحقة وأرصدة دائنة اخر 
 ٦٬١٥٥٬٣٧٩ ٨٬٨٦٠٬٥٤٧    ةالتشغيل الناتج من األنشطة النقد

 (٢٦٥٬٦٤٦) (٢٥١٬٦١٢)    مدفوعة  وكبن مصارف
ة افأة نها  (٧٠٤٬٢٤٥) ) ١٧٤٬٢٦٤(  ١٥  مدفوعة ظفين الخدمة للمو  م

ةاألنشطة التالناتج من  النقدفي اص  ٥٬١٨٥٬٤٨٨   ٨٬٤٣٤٬٦٧١    شغيل



ة ضة إنماء شر   ) ق.ع.م.ش ( القا

ضاحات المرف ل اإل انات المالءًا من هجز قة من تش   .حدةالمو ة ذه الب

 - ٧  -  

ان ا   ةلتدفقاب   ) تتمة(  الموحد ت النقد
ة لسنةل سمبر ٣١ في المنته   ٢٠٢١ د
  

ةالمنت للسنة     سمبر، ٣١ في ه   د
    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
ضاح   ال  إ ال قطر      ر طق   ر   ر

ة ة منالتدفقات النقد           األنشطة اإلستثمار

 ) ١٬٠٩٦٬٩٣٩(   ) ١٬٥٥٤٬٢٤٢(  ١١  ومعدات   ممتلكات اءشر 
ع التتحصم ة إستثمارات من ب                ادلةعلمة االق مال

 ١٧٬٦٨٨٬٧٣٣   ١٢٬٠١٦٬٨١٥   من خالل الرح أو الخسارة 
ع من المتحصل   ١٥٣   ٥٬٥٤٩    ومعدات ممتلكات ب

  ) ٧٨٬٣٠٢٬٦٠٠(    ) ١٤٬٠٩٤٬٨١٣(  ٩  عقارة إستثماراتء ع لشراالمدفو 
ة ام إستثمارات أراح توزعات من المتحصل   ١٠٤٬٧٣٠    ١٤٠٬٩٥٢    ل

ة المدفوع لشراء إستثما مة العادلةرات مال                      الق
  ) ٢٠٬٩٧٤٬٢٤٥(    ) ١٩٬٢٩٥٬٧٣٤(  أ  - ١٠  لخسارةالرح أو ا من خالل 

اتدات من ودائع ار يإ ة بنوك إسال توفير لد وحسا  ١٬٩٣٤٬٧١٧   ٧٨٨٬٢٩٦    م

ةاألنشطة اإلستث ى المستخدم ف النقد صافي   ) ٨٠٬٦٤٥٬٤٥١(   ) ٢١٬٩٩٣٬١٧٧(    مار
         

ة من األ  لنشطة االتدفقات النقد          ةلتمو
ةاإلسال ةتمان االئ المحصل من التسهيالت   ٢٠٬٥٠٠٬٠٠٠   ٧٬٠٠٠٬٠٠٠    م

ة تسهيالت فوع للدمال ة اإلسالاالئتمان   ) ٦٢٥٬٤١٩(   (٤٬١٥٨٬٦٧٦)    م
ات عات فو مد   (٣٠٤٬٥٠٠)   (٥٥٢٬٢٥١)    يجارإمطلو

  --   ) ٢٬٨٣١٬٧٩١(    توزعات أراح للمساهمين
ة األنشطة  نم الناتج / )المستخدم في(صافى النقد  ل   ١٩٬٥٧٠٬٠٨١   ) ٥٤٢٬٧١٨(    التمو

         
مه افي النقد وم النقص صافي  ) ٥٥٬٨٨٩٬٨٨٢(   (١٤٬١٠١٬٢٢٤)    في ح

مه في النقد وما ف  ١٢٤٬٨١٢٬٤٢٨    ٦٨٬٩٢٢٬٥٤٦    ، يناير ١ي ح
مه في  سمبر ٣١النقد وما في ح  ٦٨٬٩٢٢٬٥٤٦   ٥٤٬٨٢١٬٣٢٢  ٥  ،د



ةش ضة إنماء ر     ) ق.ع.م.ش ( القا

ضاحات حول ا  اإ ة الموحدة لب   نات المال
سمبر ٣١ة في نتهللسنة الم    ٢٠٢١ د

 - ٨  - 

سونى و النشاوضع القانلا ١    ى  الرئ
ة إنماء  ضة (ش.م.ع.   تأسست شر ة مساهمة عامة قطرة" وقيدت  "   ق) القا ثل أنشطة  . تتم٢٦٣٣٧ت رقم  ح تجار تسجل ال ل ا  شر

ة ا  ة في االستثالشر س األ لرئ م الشرعة  دمات الوساطة في بورصة قطر  سندات وخ سهم وال مار  ذلك الوفقًا لتعال ة و ة  ار مش اإلسالم
عة ارة ال فى إد  ات التا ة أ   . شر ع الشر ات التجارة القطر رقم ( تت ام قانون الشر مات  ع ت و   ٢٠١٥) لسنة  ١١ح لألسواق    ر هيئة قط ل
ة  ورصة قطر.   المال   و

  

ة مجلس اإلدا سمبر    ١٦رة بتارخ  بناًء على توص ة العامة غير العاد   ٢٠١٩د ، تمت الموافقة  ٢٠٢٠مارس    ١٨ة بتارخ  وقرار الجمع
ة  ة مساهمة عامة قطرة)    على تغيير إسم الشر ضة (شر ة القا ضة" إلى    –من المجموعة اإلسالم ة    ضة ة إنماء القا ر ش "قا (شر
ضة"، وقد تم التغيير بناءً   –مساهمة عامة قطرة)     . ٢٠٢٠يونيو    ١٦ على موافقة وزارة التجارة والصناعة بتارخ  "قا

  
ة  الب   ضمن ت ت  المال م مو ال انات  ل  ة    ن حدة  المال لألوراق  وساطة  ة  شر في  تتمثل  والتي  عة،  التا اتها  وشر ة  للشر ة  المال انات  الب

ة    م.) " . م . (ذ  ش اد العقار ج أ وشر عا "المجموعة"). ة (ذ.م.م) (   ار إليهم جم
  

ة  وهي   ٢٠١٠يوليو  ١٩) بتارخ ٤٦٦٤٥السجل التجار رقم ( ولة قطر وقيدت  د  في  (ذ.م.م.) ة ل الما وراق وساطة لأل تم تسجيل شر
الق  إنماء  ة  لشر الكامل  ة  (ش.م.ع.ق مملو ضة  ا المجموعة ("   ) ا ة  "الشر أو  األنش" م أل "  تتمثل  خدمات  ).  في  ة  للشر ة  س الرئ طة 

ة. طة الما الوسا    ل
  

اد العقارة ( تسج تم   ة أج ة  وه   ٢٠١٢يونيو    ٤) بتارخ  ٥٦٠٩١قم ( السجل التجار ر   ذ.م.م) في دولة قطر وقيدت يل شر ي مملو
ة إنم الك  ضة (ش.م. امل لشر ة في أعمال ال تتمثل األع.ق) اء القا ة للشر س   ت وخدمات الوساطة.ارا في العق رة  جا ت م نشطة الرئ

  

  

ان  ة في  للسنة  ة  الموحدة للمجموع ات الماليـة  تمت الموافقـة على اصـدار الب خ  قرار مجلس اإلدارة بتارل   اً فق و   ، ٢٠٢١  سمبر د   ٣١المنته
  . ٢٠٢٢  فبراير   ٦
  

  وحيدعداد والتأسس اإل  ٢
  أسس اإلعداد     ٢/١

  (أ) فقرة االلتزام 

ةماال  اتناالب  هذه  إعداد  تم ة   للمعايير  اً وفق  المدققة حدة  و الم  ل ة  للتقارر  الدول  تفسيرات   لجنة  عن   الصادرة  والتفسيرات)  IFRS(  المال
ة  التقارر ة  المال قة)  IFRIC(  الدول االش  على  المنط ة  للمعايير  وفقاً   تقاررها  تقدم  التي  تر ة  للتقارر  الدول انات  تتواف.  المال  الب
ة ةدو ال  يرياالمع  مع   المال ة   اررقللت  ل ة  معايير  مجلس   عن   درةصا ال  المال ة   المحاس انات  أن   ما).  IASB(  الدول ة  الب الموحدة    المال
ة األساسي للنظام وفقاً  معدة ات للشر     .٢٠١٥ لسنة ) ١١( رقم القطر  التجارة اتشر ال قانون  ومتطل

اس ساس ا(ب) أ   لق
ة  انات المال استالت أ التكلفةلمبد آقوفالموحدة  تم إعداد الب ة،  مة العادلة: ثناء البنود ارخ الق ة الُمقاسة    التال

   تقةة المشاألدوات المال  - 
م -  الق   و الخسارةة العادلة من خالل الرح أاالستثمارات الُمقاسة 
مة العادلة مالت  داوجو الم -  الق ة األخر المصنفة  . ن خالل الرح أو الخسارةمال



ضة إنماء ةشر  ) ق.ع.م.ش ( القا

ة  انات المال ضاحات حول الب   لموحدة ا إ
سم ٣١ في ةالمنته للسنة    ٢٠٢١ ربد

 - ٩  - 

 تمة) التوحيد (تاد و دعأسس اإل  ٢
  داد (تتمة) اإلعأسس      ٢/١

ة وعملة العرض     ف   (ج) العملة الوظ

انات ا  تم عرض هذه ةالب ة للمجموهو اللقطر الرال ا الموحدة لمال ف   ى خالف ذلك.  تتم اإلشارة إللم   ، ماوعةعملة الوظ

ام    (د) استخدام التقديرات واألح

الما انات  الب هذه  إعداد  بإجراء  اإلد  قامت  دةموحال  ةلعند  ع تقديرات وأحارة  تؤثر  الغ ام  والم ة  المحاسب اسات  الس تطبي  لى 
ات واإليراوضة للموجودات عر الم ة عن هذ تختلف النتائج . قد مصروفاتدات والوالمطلو  ه التقديرات. الفعل

طة بها على نحو مستمر. يتم االع ًا. لتقديرات مسعلى ايالت التعد فار تتتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المرت  تقبل

ل خاص، ا قيلمعلومات حو ش التقديل المناط الهامة من عدم ال المعترف   الغعلى الماألكبر  ر والتي لها األثر  ن الخاصة 
انات بها ف ة الموحدةي الب ما يلي:   المال  هي 

وفيد ورونا (   )١٩-تأثير فيروس 
  

 تعطيل   في  تسبب  مما  ، )١٩- وفيد(  ورونا  فيروس  حةجائ  انتشار  عن  ةالعالم  الصحة  ةمظمن  أعلنت  ،٢٠٢٠  مارس  شهر  في
ة  ةالتجار  األنشطة ةالح  السلطات  أعلنت  ما.  العالم   مستو   على  واالقتصاد   مختلفة  دعم  تدابير  عن  قطر  لةدو   في  وم
ة   اآلثار  من  للتخفيف   ا خطته  بتفعيل  قامت  وقد  ثب  عن  عضو لا  المجموعة   تراقب.  الجائحة   لهذه  نتيجة  المحتملة  السلب

اتضطر اال إلدارة األخر  المخاطر إدارة وممارسات األعمال الستمرارة   .مستقبالً  حةالجائ هذه تسببها قد التي المحتملة ا

لوجود  يجنت عدم    لةحاة  إدارة  من  قامت  الوضع،  هذا  حول  قين  افتراضات  المجموعة ال وٕاعادة  تقديراتها  في  النظر   هابإعادة 
أهداف  ممو  و ارسات  المخاطر،  اإلإدارة  فيأخذت  الجارة  ات  للتقل المحتملة  اآلثار  ار  الم  عت ة    الغتحديد    للمجموعة المال

ة وغير المفصح عنها للموجودا مت المال ة  سمبر  ٣١ فيا المال   . ٢٠٢١د

ة     مبدأ اإلستمرار
إدارة   قدرة    المجموعة قامت  م  في    المجموعة بتقي االستمرار  لمامعأ على  وفقًا  االستمرارة، لها  لد    واقتنعت  بدأ    المجموعة أن 

نها من موا  المستقبل ا  صلةالموارد الضرورة التي تم موجودات  ا  يهما أن لد  بتحقي أراح،  ة المجموعلمنظور. قامت  العمل 
ة   ة موج ما في نصاف ة  ة موج ة) ورأس مال عامل وتدفقات نقد ة السنة. عالوةً (حقوق ملك ست  ى ذلك، فإن اإللع  ها دارة ل

ع  أ ععلى  قدرة  لم  على  ضفي شك  أن  ن  المم ماد من  قين  ماإلست  لىع  المجموعةدم  منشأة  ه  مرار  يتم ستمرة. وعل
انات   في إعدادستمرار اإل ة الموحدةماالالب   على أساس مبدأ اإلستمرارة.  ل

ثب وقامت إدارة    المجموعةاستمرت   ة الوضع عن  ات االضاءات إلدارة ااتخاذ اإلجر   ةعو المجممراق لمحتملة على أعمال  طرا
وفيد روسالتي قد يتسبب فيها تفشي في  المجموعة اتها وأدائ  المجموعةعلى أعمال  ) ١٩- ورونا (   لمستقبل. ا  فيها المالي وعمل
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 أسس اإلعداد والتوحيد (تتمة)        ٢
  أسس اإلعداد (تتمة)     ٢/١

اماو  ت(د) استخدام التقديرا   ) (تتمة ألح

  ت ومعدات  استهالك ممتلكا
المم بنود  استهالك  األعماريتم  مد  على  والمعدات  س  تلكات  المقدرة.  ة  الفرد ة  ااإلنتاج تحديد  اتند  ةألعمار  على    إلنتاج

، وآثارها على معدتقادم التقني أو الستخدام الفعلي، وال، والتقادم نتيجة االام المتوقع لألصلدخستاال ،  هالك السنو إلا  لتجار
تم االعتراف  ة للقبها في الرح أو الخسارة. وتقوم و المراجعة السنو ة اإلدارة  ة واألعمار اإلنتاج ق   دات. لهذه الموجو م المت

ة  عديل  ن تم أث  كاإلهالنس تها  م المتف في األعمار اإلنتإلدارة بوجود اختالر مستقبلي عندما تعتقد اوتسو ة و/ أو الق   ةقاج
قة. لم يت من التقديرات ار أ من هذه التعديالت ضرو  مالسا ة أواعت ة السنة الحال   السنة المقارنة.   رًا في نها

  ات دو استخدام موجستهالك ح ا
ة وشرو عقد اإليجار، أيهما أقل، على أساس القس دًة يتم إهالكها على  اع م موجودات  إن ح استخدا مدار أعمارها اإلنتاج

انت  ذإ  .الثابت ل    وعة المجما  ش فإن استهالكسة  معقول من ممار متأكدة  الشراء،  ار  يتم على    ح استخدام موجودات  اخت
اة اإلنتاجم الدار الح المراج. تقوم اإلداتوداموجة لهذه  ة لألعمار اإل  ةعرة  ة السنو ن تعديل نس م الموجودات.  ة لهذه  نتاج

اإل أثر مستقبلي عندما تعتقد  التقدف في األعمار اإلة بوجود اختالر اداإلهالك  ة عن  تعديالت نتاج أ  قة. لم نجد  السا يرات 
ة. ة السنة اضرورة في نها  لحال

مة   تاددام الموجو دات وح استخلمعاو الممتلكات  انخفاض ق
م الدفترة للممتلكات والمعدات وح استخدام موجودات  يتم   ل تقرر لت  المجموعةمراجعة الق ان ه  ديدحبتارخ  ة ما إن  ناك أ

مة.داللة عل ون    ى انخفاض الق ة تحديد  مته إالشيء  تتطلب عمل عض امنخفض في ق ما في تارجراء  ام.    ر لم خ التقر ألح
ة الدليل من خ د اإلدارة أتحد مة أصل أو فئة من موجودات.ل التقارر الداخل  تشير إلى وجود انخفاض ق

  جرمؤ  موعةجملا –المؤجرة تصنيف العقارات 
حدد  عقودفي    المجموعةلت  خد العقارة  استثماراتها  لمحفظة  التجارة  لعقاراتها  ام    المجموعةت  إيجار  وأح م  التقي على  بناًء 

ات، مثل شر اإل  وشرو ة ل   التي  يجارالترتي اة االقتصاد ون جزءًا مهمًا من الح مةلعال  ة على األقل    قار التجار والق الحال
ل جوهتتع  ي التجار واليإلالدفعات   ش مة العادلة للعقار التجار    ر د  افة المخاطر المهم  للق قي  ضوالتي ت عن    ة والتعو

ة هذه العقارات وقيد الع ة.ملك إيجارات تشغيل   قود 

ة تقي إعادة   م االستثمارات العقار
مة    المجموعةتظهر   العقارة  لالستثمارا  الدفترةالق العادلةت  مة  في  اف عتر ا يتم االم  ،الق مة  التغيرات  ان  الق العادلة في ب

االستثما ما يتعل  م مب الرح أو الخسارة. ف ة تقي ة على نموذج خصم التدرات العقارة، يتم استخدام منهج ة، حيث  النقدفقات  ن
انات السوق المقار  سبب  يوجد نقص بب عة النة  م مست  المجموعة ت  عقارات. قامطب مل  لقبتعيين مق ة مؤهالك المعتمد  ت المهن

م ف ما في  ي تقي متها العادلة  س  ٣١يناير و ١العقارات من حيث ق   . ٢٠٢١مبر د
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 ) أسس اإلعداد والتوحيد (تتمة  ٢
  أسس اإلعداد (تتمة)     ٢/١

ام (تتم(   ة) د) استخدام التقديرات واألح

شير، أو يتضمن إيجار  ان يوجد عقد  ما إذا     تأجرمس ةعو م مجال -تحديد ف
متقوم بت  المجموعة   إن الا إذحديد ف ان  شيرا  ان  ضمن، إيجار  إلى، أو يت   عقد  شير  إذا ما  طرة على  العقد  الس إلى الح 

مقاباستخدام   انت موجود محدد لفترة معينة و ما إذا  ار ف الموجود من خالل األخذ في االعت طرة على  م ح الس ل، يتم تقي
ل جصو لحا  لحلها ا  المجموعة ش افهو ل  ة من ااالقتصانافع  ة المر على   ة االستخدامدد خالل فتر لموجود المحستخدام اد

ه ح استخدام الموجود الولها الح    محدد خالل فترة االستخدام.في توج

  مستأجر المجموعة -مدة اإليجار  يدحدت
افة الحقدارة  أخذ اإلعقد اإليجار، تعند تحديد مدة   ار  ًا لممارسة ختخل حافزًا اقت  ي الظروف التو   ئااالعت ار التمديد،  صاد

ار فسخ العقد. إن ارات إنهاء  أو عدم ممارسة خ عد خ اإلعت  ح التمديد (أو فترات ما  مدة  ضمن  ار فق العقد) يتم أخذه 
ان  م مدادعإ   أو ال يتم إنهاؤه). يتمر (يتم تمديد عقد اإليجاهناك تأكيد معقول أنه س  اإليجار إذا  ان   ةة تقي ن   اإليجار إذا  م

حت التاستخدام ح  . المجموعةمديد (أو عدم استخدامه) أو أص استخدام (أو عدم استخدام) ذلك الح م  ملزمة  يتم مراجعة تقي
طرة المستأجرم و  قد يؤثر على التقيتغير هام في الظروف، الذ ي حالة وقوع حدث أو عقول فيد المالتأك  . أنه تحت س

ة هي العتلعوامل ا ال دعت   كثر مالئمة: األ وامل ال
 هنا ان  (أو  إذا  العقد  إلنهاء  ة  ماد جزاءات  تكون  م  عد ك  معقول  المجموعة تمديده)  ل  ش قنة  عد   مت (أو  التمديد  م  من 

 نهاء). اإل
   ان من المتوقع وجود ون لها قتحسينات مهمة على العين  إذا  بيرة، تكون    مةالمستأجرة  ة  ق قنة   ةعو مجمالمت ل  شمت

 عدم اإلنهاء).ديد (أو من التم معقول
   فإن لذلك،  ا  المجموعةخالفًا  اإلعت ة لإلير عوامل أخر متأخذ  التارخ الفترة  انقتضمنة  الجار، والتكلفة وفترة  عمل طاع 

ة إليجاد بديل ال  للموجود المؤجر. مطلو
قوفقًا لضمان الالقابل للدفع  المبلغقدير ت مة المت  تأجرسم المجموعة – ةق
ة المتوقعة    وعةالمجمقوم  ت الغ المطلو الم جالمستأجرة بتقدير مبدئي وتعترف  ة (إن وجدت)  ق مة المت زء موجب ضمانات الق

ة المتوقعة بتارخ سران اإليجار  ، القعادةً   من التزامات اإليجار. ق التاتساو أو أعلى من القمة المت   ن إلي، فمة المضمونة. و
ل فترة من الفترات المعروضة، فإن ا  شىءع أن تدفع أ  وقتتال    موعة مجال ة  ة المتوقعة موجب الضمانات. بنها ق مة المت لق

ة المنجيتم مراجعتها لتع ق مة المت     ةدات المقارنة والتوقعات عن األسعار المستقبلالموجو زة عن س الق
  جرأتسم  المجموعة –اض اإلضافي  تحديد معدل االقتر 

استات اإليعفيتم خصم د ان ذلك السعر  خدام معدجار  ور ضمن عقد اإليجار، إذا  غير محدد، وهو في الغالب  ل الفائدة المذ
في   محدد  اوعة المجمغير  االقتراض  معدل  فإن  للمإلضاف،  اي  يتم  الذستأجر  السعر  وهو  المس ستخدامه،  بدفعقوم  ه  تأجر 

مة مألموال للحصالقتراض ا ة مماثلة لتلك الفترة وجودات مستخدام ممة ح اق مماثلة   تادو جو ول على ق ماثلة لبيئة أقتصاد
الضمان حيث  .  من  االقتراض  والشرو معدل  في  الزادة  تقوم    لتحديد  البدء دام  استخ  المجموعةاإلضافي،  على  مبني  نهج 

المخا فائدة خاِل من  تعديله لمخاطرمعدل  لإليجارات    طر يتم  في  به  لو المعماالئتمان  أحدث  والتي ال تتض ،ةعو المجما  من 
قوم بتعديالت معينة لإليتمو   لمدة، البلد، العملة. مثل ا جارات،ل بواسطة طرف ثالث و
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 ) والتوحيد (تتمةأسس اإلعداد   ٢
  (تتمة) عداد أسس اإل    ٢/١

ام (ت   تمة) (د) استخدام التقديرات واألح
ة تصنيف أسهم حقوق    الملك

ة من خالل الرح أو الخسارة خالفاً لملفي أسهم حقوق ا  تااالستثمار   ضع  فبتصنيتقوم اإلدارة   موجودات مال ة  ات  للموجود  ك
مة العادلة من خالل الدخل    ةالمال ًا على أنها قصانت تل  إذا ما  اآلخر،الشامل  الق انت مستحوذه مبدئ يرة ك االستثمارات 

س ره و األجل للمتاج ل األجلعلى أساس نمو ل   .طو
  
  ة غير المدرجة الملكحقوق  ألسهم فيل لةمة العادقلا

مة العادلة لالستثمارات في حقوق الملك استخدام طر الق مة الموجودات ا صافي قة ة غير المدرجة تم تقديرها    . لمعدلةق
  

ة خدمة الموظفين   افأة نها   مخصص م

ة  موعةمجالزامات  بإحتساب إلت  قامت اإلدارة افأة نها ما يخص م ام قناب  ة الموظفينمدخ  ف رقم انون العمل القطر  ًء على أح
لسنة  ١٤( بإجراء  ٢٠٠٤)  اإلدارة  تقم  لم  المح.  ار  مع حسب  مطلوب  هو  ما  إكتوار  م  ( تقي رقم  الدولي  ة  "منافع  )  ١٩اس
م تلك ال ينت  لموظفين"ا بج عنها مستو مختلف حيث تتوقع أن طرقة التقي ل  لمخصص  ا   ةعير عن المخصص. يتم مراجش

ة  ا  بلمن ق تعديلهل سنة، وأ تغيير  إلدارة بنها افآت يتم  للم المتوقع  ة خدمة    بخصوص اإللتزام  افأة نها في مخصص م
ة الان الرح أو الخسارة بالموظفين في ب  سنة. نها

 

ات األخر    المخصصات والمطلو

اتالمخصصات واليتم االعتراف   إلى  األخر   مطلو ناً ه  بر  الذ تعتدملا  خالل الفترة فق  ون هناك تدف  اإلدارة مم   أن 
ا ة تقدير التدف  مستقبلي لألموال الخارجة الناتجة عن عمل ان قة مع إم ل مو ت أو أحداث سا ش لب  ثوق. يتطالنقد الخارج 

اس ومقدار االلتزام للمط  توقيت ام علاالعتراف والق ات تطبي أح ن  يتلاائ والظروف القائمة، و ى الحقلو تخضع  ن  أ  من المم
ن  للتغيير.   ة خارجة في سنوات الحما أنه من المم ة فعل مة الدفترة للمخصحدوث تدفقات نقد صات  قة، فإنه يتم مراجعة الق

ات األخر  ل من  والمطلو ار الحقائ والظرو تظم وتعدش اإلعت تسبب التغيير في  ن أن يف المتغيرة. من المميلها مع األخذ 
ات مدينة  المعترف بهما    امتز صص أو االلخملاتقدير   حدث  أو دائنة على الرح أو الخسارة التي تخص الفبنشوء حر ترة التي 

 فيها التغيير. 
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 وحيد (تتمة) عداد والتأسس اإل  ٢
  التوحيدس أس   ٢/٢
  

ة الموحدة عل  انات المال ة للشرتشمل الب انات المال اتى الب ما في ة وشر عة      . ٢٠٢١ برسمد ٣١ها التا
  

عة    اتلشر ايتم توحيد   طر من تارخ االالتا ه س ه تنتهي ف  المجموعة عليها حتى التارخ الذة  ستحواذ وهو التارخ الذ يبدأ ف
اعداد  الس يتم  اناطرة.  ةت  الب الفت  الموحدة  المال لنفس  عة  التا ات  و للشر األم  ة  للشر ة  المال ة ارة  محاسب اسات  س ستخدام 
إستةق اطمت يتم  والمعاع.  األرصدة  واد  واألراح  بين  لخسائامالت  المعامالت  عن  الناتجة  المحققة  غير  المجموعة  ر  ات  شر

عاد األرا ذلك يتم إست الكامل. ح و   الموزعة 

انت ملحا وجود حتسب طر عليها إذا  ة صة غير المس عة اقل من  وعةالمجملك ة للحصة غير   ،٪١٠٠التا يتم توزع نس
ان ذلك سوف يؤد إلى عجز. شامل للفترةجمالي الدخل الإ نا مطر عليهسملا   ، حتى ولو 

ات الت عة إن الشر ة الم المتضمنةا انات المال التالي: في هذه الب   وحدة هي 

ة اسم ا س  دلب لشر ة  التأس  أنشطة الشر
ة للمل ة المئو ةالنس سمبر ٣١  فيما  ك  ،د

٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ة وساطة   ٪ ١٠٠   ٪ ١٠٠ الوساطة ات خدم قطر  (ذ.م.م)  ةلمالراق او ألل شر
اد العقارة (ذ.م.م)    ة أج  ٪ ١٠٠   ٪ ١٠٠ اتعقار  قطر  شر
 

ة   أ تغيير في حصة ملك عة بدون فقإن  التا ة  هم  طرة يتدان السالشر ةمعاملة    احتسا المجموعة  فقدت    . وٕاذاحقوق الملك
طرة ع عة الس ة التا التامجلا سوف تقوملى الشر   : يل موعة 

  

  عة.ال افإلغاء اإلعتر ة التا ات الشر  موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلو
 مة الدفترة أل من الحصص غير إلعترافإلغاء ا طر عليها. الق  المس
 ل العمالت األجن فإلعتراإلغاء ا ة والمدرجة ضمن حقوق الالفروقات المتراكمة من تحو ة. ب  ملك
 مة العاد الغ المس لل ةل تحقي الق  مة.لتم
 م ه.ة العادلة ألتحقي الق حتف    استثمار 
 الخسارة. أو  تحقي أ فائض أو عجز في الرح 
 ا الخاصة  البنود  ب  تبو قإعادة  سا المدرجة  األم  ة  في  لشر الرإيراداًا  إلى  أخر  شاملة  ات  أو  الخسارة  أو  ألراح ح 

 سب. ، أيهما أنالمدورة
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  يالت الجديدة دعسيرات والتفتلاو المعايير     ٣

  عايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير ملا
قها  تم  التتعدي  عدة  هناك اراً   مرة  ألول  تطب س  ولكن   ، ٢٠٢١  يرينا  ١  من  اعت انات  على   أثر   لها  ل ة  الب ة  المال   قامت.  للشر

ر  التبني  المجموعة ار  على  للتعديالت  الم ةاملا  للتقارر  الدولي  المع ازات"  :)١٦(  رقم  ل   بجائحة   الصلة  ذات  جاراإلي  امت
عة  إن)".  ١٩- وفيد(  ورونا  فيروس ار  هذا  تطبي  نتيجة  التغيرات  روتأثي  طب ا  تم  المع   تقم  لم  ذلك،  استثناء.  أدناه  نهاب

ر  التطبي  المجموعة   عول المف  ةسار   ريغ  نولك  صدرت  معايير  على  والتعديالت  والتفسيرات  الجديدة  رالمعايي  من  أل   الم
  .عد

  

 ر الماالت علالتعدي ار الدولي للتقار ة رقم (ى المع ف١٦ل وفي) "المتعلقة  ورونا ( ازات اإليج) ح١٩-ديروس    ار"ول امت

ة  التقارر  تراتف ل  المفعول  سار   التعديل  هذا   إن ر   التبني  المجموعة   قامت  وقد   ٢٠٢١  أبرل  ١  عد  أو   في  تبدأ  التي   السنو  الم
اناتلا  هذه في لالتعدي اذهل   .  الموحدة  ةالالم ب
 

ًا من المستأللتعديًا  وفق ازات اإليجارم ما إذجر تقيل، ُطلب حال انت امت ارة عن ت  ا  انت  عقد اإليجار، وإ عديالت على  ع ذا 
م ة محددة.تطبي إرشادات محاسبذلك، يتم   التالي، عندما يزداد نطاق عقد اإليجار وتتغير ق شعلا  ةو يتم سب،  ال متنقد 

ار الدولير منفصل، و يجاعقد إ  راإليجا  تعديلاحتساب   ار أ تعديل على أنه    ١٦ة رقم  ر المالللتقار  تطلب المع إيجار  اعت
تضمين   يتم  وأن  مدفو جديد،  الت  عاأ  ات  الحسا في  ة  ق مت ومستحقات  قة  هذا.مس الجديد  اإليجار  عقد  في  سمح   خاصة 

وسر جأتالتعديل للمس ة،ميلة عن،  م ل انتما إ عدم تقي ازا  ذا  نتيجإليجار المت اامت اشرة ةعينة التي تحدث  فيروس  لجائحة م
وفيد دًال من ذلك  ) تعديالت ع١٩- ورونا ( ما لو لم تكن تعديالتاز تحسب املى اإليجار، و  ر،على اإليجا  ات اإليجار هذه 

  وال يؤثر التعديل على المؤجرن.
  

ا ي  بطتإن   لم  لتعديهذا  أل  تغينتج عنه  الر صيرات على  ة  ة  أو صافي حقح  افي  الملك التقرر عنها  صادر  ل ا  المجموعة وق 
قًا.    سا

 

ة تعديالت أخر على م حت سار اًرا مالمفعول اععايير أص   ؛ ٢٠٢١ر يناي ١ن  ت
 الد ار  المع على  ة رقتعديالت  المال للتقارر  (ولي  لل٤م  الدولي  ار  (قة ر المالر  ر اقت) والمع ار    ) ٩م  للتقارالدولوالمع  ر ي 

لة): "١٦قم (ة ر المال   ة"لفائدسعر ا عالمة اإلرشاد له
 ة الدولي ار المحاس   "الفائدة لة سعر): "عالمة اإلرشاد له٣٩رقم ( تعديالت على مع

ة تغيرات على    إن تبني التطبي لما ورد أعاله تقرر عنها ال  لصادرا   ةالمجموعت  جوداو م  صافي الرح أو صافيلم ينتج عنها أ
قًا.س   ا
عد جديدة والال معاييرلا ة  رها مولكنمعدلة غير السار   تاحة للتطبي الم

الدول المعايير  المال إن  للتقارر  الجديدة و ة  اة  إليالمعدلة  الملمشار  للتطبي  أدناه متاحة  في    رها  ة  المنته ة  المال   ٣١للسنة 
سمبر  اذإعداد هقها في يتم تطب ولم ة،حقالفترة  حتى  ر ستوال  ٢٠٢١د ة. ناته الب    المال
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  (تتمة) ديدةات والتعديالت الجالمعايير والتفسير     ٣
عد يدة والدجال معاييرلا ة  ر متاحة ولكنهامعدلة غير السار   (تتمة)  للتطبي الم
  

قها أثر علمن غير المتوقع أن  ةون لتطب انات المال ةلل  ى الب   شر
  

  الوصف   سران لاخ تار 
    

  ٢٠٢٢ير ينا ١

  ة عقد –"العقود غير المجد ة الدولي رقت على م" (تعديالتكلفة الوفاء  ار المحاس   )) ٣٧م ( ع
 ة سينات تحال ة على المعايير الدول ار الدولي  ٢٠٢٠ – ٢٠١٨ة المال رللتقار السنو ر للتقار(المع

ة رقم ( ار الدولي١المال ة رقم (ولي للتقار ار الد) والمع٩( م ة رقمالتقارر اللل   ) والمع )  ١٦ر المال
ة ا ار المحاس    ))٤١م ( لدولي رقومع

 :ة اسار المحت على معل االستخدام المقصود" (تعديالات قبائدالع "الممتلكات واآلالت والمعدات
  )) ١٦قم ( الدولي ر 

 مي (تالمرجع إلى اإلط ارار المفاه   ) )٣ة رقم (الالم ارردولي للتقلا عديالت على المع
 ة للتقارر المسيناالتح ة على المعايير الدول ة ت السنو ار " ٢٠٢٠ – ٢٠١٨ال " ٪١٠(الرسوم في اخت

ة (تعديالت عتراف الإللغاء ا ات المال ة رقم ( للتقارر  لي ار الدو على المعالمطلو   )) ٩المال

  ٢٠٢٣ر يناي ١

  ار الدولي للتقارر ا ة رقم (ملالمع ار الدولي  تضمنًا التالتأمين" م"عقود  ) ١٧ال عديالت على المع
ة رقم (لل   . )١٧تقارر المال

 ات على أنها متد ار المحاسر متداول اولة أو غي"تصنيف المطلو رقم   ي ة الدولة" (تعديالت على مع
)١( (  

 ة نهج التأجيل (ت ار الدولي للتقارتارخ انتهاء صالح ة رق  رعديالت على المع ود عق -) ٤م (المال
   )التأمين

  ة ار المحاس ة (تعديالت على مع اسات المحاسب   )) ١الدولي رقم ( اإلفصاح عن الس
 ة تعرف التقديرات ة الدولي يال(تعد المحاسب ار المحاس   )) ٨قم ( ر ت على مع
 ار المعقود اإليجار والتزامات و مؤجلة على ال الضرائب ة الدولاحقف التشغيل (تعديالت على مع   يس

   ))١٢( رقم
  
اساتال    ٤ ة الهامة   س   المحاسب

المحاس اسات  الس التي  إن  ة  األساس ة  الب قتها  هذه    مجموعةط إعداد  انات  في  الموحدة الالمالب تطبب  تم  ة  تم  أدناه.  ي  انها 
اسات المحاس ل الس ش ة  ل من السنتين ال مماثلب انات على  ة معروضتين في هذه الب   .موحدةل ا المال
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اسات المحاس    ٤ ة الهامة الس   (تتمة) ب
متداولة أ)   التصني  مقابل غير متداولة ف 

ات بناًء  ةالمجموعتقوم  متداولالتصعلى عرض الموجودات والمطلو  غير متداولة   ة /نيف 
  :ول عندماتداأنه مى للموجود عيتم تصنيف ا

  ُ عه أو استهالكمن المتوقع أن يتحق أو ة؛ ي دورة التشغيف هعتزم ب   ل العاد

 ه أساسًا لغرض المتاجالحتفيتم ا   رة؛ ا 

 قه خالل مدة أقص عد فترة التقرر؛ أمن المتوقع أن تتم تحق   واها سنة واحدة 

  لفي ن محظورًا مننقد أو ما ف  ش مه ما لم  ادله   ي ح ة  هامو استخدأت على األقل  التزام خالل مدة سنة واحدة  لتسو
  رر، قتعد فترة ال

ع الم يتم تصنيف  لة. األخر على أنها غير متداو وجودات جم
  يتم تصنيف المطلوب على أنه متداول عندما:

 ته في دورة  نم ة؛ل العاالتشغيالمتوقع أن تتم تسو   د

 ه أساسًا لغرض ال يتم   متاجرة؛ االحتفا 

 عد فترة التقرر؛ته خالل مدة أقصاها سنة و ن تتم تسو ر أ المقر  نم   وأ احدة 

 ة المطلوب خالل مدة سنة و جيل ير مشرو لتأال يوجد ح غ عد فترة التقرر.اتسو   حدة على األقل 
ات األخر  موعةالمجتقوم  ع المطلو   . متداولة  ها غيرعلى أنبتصنيف جم

 

  والمعدات   الممتلكات
اس لاف واعتر اال   ق
سعر ااس بقم يت ة  كلتكلفة مطروحًا اإلهالنود الممتلكات والمعدات  مة. ائر متراكمة فيخسالمتراكم وأ    تدني الق

  

االمصروفات ال  تتضمن التكلفة صفة م ة  ات المشتراة والتي على األصل.ذ  حواستة إلى االشر منسو ل جزءًا م  البرمج مًال  تش
فة المعدة ذات الصلة تتم ر  انت هناك أجزا معدة.من تلك ال  جزءملتها سلوظ ا  والمعدات وله  تاكمتلء هامة من بنود المإذا 

ة  ة عنمختلفة، عندهأعمار إنتاج بنود منفصلة ( ا تتم المحاس س ها  ونات رئ    عدات.لموا كات) للممتلةم
  

عئدات الاالممتلكات والمعدات من خالل مقارنة ععاد بند من  تيتم تحديد أراح أو خسائر اس مة الدفترة  صافي  مع  ب ي  ف  الق
ع  تارخ عاد  أو  الب تم االمن الممتلكات    دنلب  االست /والمعدات و " في  عتراف بها ضمن "إيرادات أخر ان الرح  مصارف أخر ب

  .و الخسارةأ
  

  الالحقة  نفقاتلا
مــة صــافي فــي المعــدات أو الممتلكــات مــن بنــد الاســتبد بتكلفــة االعتــراف يــتم  تــدف المحتمــل مــن ــان لــو البنــد لــذلك الدفترــة الق

ة  منافع ة  اقتصاد ـن ومـن ةللمجموعـ زءالجـ ذلـك فـي نةمضتم  مستقبل ـاس المم  تـرافاالع إلغـاء يـتم. بهـا ق موثـو  صـورة تكلفتـه ق
ة مةخدال بتكلفة االعتراف يتم. المستبدل للجزء ةالدفتر مةالق ان في المعدات أو للممتلكات اليوم   .تكبدها عند الدخل ب

  

ة افعنـــم تـــدف المحتمـــل مـــن ـــان لـــو فقـــ الالحقـــة النفقـــات رســـملة تـــتم ةســـم اقتصـــاد طـــة تقبل  علـــى تتـــدف ســـوف لنفقـــاتا مرت
 .ةالمجموع
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اس    ٤ ة الهامةالس   ) ةتتم ( ات المحاسب
  االستهالك

ــه مطروحــاً  التكلفــة، عــن بــديل آخــر مبلــغ أو المعــدات أو الممتلكــات تكلفــة هــو الكســتهلال القابــل المبلــغ متــه من ــة ق ق  يــتم. المت
ا في االستهالك  االعتراف ة األعمار مد ىعل الثابت قسلا طرقة الدخل نب  الممتلكـات من بند من جزء لكل المقدرة االنتاج
ــس ذلــك ألن والمعــدات قــ صــورة ع ة المنــافع هالكالســت وقــعمتال الــنم ةوث ة االقتصــاد عتمــد األصــل فــي المضــمنة المســتقبل  و

مته منه مطروحاً  األصل تكلفة على ة ق ق   .ضاألر  الكاسته متي ال. المقدرة المت
  

ةإلا األعمار إن ة للسنة عداتلموا للممتلكات المقدرة نتاج   :يلي ما المقارنة والسنة الحال
                   

ات األثاث وا ي   سنوات  ٥  لتر
رامج الكمبيوتر    سنوات  ٥ – ٣  أجهزة و

اني المستأجرة    سنوات  ٥  تحسينات الم
ارات    سنوات  ٥  س

  

م  الكهتس اال  طرق   مراجعة  تتم ةمتال  والق ة  واألعمار  ق تها  تقرر  ل  تارخ  في  والمعدات  للممتلكات  اإلنتاج ، مستقبلي  أثر  وتسو
ما   . مالئماً  ون  حس

  

  عتراف إلغاء اال
عاده أو عندمن الممتلكات والمعدات عند  ء االعتراف ببند مإلغايتم   ة متوقعة من   ناكن ه كو ت  ال  ااست ة مستقبل منافع اقتصاد
أراح   امه.دخاست عأو خسائر  أ  الممتلكات  ناشئة  بنود  عاد  است عادهوالمن  است مقارنة متحصالت  تحديدها  يتم  ا مع عدات 

مها الدفترة  تم االعتق الصافو   خسارة.الرح أو الي من خالل راف 
  

ة ماتثساإل   رات العقار
اس يتم مة ثم التكلفة  سعر مبدئًا  االستثمار  العقار ق ان يف فيها تغيير أ االعتراف مع ةلدالعا الق  .الخسارة أو الرح ب

  

عادســا عــن ناشــئة خســائر أو ــاحر أ أ ــة اســتثمارات ت ة( عقار عادها تــم بنــود مــن اتالعائــد بــين الفــرق  أســاس علــى محتســ  اســت
متهــا وصــافي ــة ق ــان فــي بهــا االعتــراف يــتم) الدفتر ــع يــتم عنــدما. الموحــد الخســارة أو الــرح ب ــة ماراتثتاســ ب  تــم قــد ناــ عقار
فها قاً   تصن ة  فإن  ،والمعدات  الممتلكات  ضمن  سا ال أ مة اطيتاح في تضمينها تم بها خاصه غم لهـا يـتم متاحـة العادلة الق  تحو

 .المدورة األراح ىلإ
  

 االعتـراف يـتم .اإليجـار فتـرة دمـ علـى الثابت القس لطرقة وفقاً  إيرادات العقارة االستثمارات  من  اإليجار  بإيراد  االعتراف  يتم
م جزء الممنوحة اإليجار فزواح  .اإليجار فترة مد على اراإليج  لمجموع لم

  

  .أخر  اترادإي أخر   ممتلكات من  اإليجار االعتراف متي
  

ة    األدوات المال

ة األداة إن   .أخر  لمنشأة ةملك حقوق  أداة أو مالي ومطلوب ما لمنشأة مالي موجود إلى شير عقد هي المال

ات المالموجودات المال ة غير المشتة والمطلو   ئي وٕالغاء اإلعترافالمبدتراف إلعا –قة ال

ــة موجوداتهــا بتصــنيف المجموعــة متقــو   المطفــأة التكلفــة الحقــاً  بهــا معتــرف انــت لــو مــا مبــدئي، ــاعتراف المشــتقة، غيــر المال
مة ،)والنقد المدينة  الذمم( مة ،)أسهم في االستثمار( ،الموحد اآلخر لالشام الدخل لالخ من العادلة الق الق  لخـال نمـ ةالعادلـ و

اتها نيفبتص المجموعة تقوم). أسهم في االستثمار(  ةالموحد  الخسائر  أو  األراح ة مطلو ـات فئـات إلـى المشتقة غير المال  مطلو
ة ة واتدأ مشتقات المجموعة تحتف ال). والقروض الدائنة الذمم( أخر  مال  .مال
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اس    ٤ ةات المالس  ) تتمة( الهامة حاسب
ة األدوات ا  )تتمة(لمال

ا ة والمطلو ة غير المشتقة الموجودات المال   )تتمة( ٕالغاء اإلعترافو  ئيالمبدتراف إلعا –ت المال

ــة الموجــودات تصــنيف إن ــى تمــدع المبــدئي االعتــراف أســاس علــى المال ــة الشــرو عل ــةلا للتــدفقات التعاقد  وعلــى الموحــدة نقد
ة الموجودات  إلدارة  هاأعمال  نموذج ـل عنصـر علـى  تو تح ال التي المدينة التجارة الذمم ستثناءا. المال  قامـت حيـث أو هـام تمو
ــة، األداة بتطبيــ وعــةالمجم اً  المجموعــة تقــوم العمل ــاس مبــدئ متــه ليالمــا الموجــود ق ــة تكــاليف ئــدزا لــةعادال ق ــة فــي المعامل  حال

 علــى تشــتمل ال يوالتــ المدينــة التجارــة الــذمم. الموحــد ارةخســال أو الــرح خــالل مــن العادلــة مــةالق المقــاس غيــر المــالي موجــودلا
ة  أمور اسـها يـتم شـأنها، المناسـب العملـي  التطبي  المجموعة  ومتق  والتي  مهمة،  مال  بوجـم هاديـدتح تـم التـي المعاملـة سـعر ق

ار ة رللتقار الدولي المع  ).١٥( رقم المال
  

اس فتصني أجل  من مـة أو فأةمطال التكلفة مالي موجود وق  لتـؤد حاجـة ،الموحـد اآلخـر املالشـ الـدخل خـالل مـن العادلـة الق
ة  اتالتدفق  إلى  هـذا إن. القـائم ياألصـل لـغالمب علـى) SPPI( والفائـدة المبلـغ أصـل مـن المـدفوعات  فقـ  هـي  والتيالموحدة    النقد

ه ارشم التقدير ا إل تم) SPPI( راخت   .األداة مستو  على ذهفيتن و

ـــة الموجـــودات إلدارة موعـــةالمج أعمـــال جنمـــوذ إن ـــة إلـــى تشـــير المال ـــة موجوداتهـــا إدارة ف ـــة تـــدفقات إنتـــاج أجـــل مـــن المال  نقد
ما حدد  هذا  األعمال  نموذج  إن.  موحدة ـة فقاتدتـال تحصـيل مـن تنـتج سـوف وحدةالم ةقدالن التدفقات إذا ف ـة،لا النقد ـع تعاقد  بب

ة، موجوداتلا  .الهما أو المال
  

اتلما المبدئي االعتراف يتم. نشأتها بتارخ ةالمال الموجودات االعتراف المجموعة تقوم ة طلو  .المتاجرة بتارخ المال
  

 

ـةقنال للتـدفقات التعاقـد حقـوق  تكـون  عنـدما مـالي موجود االعتراف بإلغاء  المجموعة  تقوم  أو الموجـود، زوال تـارخ مـنالموحـدة  د
ل ة  ةنقدال  تدفقاتلا  الستالم  الحقوق   تحو ل يتم والتي معاملة في  التعاقد ع جوهر  ش ـة والعائـدات المخـاطر لجم  الموجـود لملك
لها، تم  قد  المالي لها يتم أال أو تحو قى أو تحو ل ت ع جوهر  ش ـة والعائـدات المخاطر لجم قـى وال للملك ـة ت  وجـودالم علـى رقا

ــالم داتالموجــو  هــذه فــي فائــدة ــأ االعتــراف يــتم .المحــول  ِقبــل مــن بهــا االحتفــا أو إنشــاؤها يــتم والتــي بهــا المعتــرف غيــر ةال
 .منفصل مطلوب أو أصل المجموعة

 
  

ةالتع االلتزامات تكون  عندما المالي المطلوب االعتراف بإلغاء المجموعة تقوم ة أنها أو إلغائها أو يدهاتسد تم قد اقد   .منته
  

ـة  الموجودات  بين  مقاصة  عمل  يتم ـة ـاتوالمطلو  المال ـان فـي عرضـه يـتم المبلـغ وصـافي المال ـز ب  عنـدما،الموحـد  المـالي المر
ــالغ مقاصــة القــانوني الحــ لهــا المجموعــة تكــون  عنــدما وفقــ تها إمــا وتنــو  الم  الموجــود تحقيــ أو الصــافي أســاس علــى تســو

 .الوقت فسن في المطلوب دتسديو 
  
  

ة غير المشتقة  اس -الموجودات المال   الق
 مطفأةال  التكلفة

  

مــة الموجــودات بهــذه ئيالمبــد االعتــراف يــتم اشــرةً  لهــا مضــافاً  العادلــة الق ــاس يــتم. بهــا خاصــة التكلفــة محملــة معــامالت أ م  ق
ة الموجودات مة النخفاض والخاضع) EIR( لفعليا الفائدة معدل قةطر  استخدام الحقاً  المطفأة التكلفة المال   . الق

  

ان في خسائروال  األراح العترافا يتم مة منخفضة أو معدلة ودات،الموج االعتراف إلغاء يتم عندما الخسائر أو األراح ب   .الق
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اس    ٤ ة الهامةالس  ) تتمة( ات المحاسب
ة   )تتمة(األدوات المال

ة  اسالق –المشتقة  غير الموجودات المال
  

مة العادلة من خالل الدخل على أسا  الشامل اآلخر س الق
  

للش ن  م المبدئي،  االعتراف  أن  عند  ة  استثماراتهر تصنيف  نهائي  ل  ش فيتختار  المل  ا  ة حقوق  الملك لحقوق  أدوات  ة  ك
مة العادلة من خالل ال الق ة وفقًا لوق اتعرف لحقينطب الما  ر عندخآلدخل الشامل امصممة  ار المحاسلملك ة الدولي رقم  مع

ة: العرضاألدوات الم):  ٣٢(   أداة.لى أساس أداة تصنيف عيتم ال  ، وغير محتف بها للمتاجرة.ال
ة لن يتم تحمسائر لهذه الماألراح والخ إيرادات أخر في عات األراف بتوزيتم االعت يلها للرح أو الخسارة.وجودات المال راح 

ا ون    رح أو الخسارةن الب استثناء عندمعندما  ة دستعاعن مثل هذه اإليرادات ا  المجموعةا تكون فوائد  ح الدفع قد تقرر، 
  يتم قيد األراح في الدخل الشامل اآلخر. ل هذه الحالة لموجود المالي، في مثتكلفة امن جزء ل
 

ة المصنال تخضع أدوات حق مة العادلةوق الملك مة.امل اآلخر لتخالل الدخل الشمن  فة وفقًا للق م انخفاض الق   قي
 

ة ضمنا المدرجة في حقوق الثماراتهاستمن    جزءو ستردة  تصنيف استثماراتها غير المدرجة وغير الم  جموعة الماختارت     هذه  ملك
  .جموعةالم
 

مة أساس على   الخسارة أو الرح خالل من العادلة الق
  

ــة الموجــودات تشــتمل مــة المال ــة موجــودات علــى رةالخســا أو رحالــ خــالل مــن دلــةالعا الق  توداالموجــ للمتــاجرة، بهــا محــتف مال
ــة مــة المبــدئي افاالعتــر  عنــد مصــممة المال ــة الموجــودات أو الخســارة، أو الــرح خــالل مــن العادلــة الق  أن إلزامــاً  المطلــوب المال
مــة ُتقــاس ــة الموجــودات. العادلــة الق فها يــتم جرةللمتــا بهــا المحــتف المال ــ تصــن ــع غــرض مســتملكة انــت إذا ذاه  إعــادة أو الب
ـــة الموجـــودات. ـــبلقر ا المـــد علـــى راءالشـــ ــ المال ـــة دفقاتالتـ ــ تكـــون  ال والتـــي الموحـــدة النقد  يـــتم والفائـــدة لألصـــل اتـــدفع فقـ

فها اســها تصــن مــة وق ــة الق ــار مــن لرغمــا. األعمــال نمــوذج عــن النظــر صــرف الخســارة، او الــرح خــالل مــن العادل ــم مع  الح
فها يتم التي الدين  ألدوات ـن مـن ،الموحـد اآلخـر لشـاملا الـدخل خـالل مـن العادلـة مةلقا أو المطفأة ةالتكلف تصن م المم  تصـم
مــة دينالــ أدوات ــام ــان إذا مبــدئي، ــاعتراف الخســارة أو الــرح خــالل مــن العادلــة الق ل قلــل أو يلغــي بــذلك الق  عــدم بيــر شــ

 .محاسبي لتماث
  

مــة ــةالمال وجــوداتالم ــان فــي إظهارهــا تميــ الخســارة أو حالــر خــالل مــن العادلــة الق ــز ب مــةالموحــد  ليالمــا المر  مــع العادلــة الق
مة التغيرات صافي ان في بها االعتراف يتم العادلة الق   .الموحد الخسارة أو الرح ب

  

ــةال ق حقــو  فــي اســتثمارات مــن جــزءاً  الفئــة هــذه تتضــمن ل اختــارت موعــةالمج أن حيــث المدرجــة، ملك ــه رجعــة ال شــ فهاتصــ ف  ن
مة ة حقوق  في االستثمارات هذه على الموزعة األراح. آلخرا الشامل  الدخل خالل  من  ادلةالع الق ضاً  بها االعتراف يتم الملك  أ

ان في أخر  إيرادات   .الدفع ح اإلقرار عند الموحد الخسارة أو الرح ب
  

ة أخر مطلو   ات مال
ع فاالعترا يتم ات بجم ة المطلو اً  المال مة مبدئ ات  حالة وفي  ،دلةالعا الق ،  ةالمال المطلو   تكلفة من  الصافي األخر

اشر  المعامالت ات. ةالم ة المطلو اسها يتم األخر  المال   إلغاء عند ). EIR( الفعلي الفائدة معدل طرقة استخدام الحقاً  ق
  .الموحد ارةلخسا أو  الرح  انب في الناتجة الخسارة أو  الرح اجإدر  يتم يلهاتعد أو موجوداتال االعتراف
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اسات    ٤ ة الهامة الس   ) تتمة( المحاسب
ة    )مةتت(األدوات المال
مة   إنخفاض الق

ة غير المشتقة      الموجودات المال
م الموجودات الم ل تارخ تقرر لتحديد ما إذايتم تقي ة  مة.  وعي على إنخفهناك دليل موض ان ال   اض الق

ة  الموجودات مةق انخفاض  على  عيالموضو   الدليل يتضمن   :يلي ما  المال
  المدين؛  جهة من تقصير أو تعثر  •
ة المستح المبلغ ةجدول  إعادة  • ار؛ أخذها المجموعة تقم لم التي  للشرو وفقاً  للشر   االعت
  أو  إفالس؛  حالة في  سيدخل  المدين  أن على مؤشرات  •
اس نقص هناك  أن إلى تشير ظاهرة اناتب  • ةالنق التدفقات صوصبخ الق ة جوداتالمو   مجموعة من المتوقعة د   . المال
  

االموجودات ا ة التي يتم ق التكلفة المطفأة سهلمال   ا 
ة الموجودات تتكون  ارللم وفقاً  بنوكال لد  والنقد المدينة التجارة  الذمم من المطفأة التكلفة المقاسة المال   للتقارر الدولي  ع
ة مة انخفاض ومخصص) ٩( رقم  المال ة األسس من لكل وفقاً  اسهاق يتم الق   : التال

ة الخسائر  • ة  الخسائر  هي: شهراً  ١٢ لمدة المتوقعة االئتمان   خالل المحتملة التعثر أحداث عن تنتج التي المتوقعة االئتمان
  .التقرر تارخ عد شهراً  ١٢

ةاالئتم الخسائر  • ة  رالخسائ هي: االئتمان فترة خالل ةالمتوقع ان ع عن تنتج التي ةوقعالمت االئتمان   التعثر ثأحدا جم
ةال لألداة المتوقع العمر خالل المحتملة   . مال

  

اس  المجموعة اختارت مة انخفاض مخصص ق افة  العقود، موجودات المدينة، التجارة  الذمم ق   من تنتج لتيا اإليجار ذمم و
ار نطاق  خالل من ن تكو  التي التمعامال ة مع   لفترة المتوقعة ةاالئتمان للخسائر مساوٍ  بلغم) ١٧( رقم  لدوليا المحاس

  . االئتمان
ة الخسائر تقدير وعند المبدئي االعتراف منذ مهمة صورة زاد مالي لموجود ئتماناال مخاطر تحديد عند  تأخذ المتوقعة، االئتمان

ار وعةالمجم دة ماتمعلو  اإلعت ة المعلومات من  ل هذا  يتضمن. تكلفة أو جهد بدون  ومتوفرة خاصة عقولةوم مؤ  الكم
ة والن ة الخبرة أساس   على والتحليالت، وع موتق التارخ انات متضمناً  االئتمان، ي ة ب   . مستقبل

.  يوماً  ٣٦٥ عن تزد  فترةل  مستحقة انت إذا مهمة صورة  زاد قد  مالي موجود على االئتمان مخاطر أن المجموعة تفترض
  : عندما تعثر لةحا  في المالي لموجودا  أن المجموعة تعتبر

ة التزاماته مدين عميل سدد أن  المرجح من ون  ال  • ة االئتمان  تسييل مثل إلجراءات المجموعة  لجوء  دون  الكامل، للشر
  أو ؛)بذلك تحتف انت إن(  الضمان

ة رالخسائ .يوماً  ٣٦٥  نع تزد لفترة السداد مستح مالي ال الموجود ون   •  محتملةال التقديرات هي المتوقعة االئتمان
اس يتم. االئتمان رلخسائ المرجحة مة االئتمان خسائر ق ع ةالحال الق ،(  النقد العجز حاالت لجم   التدفقات بين الفرق  أ

ة ان المستحقة النقد ةالن والتدفقات للعقد  وفقاً  للك ة الخسائر  خصم يتم). مهااستال مجموعةال تتوقع التي قد  المتوقعة االئتمان
  . يالمال للموجود  فعليال الفائدة معدل
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ة الهامة  سلا     ٤         ) تتمة(اسات المحاسب
مة  إنخفاض ال   ) تتمة (ق

ة منخفضة الق ة  الموجودات المال   مة األئتمان
ل تقرر،  عة  المجمو تقوم   مبتارخ  ةالم  بتقي ال   وجودات المال   تكلفة المطفأه. الظاهرة 

ة  أنه "منخفض عتبر موجود مالي   مة األئتمان قع حدث  " ع الق ة المقندما  ة المستقبل درة من أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقد
  ود المالي. الموج

  

مة    عرض أنخفاض الق
ة التي تقايتم خصم مخصص خسائر الموجو  التدات المال مة الدفترالمطفأه من ال  كلفةس  ة للموجودات. ق   ة األجمال

مة خض  يتم عر  ا  سائر أنخفاض الق ة  لذمم المدينة األخر يتم عرضها ضمن المصارف االدارة والعمم التجارة والذمالخاصة  وم
ان     .الرح أو الخسارةفي ب

ة الموجودات غير الما    ل
ل تقرر تقوم ة (الممتلكات والمعدات والعقوجودات غير ام الدفترة للمقالمراجعة  مجموعة ال في تارخ   ديد لتحارات األستثمارة) لمال

ان هناك أ ما إذا  متها، وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر عنف مة القابلة لألسترداد لذلك   مؤشر على أنخفاض ق دها يتم تقدير الق
ار أنخفاض الالموج مة يتم  ود ألغراض أخت ع المق ة داخلة من  وعات موجودات ات معًا في مجمودوجتجم  أصغر تنتج تدفقات نقد

ة الداخلة للموجودات األخر او الو   صورة مستقلة على نحولك  وذ  األستخدام المستمر   حدات المنتجة للنقد.بير عن التدفقات النقد
مة القابلة لألسترداد لموج مته قي  ود أو لوحدة منتجة للنقد هىالق متة العادلة  و   امد األستخدق ع، أيهما أكبر. تستند   ناقصا تكاليفق الب

مة ة المستقبل تدفال  قيد األستخدام إلى   الق النقد أستخدام معدل الخصم  قات  ة  متها الحال ة  ة المقدرة مخصومة إلى ق لما قبل الضر
ة الحال مات السوق س التقي ع ة للنقود و الذ  مة الزمن   لنقد. دة المنتجة للموجود أو الوحا  لكلمحددة لذالمخاطر اة للق

مة في ايتم األعتراف بخسائر األنخف مة لة لحااض في الق مته القاب التي تزد فيها الق لة الدفترة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن ق
الق  األنخفاض في  الخسارة. يلألسترداد. يتم األعتراف بخسائر  أو  الرح  في  صهمة  اتم تخص ض  ملا لتخف للمق الدفترة  وجودات ة 

  لى أساس التناسب.  في الوحدة المنتجة للنقد وذلك ع األخر 
مة الدفترة للموجود ال  س خسارة التدني في الق م ع يت مة الدفترة التي يتم تحديدها مة فق للمد التي تكون فيها الق تزد عن الق

مةة تد عتراف بخسار وجود اال  من االستهالك، في حالة عدم   الصافي    .بلمن ق  ني الق
  البنوكأرصدة لد

ان ااألرصدة لد البنوك يتم   ة، وتتكون من فلتدإدراجهها في ب ة وودائع قصيرة األجل لها توارخ    قات النقد  استحقاق األرصدة البن
ة أقل من ثالثة أشهر.   أصل

ة خدمة الموظفم افأة نها   ين:خصص م
ن م  المجموعة تقوم   ، وقانو   األجانب وفقادمة للموظفين  خة الخصص لمنافع نهابتكو شرة لشرو قانون العمل القطر  ن الموارد ال

ه. تستح هذه المنافع إستنادا الى الوا  ٢٠١٦لعام    ١٥طر رقم  قال ة للموظفين، وعدد سنوات  تعديالت الحقه عل النهائ رواتب 
ا  المتوقعة  التكاليف.  حد أدني من الخدمةالخدمة شرطة إكمال   ة   فآت لم   .التوظيف  فترة  مد  على   تراكمت  الخدمة  نها

ة ة،  والتأمينات   للتقاعد   امةالع  للهيئة  إسهامات   المجموعة  تقدم  القطرين،  ن للمواطني   النس ةن  احتسابها  يتم  والتي   االجتماع ة  س  مئو
ة  للقوانين   وفًقا  الموظفين   رواتب   من  ةالتقا   والمعاشات   التقاعد   المتعلقة  الصلة  ذات  المحل  ي ف  المجموعة  ةحص  تحميل  يتم .  عد

إسهامات للهيئة    المجموعة  ة للمواطنين القطرين، تقدمالنس  .بها  المتعلقة  نةالس  في   الخسارة  أو   رح ال  على   البرامج   هذه  في   المساهمة
ة، والتي يتم احتسابها العامة لل ة من رواتب الموظفين وفًقا للقوانتقاعد والتأمينات االجتماع ة مئو ة ذات الصين انس  لة المتعلقة لمحل

ة. المتعلقة   سنةامج على الرح أو الخسارة في الاهمة في هذه البر في المس  المجموعةتحميل حصة  م  يت التقاعد والمعاشات التقاعد
  .بها
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  المخصصات

المخصصات يتم   ون:االعتراف    عندما 
   دث ساب  ) النتيجة لحني أو استداللي قانو إلتزام (عة  المجمو لد;  
 طلب تد ة لسداد هذفقات من المحتمل ان  ة خارجة للمنافع االقتصاد  ا االلتزام نقد
 ن إجراء تقد ه للمبلغ المطلوب لاللتير  من المم  زام.موثوق 

ة للنفخصم   يتم تحديد المخصصات من خالل مة الحال ه المتوقعالق ة االقات المستقبل ة دل خصم قبل اام بإستخدام معلتز ه لتسو لضر
مات السوق ا س تقي ع ة للنقود والمخاطر المحددلحالالذ  مة الزمن   ة للمطلوب. ة للق

س أفضل التقديرات الحاسن  تتم مراجعة المخصصات  ا لتع ة  و ة للنفقات المطلو ةل   . ت تزامااالل  لتسو
  

ة     العمالت األجنب
انات   إعداد  عند  ة  الب ة لل   المال ةالوظ  العملة   غير  عمالت   تتم   التي   المعامالت   االعتراف   يتم   ، شر ة   ف ة   العمالت (   للشر   أسعار )  األجنب

ةنه   في .  المعامالت   توارخ   في   لسائدة ا   الصرف  ل   إعادة  يتم   تقرر،  فترة   ل   ا ة   البنود   تحو ة  العمالت   النقد   في   السائدة  األسعار   األجنب
ل   إعادة   يتم .  التارخ   ذلك  ة   غير  ودالبن   تحو مةال  المدرجة  النقد ةا  العمالت   والمحددة  العادلة  ق   تم   الذ   التارخ   في   السائدة  األسعار   ألجنب
ه  مة   تحديد   ف ل   إعادة   تم ي  ال .  العادلة   الق اسها   يتم   التي   ة النقد   غير   البنود   تحو ة   التكلفة   حيث   من   ق ة   عملة   التارخ   االعتراف  يتم .  أجنب

ة  بنودال   ى عل   الصرف   سعر  فروق  ان   ي ف   النقد ه   منصوص   هو   ما   استثناء   فيها  تنشأ  التي   الفترة   في   الخسارة   أو   الرح   ب   .المعايير   في   عل
  

  اإليرادات 
ــه إلــى المجمو ا إليرادات يتم تحقي ا ــن قلقــدر الــذ تتــدف  م ة مســتقبًال وأنــه  غــض    صــورةــاس اإليــرادات  عــة منــافع اقتصــاد موثوقــة 

اس االد النظر عن موعد إتمام الفع. يتم ق الغ المســتلمة أو إليرادات  مة العادلة للم ــار الشــرو التعاقد  المدينــة مــع األخــذ فــي   ق ــة  االعت
  المحددة للدفع.

  

ضًا قبل تحقي اإليرادات:الخاصة المبينة أدناه يجب  قيلتحامعايير  إن    تلبيتها أ
ع أو الن صفلعموالت والسمسرة عند االنتهاء مإيرادات ا احتساب تم ي -  الح في الحصول على الدخل من  شراء واالحتفقة الب هــذه  ا 

  الصفقة.  
  اح.   ألر استالم اراح عند ثبوت الح في  إيرادات توزعات األ حقيتيتم   - 
ة يتم ادراجه عند االستحقاق.من الودائع اإل  الرح   -    سالم
ات إيرادات اإلي يتم  -    ترة اإليجار.د فجار على أساس القس الثابت على مإث
  ارات يرادات االيج إ

االيجار تنشأ من اال القس  يجار من عقار استثمار إيرادات  فترة اال  وتحتسب على اساس  مد  على  يالثابت  االعتراف تم  يجار. 
عى ال جزء مهم من اجمالى ايرادات االيجااليجار التشج   االيجار.ار على مد فترة  ممنوح 

.تدرج ضمن االير خر  إيراد االيجار من عقارات ا   ادات االخر
ار ال  مجموعةقامت ال العقد لكل من  في  الناتج    ن عقود مع عمالء لتحميلااليرادات م   -)  ١٥ة رقم (دولى للتقارر المالبتطبي المع

جزء أساسي.االيجار وغير اال   يجار 
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  ء عمالاإليرادات من عقود مع  
اإل م  يت ع اإلعتراف  من  المقابيرادات  س  ع مبلغ  العميل  إلى  الخدمات  على  طرة  الس ل  تحو يتم  عندما  عمالء  مع  الماد  قود  ل 

   هذه السلع أو الخدمات.  نله بدًال ع   مجموعةتح للالمتوقع المس
  
  
  

ف اإلعترا  المصار   ف 
ان الرح او الخسارة  المصارف في ب الفوااك نقن هن و عندما ا يتم االعتراف  ةد ئ ص  النقص فى موجو  االقتصاد ة والمتعلقة  د أو المستقبل

اسها ن ق م ه. زادة فى مطلوب ينتج عن ذلك و   على نحو موثوق 
  

اشرة فى الرح او ا المصروف م ون يتم االعتراف  ه، او عندما،    لخسارة عندما  ة مستقبل المصروف ال ينتج ا فوائد اقتصاد
ة المستقبالفوائد االقتصأن  ،  والى المد شأنها او التوقف  اد ة ال يتم التحف  ان  ن التحف بخصوص االعتراف  عل بها فى ب
ز ا مة الموجود. لالمر ما هو الحال فى انخفاض ق موجود،    مالى 

  اإليجارات 

عرف  األ  المجموعة أخذ  ت حتو على أو يتضمن إيجار. اإليجار  ان العقد  ما إذا  ار ف ينقل ح  و جزء من عقد،  د، أعقعت
مة الت دام موجود (الموجود المعين) لفتره منإستخ مراعاة الق ة.الزمن    ادل

ما المجموعة تعرف، تقوم للتطبي هذا ا التق في  ان العقد  ما إذا  م ف  التي إما:الث و ت المهمة الثالتقي
 ور صراحة ان مذ ما إذا  ور ضمالع في العقد يتضمن موجود محدد، والتي ف لوقت عند إتاحة الموجود  ا  نًا ومحددقد أو مذ

 للمجموعة. 
 ل    جموعةملل ش الحصول  ل الفوائدالح  ة من إستخدام الموجود المعرف خالل فترة األستخدام،    جوهر على  األقتصاد

ارمع   . حقها من خالل النطاق المحدد للعقد األخذ في األعت
  اشر إس  للمجموعة ه م ما    المجموعة ستخدام. تقوم  خالل فترة األلموجود المحدد  ام ا تخدالح بتوج م ف اإبتقي ن لها الح  ذا 

ه “ أن ال بتوج  وجود يتم إستخدامه خالل الفترة.ميف وأل غرض" 

  مستأجر   المجموعة
المالي  لمجموعةا األيجار، تعترف    بتارخ سران ز  المر ان  الموجود ومطلوب األيجار في ب إ ح إستخدام  إستخدام    ن ح. 

التالموج قاس  اس المبدئيود  ما  كلفة، والتي تنشأ عند الق اس مطلوب األيجار،  ة تكاليف مبدئ  لق اشرة تتحق من   ةأن أ م
ك وٕازالة المالمجموعة ة األ، يتم تقدير تكلفة التف الصافي  يجار، و وجود في نها ة مدفوعات إيجار مقدمًا بتارخ بدء األيجار ( أ

الة من أ   مة)غ تحفيزة مستلم
الثابت من تارخ ب  سأستهالك ح األستخدام على أسا  جموعة المتقوم   لنالقس  قًا  ة العمر األنتاجي لح  هدء األيجار مس ا

ة شرو األيجار   ما  إستخدام الموجود أو نها م ح إستخدام الموجود في حالة وجود مؤشرات   مجموعةالتقوم  أيهما أوًال.  بتقي
  مة.الق فاضألنخ

اس مطلوب األيجار    المجموعة تقوم    ان األيجار،بتارخ سر  ة لدفعات األ ق متة الحال ذلك التارخ،    يجار غير المسددة حتى ق
عقد ه في  المنصوص عل الفائده  أستخدام معدل  إذا  مخصومة  ما  ف هذ  األيجار  المعدل  ان  أساس  أو على  المعدل متوفر  ا 

  األضافي لألقتراض. 
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  ) مةتت (ة الهامة اسات المحاسبالس       ٤
  ) مةتت( اإليجارات

  ) مةتت(مستأجر  المجموعة
  

اس مطلوب األيجار تتكون من دفعات ثابتة (متضمنةت ادفعا المتغيرة على الجوهرة منها)، الدفعات    أليجار المتضمنة في ق
ا للدلمأساس  قابلة  دفعها تكون  المتوقع  الغ  الم فأن  المعدل،  أو  علفعلن عنها  مةع  الق أساس  ق  ى  المالمت والدفعات  ة  ضمونة 

ارات المعقولة المؤ    من تنفيذها.د الناشئة من األخت
 

الدفعالحقًا لتارخ ا ض المطلوب  اس المبدئي، يتم تخف س أ  الفائدة. يتم إعادة ق ات التي تمت والمضافة لهالق اسها لتع
اس و  أعادة الق ماتعديل  ة ت ف ان أ   جوهرة. ابتة الي الدفعات الثف، بهاغيرات إذا 

اس مطلوب األيجار، فأن  س في ح إستخدام الموجود،عند إعادة ق ان قد تم    التعديل المقابل ينع او في األراح والخسائر إذا 
الموجو ت األستخدام  ض ح  األيجار قصيرة األ  المجموعة   أختارت .إلى الصفر  دخف جودات واإليجارات لمو جل  احتساب عقود 

ة المالئمة. بدًال من األعتراف  ق  ذات األيجار، الدفعات    إستخدام الموجود ومطلوبحمة منخفضة مستخدمة الطرقة العمل
مصارف في الرح أو الخسارة على أساالخا  .شرو األيجار قس الثابت على مدارس الصة بهذه المعترف بها 

ات اإليجدات  استخدام موجو يتم عرض ح ان ومطلو ز المالياار في ب   .لمر
 

  مؤجر مجموعةال
  

ة. ا تها إمبتصنيف إيجارا تقوم المجموعة ل ة أو تمو   إيجارات تشغيل

ليتم تصنيف اإلي ش انت تحول  لي إذا  إيجار تمو ة،  جار  ة الموجودات المعن ة لملك ل المخاطر والجزاءات العرض جوهر 
إيجار تشغيلي وتص  لم يتم ذلك. إذا  نف 

ة اإليجار عقود  من إيرادات المجموعة قتح   القس  أساس على اإليجار بإيرادات عترافاال يتم. العقارة ستثماراتهاا التشغيل
  .اإليجار فترة  مد على الثابت

 

عات   األراح توز

ات  االعتراف  يتم تم  لنة،مع  أراح  توزعات  أ  مبلغ  مقابل  األراح  بتوزعات  الخاصة  المطلو ل  بها  التصرح  و  سبامن  ش
ي  الحساب  في  المخصص  لمبلغوا ة  قبل   أو  في   ، عةالمجمو   أراح  لتوزعات  المقّيد  البن ة   تتم  لم   ولكن  التقرر  فترة  نها  بها  المطال

اء  ِقبل  من ة  في  الشر ات   االعتراف  يتم.  التقرر  المشمولة  الفترة  نها  في  تجزةالمح  األراح  من  مخصص  األراح  توزع  مطلو
ان ة، قوق ح في لتغيراتا ب ز انب ي ف أخر   دائنة أرصدة ضمن  مدفوع غير مبلغ أ عرض مع الملك   . المالي المر
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مة العادلة  اس الق  ق

غير متداولة ات األخر  افة المطلو   . تصنف المجموعة 
االمالس المجموعة أدواتها تق مة العادلة  ز المالي.  ل في تارخ ة  لق   تقرر للمر

ست مة العادلة هي الثمن الذ سوف  ل التزام في معالم لبالق تارخ    ملة بين متعاملين في السوق فيع موجودات أو يدفع لتحو
مة العادلة يتم بناء على افتراض أن المعا اس الق اس. إن ق ع الموجودات أو لتة لملالق ل اب ات تحدث إملمطلحو   ا:و

  سي للموجود أو  الفي السوق   أو المطلوب،رئ
  اب سوق ة،في غ س ة للموجود أو المطلوب.  األفضلفي السوق  رئ  النس
  

ن الوصول إليها من قبل المجموعة.يجب أن ت م ة أو األفضل  س  كون السوق الرئ
 

اس   مة العادلة أل موجيتم ق استخدام االفتراود  الق ستخدضات  أو مطلوب   قومون في السوق عندما    ون مها متعاملالتي سوف 
افتراض أن ا ة األفضل بتسعير موجود أو مطلوب،    لمتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصاد

مة العادلة لموج اس الق أخذ فإن ق ة  ار مقدرةودات غير مال السوق على تحقي منالمتعامل ي االعت ة مـن خـالل  افعين  اقتصاد
سـتخدم الموجــودخدوأفضــل اســت وجــودات فــي أعلـىالم اسـتخدام الســوق س عهــا لمتعامـل آخــر  ات فــي أعلــى ام لهـا أو عــن طرــ ب

  وأفضل استخدام لها.
 

ـات التـي  يتم تصنيف جم متهـا العادع الموجـودات والمطلو ـاس ق ـة الموحـدة هـا فـي البلـة أو االفصـاح عنيـتم ق  ضـمنانـات المال
مة العادلة، ووص ل:ستعلى أدنى مالتالي، بناء فها تدرج الق مة العادلة  اس الق ات الهامة لق   و من المعط

  
    

ات مماثداولة) في األسواق النشطة لمو أسعار السوق المتداولة (غير مت  :  ١و المست  -    لة.جودات أو مطلو
م التي  :  ٢المستو   -  ات التقي ات  تقن اس القاله  ون أدنى مستو من المعط صورة و   ة العادلةمامة لق اضحة 

اشرة اشرة.  م   أو غير م
اتتقن   :  ٣المستو   -  ون أدنى مستو من المعط م التي  مة العادلة ات التقي اس الق   غير واضحة.   الهامة لق

  

ة ــ النســـ ــات التـ ـ انـــات المللموجـــودات والمطلو ــي الب ـــي تـــدرج فـ ــرر،ة الموحـــدة علـــى أســـاس ال ــة مـــا تحـــد متكـ إذا تمـــت د المجموعـ
لوحت ات في ه ات الهامة لقالتدرج عن طر إعادة فئات التصني  الت بين المستو ـاس ف (بناء على أدنى مستو من المعط

مة الع ل) في نالق ل فترة تادلة  ة    قرر.ها
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  



ضة إنماء ةشر  ) ق.ع.م.ش ( القا

ة  انات المال ضاحات حول الب   لموحدة ا إ
سم ٣١ في ةالمنته للسنة    ٢٠٢١ ربد

 - ٢٦ - 

   لبنوك رصدة لد االنقد واأل    ٥ 
  ،برسمد ٣١  
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال ق   ال قطر     طر ر   ر

 
      

  --   ١٠٬٢٥٦ صندوق ال  في نقد
      : لد البنوكأرصدة 

ات جارة  ٧٥٠٬٨٢٨  ٢٬٥٧٤٬٧٣٧  حسا
ات توفير   ٢١٬٣٤٦٬٨١٣  ٢٢٬٠٦٢٬٠٠٥  حسا

 ٤٦٬٨٢٤٬٩٠٥  ٣٠٬١٧٤٬٣٢٤  * ودائع ألجل
 ٦٨٬٩٢٢٬٥٤٦  ٥٤٬٨٢١٬٣٢٢  اإلجمالي

  

جدار   بنوك  لد   جلأل  ائعالود  االحتفا  يتم  * إئذو  ةة  عال ة  فها  يتم  تيوال  رقط  يف  تمان االت  قبل  من  تصن  التصنيف  و
ة   االئتماني ع الودائع لمتوس معدل فائدة    تخضع ث  حي  السداد  عنفى التعثر    خاطر الم  منخفضة  تعتبر  والتي  الخارج جم

قدره   يوجد   النحو  هذا  على   . )٪٣.٦٥  إلى   ٪ ١.٥٠  :٢٠٢٠(  ٪١.٩٠  إلى   ٪ ١.٤٥متغير   نئتماإ  خسائر   مخصص  ال 
  . عالودائ  ذهه علىمتوقعة 

 
  عمالء  ال رصدةأ –أرصدة لد البنوك    ٦

أمص العمالء وتحتف بها المجمو صدة لد البنوك تخمثل هذا البند أر  ص هذه األرصدة  عة  ام العمالء بتخص انة الى حين ق
ل األموال اللشراء أسهم وعندها تقوم ا وم بإجراء  تقالتي  ة  هيئالوتسددها إلى  نوك  باتها لد اللى حساإ مخصصة  لمجموعة بتحو

ات أموالهم وإ العمالء ال ح ومن ،التسو ة    ستردادها. مطال
 
ف    ٧    ة أخر مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينمصار

سمب ٣١     ،رد
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر    ال    ر   قطر   ر

        

 ٢٬٣٠٠   ٢٧٦٬١٣٩  تأمينات مستردة 
 ٩٩٦٬٥٩٠   ٩٢٢٬٥٤٧  مصارف مدفوعة مقدماً 

 ١٠٢٬٦١٣    ٩٦٬٦٩٢   حقةتإيرادات مس
 ٣٣٨٬١٦٥     ٢٩٩٬٣٧٤  ستأجرنمذمم  –نة جارة مديذمم ت

 ٨٣٢٬١٥٧    ١١٧٬٠٧٠   دفعات مقدمة
 ٢٠٠٬٨٢٠    ٧١٬٣٥٧   متفرقة مدينة أرصدة 

 ٢٬٤٧٢٬٦٤٥    ١٬٧٨٣٬١٧٩  اإلجمالي
  
  
  
  
  
 



ضة إنماء ةشر  ) ق.ع.م.ش ( القا

ة  انات المال ضاحات حول الب   لموحدة ا إ
سم ٣١ في ةالمنته للسنة    ٢٠٢١ ربد

 - ٢٧ - 

  ح استخدام موجودات  ٨
سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ال قطر   فة:التكل ا     ر   طر ل ق ر
  --    ٢٬٣٧٠٬٩٠٥  يناير، ١في ما 

  ٢٬٣٧٠٬٩٠٥    ٤٧٧٬٦٢٢  السنة ضافات خالل إ
ما في ا سمبر ٣١لرصيد    ٢٬٣٧٠٬٩٠٥    ٢٬٨٤٨٬٥٢٧  ،د

        ك المتراكم: تهال االس
  --    ٢٧٦٬٦٠٧  يناير، ١ما في 

  ٢٧٦٬٦٠٧    ٤٨٥٬٣٣٩  السنةاستهالك 
ما في  سمبر ٣١الرصيد    ٢٧٦٬٦٠٧    ٧٦١٬٩٤٦  د

  

      
مة  صافي ما فيالق ة  ة الدفتر   ٢٬٠٩٤٬٢٩٨    ٢٬٠٨٦٬٥٨١  ة السن نها

  
  

 
ة   ٩   إستثمارات عقار

سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر     ال قطر ر      ر

        

 ٨٬٦٧٨٬٠٥٤   ٨٧٬١٤٣٬٧٧٧  يرينا ١في الرصيد 

ضاح( السنة إضافات خالل    ٧٨٬٣٠٢٬٦٠٠   ١٤,٠٩٤٬٨١٣  )ج –  ٩ إ

الصافيداتلكات ومعممتمن حول م ضاح(  ،    --   ١١٢٬٣٥٥  ) ١١ إ

م استثما احأر    ١٦٣٬١٢٣    ١٬٠٥٣٬١٠٧  رة  رات عقامن إعادة تقي

  ٨٧٬١٤٣٬٧٧٧    ١٠٢٬٤٠٤٬٠٥٢  الصافى  
  

    االستثمارات العقارة موجودة في دولة قطر.    )(أ
  

مة العادلة لالستثمارات العقارة  ي  (ب) اس الق اً سنتم ق م من  ًء عبنا  و   ة مستقل عن المجموع و   رات معتمدثمن عقاقبل ملى التقي
في  العق  ومتخصص  م  المماثلار تقي واألنشطة  على طرقة  ات  بناء  العادلة لألرض  مة  الق تحديد  تم  و تم ة.  و السوق،  المقارنة 

مة العادلة ل انيتحديد الق مةإن الة.  بناًء على أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثل  لم ما    ق وفقا    قرررخ التفى تاالدفترة 
م  لتقرر   سمبر    ٣١  بتارخادر  الص  اتقار عالمق مة  .٢٠٢١د ان االستخدام الحالي للعقارات    وخالل تقدير الق العادلة للعقارات 

اس تدرج من ٢ المستو  في العقارة االستثمارات أدرجت هو أدنى وأفضل استخدام.  مة ق   . العادلة الق
  

شراء مبنى جديدمو قامت المج ٢٠٢١اير  ين  ٢٨خ  تار   ) في(ج متر   ١٬٧٢٨في منطقة الخور وتبلغ مساحته    ١١٥١٤برقم    عة 
مبلمرع   .رال قطر  ١٤٬٠٠٠٬٠٠٠غ ، 

  
  



ضة إنماء ةشر   ) ق.ع.م.ش ( القا

انات ال ضاحات حول الب   ة لموحدا ة مالإ
ة للسنة س ٣١ في المنته    ٢٠٢١ رمبد

 - ٢٨ -  

ة    إستثمارات ١٠      مال
ة ا   اإلستثمارات تشمل     :   ما يلي   على   لمال

سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ا   ال قطر      ل قطر ر   ر

ةما  تإستثمارا مة ال ل  ٣٬٧٧٠٬٦٣٢   ١٠٬٢٧٥٬٢٨٠  (أ)  ةر أو الخساالرح  لخال  مندلة عاالق

ة  إستثمارات مة العادلة  مال  ٣٬٣٣٢٬٧٨٤   ٣٬٠٩٥٬١٦٢  خر(ب)اآل الشامل الدخل خالل نمالق

 
ة  (أ)     مة العادل المدرجة  ةمالال اإلستثمارات ى علالحر :ما يلي رح أو الخسارةخالل المن  ة الق  

سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال ق    ال قطر     طر ر   ر

  --   ٣٬٧٧٠٬٦٣٢  يناير ١في  لرصيدا
 ٢٠٬٩٧٤٬٢٤٥  ١٩٬٢٩٥٬٧٣٤  السنة خالل  ضافاتإ
عادات خالل إ   (١٧٬١٧٩٬٢٨٩)  ) ١١٬٧٣٠٬٢٨٧( السنة ست

ة ئر إعادخسا م إستثمارات مال مة العادة تقي                         لةالق
  ) ٢٤٬٣٢٤(  ) ١٬٠٦٠٬٧٩٩(                          لخسارةاو ا  لرح من خالل ا

 ٣٬٧٧٠٬٦٣٢  ١٠٬٢٧٥٬٢٨٠  الصافي 

  
ة غير الما اإلستثمارات - (ب)  مة العادلةلمال الق   خر: من خالل الدخل الشامل األ درجة 
وفقاً تم   االستثمار  هذا  آلخر  ل  تسجيل  األصول  مة  ق انات  صافى  ةب ة    مال متهاحيث  معتمدة  وحدة  مسنو ق             في   بلغت 
سمبر  ٣١ (  ٣٬٠٩٥٬١٦٢  مبلغ  ٢٠٢١  د سمبر    ٣١رال قطر  م  ٣٬٣٣٢٬٧٨٤:    ٢٠٢٠د  ( قطر التغيررال  بلغ  فى   ا 

مة العاد سمبر ٣١لة فى الق سمبر  ٣١رال قطر ( ) ٢٣٧٬٦٢٢(  ٢٠٢١ د ).رال ق  ٩٢٬٣١١:  ٢٠٢٠د     طر
  

 



ضة ماءإن ةشر  ) ق.ع.م.ش ( القا

ة  انات المال ضاحات حول الب   لموحدة ا إ
ةالمن نةللس سمب ٣١ في ته    ٢٠٢١ رد

 - ٢٩ -  

  معدات ممتلكات و    ١١

رامج     يوترمبأجهزة و
ة تب ي األثاث       ومعدات م اني مؤج اتتحسين    ات وتر ارات  رة م   اإلجمالي    س

ا   ال قطر     ل قطر ر ال قط    ر ال    ر ر ال قطر     قطر   ر   ر
           التكلفة: 

 ١٢٬٥١٦٬٦٩٧  ٧٢٬٧٧٧  ٢٬٠١٣٬٦٧١  ٧٢٣٬٤٧٣   ٩٬٧٠٦٬٧٧٦     ٢٠٢٠ يناير ١ في  كما
 ١٬٠٩٦٬٩٣٩  --  ١٦٬٧٤٢   ١٩١٬٤٣٤  ٨٨٨٬٧٦٣  السنة  إضافات

 (٢٦٧٬٠٢٦)  (٢٣٬٧٧٨)  (١٩٣٬٢٤٨)  (٥٠٬٠٠٠)  --  السنة خالل  تبعاداتإس
سمب ٣١ما في   ١٣٬٣٤٦٬٦١٠  ٤٨٬٩٩٩   ١٬٨٣٧٬١٦٥  ٨٦٤٬٩٠٧  ١٠٬٥٩٥٬٥٣٩  ٢٠٢٠ رد

 ١٬٥٥٤٬٢٤٢   --     ٦٢٧٬٧٤٥  ٣٤٤٬٢٦٦  ٥٨٢٬٢٣١ السنة خالل  إضافات

ضا(  ةتثمارات عقار سول الى إالمح  )١١٥٬٤٨٢(  --   --  )١٩٬٤٩٤(  )٩٥٬٩٨٨(  ) ٩ حإ

 )٧٬١٥٠(   --   )٧٬١٥٠(   --   --  السنة خالل  تإستبعادا
سمبر  ٣١في  ما  ١٤٬٧٧٨٬٢٢٠  ٤٨٬٩٩٩  ٢٬٤٥٧٬٧٦٠  ١٬١٨٩٬٦٧٩  ١١٬٠٨١٬٧٨٢ ٢٠٢١د

          :لمتراكمك ا اإلستهال 
 ١١٬٨٠٣٬٣٧٣  ٧٢٬٧٧٥  ١٬٩٨٩٬٧١٣  ٦٩٠٬١٥٤  ٩٬٠٥٠٬٧٣١    ٢٠٢٠يناير  ١في  ما

 ٤٢٨٬٢٤٦  --  ٢٤٬٥٤٨  ١٢٬٩٧٨  ٣٩٠٬٧٢٠  السنة  إستهالك 
ع  )٢٤٣٬٧٧٢(  )٢٣٬٧٧٦(  )١٩٣٬٢٤٨(  )٢٦٬٧٤٨(  --  ادات خالل السنة إست

سمب ٣١ما في   ١١٬٩٨٧٬٨٤٧  ٤٨٬٩٩٩  ١٬٨٢١٬٠١٣  ٦٧٦٬٣٨٤  ٩٬٤٤١٬٤٥١    ٢٠٢٠ر د
 ٧٦١٬٦٥٢    --   ١٣٦٬٩٩٦   ١٠٩٬٩٦٠   ٥١٤٬٦٩٦  السنة تهالك إس

ضاح  ةارات عقار تثمسالى إ ولالمح  )٣٬١٢٧(    --   --   )٢١٣(   )٢٬٩١٤(  ) ٩ (إ
عإستهالك إل    )١٬٣١٢(   --    )١٬٣١٢(    --    --  ادات خالل السنة ست

سمبر ٣١ما في   ١٢٬٧٤٥٬٠٦٠    ٤٨٬٩٩٩   ١٬٩٥٦٬٦٩٧    ٧٨٦٬١٣١   ٩٬٩٥٣٬٢٣٣   ٢٠٢١ د
ة  صاف                      مة الدفتر            ي الق

سم ٣١ا في م    ٢٬٠٣٣٬١٦٠    --     ٥٠١٬٠٦٣    ٤٠٣٬٥٤٨    ١٬١٢٨٬٥٤٩   ٢٠٢١ ربد

سمبر ٣١ا في م    ١٬٣٥٨٬٧٦٣    --   ١٦٬١٥٢    ١٨٨٬٥٢٣    ١٬١٥٤٬٠٨٨    ٢٠٢٠ د



ضة اءمإن ةشر  ) ق.ع.م.ش ( القا

ضاحات ح ة إ انات المال   لموحدة ا ول الب
سمب ٣١ في ةتهالمن نةلسل    ٢٠٢١ رد

 - ٣٠ -  

ات    ١٢   يجار إمطلو
سمبر ٣١    ،د

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال ق      ال قطر ر      طر ر
        

ما في    --     ٢٬١٢٩٬٣٧١   ريناي ١الرصيد 
  ٢٬٣٧٠٬٩٠٥    ٤٧٧٬٦٢٢   السنة ل خال إضافات

  ٦٢٬٩٦٦     ٩٣٬٣٥٤   ة  السن مصارف فوائد خالل 
ات    ) ٣٠٤٬٥٠٠(    (٥٥٢٬٢٥١)   يجار إدفعات من مطلو

سمبر ٣١ما في    ٢٬١٢٩٬٣٧١    ٢٬١٤٨٬٠٩٦  ،د
  

  ٥٤٠٬٠٠٠     ٦٨٠٬٩٠٤   سنة تح الدفع خالل مس
عد   ١٬٨٢٢٬٥٠١     ١٬٦٥٠٬٠٧٥   وات  سن ٥سنة وأقل من   مستح الدفع 

ات مجموع م سمبر  ٣١ار غير المخصومة في  يجإطلو   ٢٬٣٦٢٬٥٠١    ٢٬٣٣٠٬٩٧٩  ،د
  ) ٢٣٣٬١٣٠(   (١٨٢٬٨٨٣)  طرح: مصارف الفوائد  

ا ان مطلو ز المالي المت اإليجار الواردة في ب   ٢٬١٢٩٬٣٧١   ٢٬١٤٨٬٠٩٦  ر
  

ات          ر يجا إصافي مطلو
  ٤٤٨٬٥٣٥     ٥٩١٬٦٢٧   جزء الجار ال

عد  مستح –لجار ير اغ الجزء   ١٬٦٨٠٬٨٣٦     ١٬٥٥٦٬٤٦٩   سنة وأقل من خمس سنواتالدفع 
  ٢٬١٢٩٬٣٧١    ٢٬١٤٨٬٠٩٦  

   
  

ف مستح   ١٣   وأرصدة دائنة أخر  قةمصار
سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

 ١٬٤٦٩٬١٤٧   ١٬٨٣٠٬٢٧١  وزعات أراحن عن تمطلوب لمساهمي
الغ اال ع   ة للمساهمين منستحقلمم  ٢٢١٬٦٧٤   ٢٢١٬٦٧٤  أسهم ب

 ٢٧٢٬٨٩٢    ٧٥٩٬٧٨١  حقة مصارف مست
  ٥٥٥٬٥٩٥   ٥٥٥٬٥٩٥  دفع  أوراق

  ٣٩٬٧٧٠   ٣٩٬٧٧٠  ين من فائض اإلكتتاب  ممطلوب لمساه
ة مساهمة فال ة واالجتماع ضاحى صندوق دعم األنشطة الراض   ١٥٠٬٠٠٤    ١٥٦٬١٥٦  ) ٢٣ (إ

 ٢٤٬١٦٥    ٦٢٬٧٥٠  ةقإيرادات غير محق
ة  غرامة هيئةمخصص   ٧٠٠٬٠٠٠    ٥٠٬٠٠٠  قطر لألسواق المال
ات   ٣١٤٬١٤٩    ٧٠٧٬٩٩١  متفرقةمطلو

 ٣٬٧٤٧٬٣٩٦    ٤٬٣٨٣٬٩٨٨  االجمالي
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ة تسهيالت   ١٤ ة  ائتمان     إسالم

  التالى:  على ةتمانئاال شتمل التسهيالتت
سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      ر ال قطر      ر

        

 ٢٬٩٢٨٬٥٧١   ٣٬٥٨٥٬١٦٥  ) ١إسالمي رقم (ائتماني ل تسهي
 ١٧٬٠٨٣٬٣٣٤   ٢٠٬٠١٠٬٠٢٢  ) ٢رقم ( إسالمي ائتماني تسهيل

 ٢٠٬٠١١٬٩٠٥   ٢٣٬٥٩٥٬١٨٧  اإلجمالى

  
تارخ    - )  ١( تسهيالت  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣فى  ة  اتفاق المجموعة  ة  أبرمت  ا  ائتمان لة    لغ م  ميإسال  بنكمع    "إجارة"  ألجلطو

رقم  مع مصرف قطوذلك    ل قطر ون راملي  ٤٤ ل شراء عقار  غرض تمو دفع    ١٧١٣٦١ر اإلسالمى  يتم  ان    ٢٣٬٥على 
مة التسهيلدفع مليون رال قطر  اقى على عمر مانياالئت ة مقدمة من ق تم تقس ال تم تحديد  عند التعاقد و   تكلفة التسهيل. و

ل ز   قطر   ف مصر   اسطة لن بو المع  اساألسسعر  وفقا لمعدل    التمو ُا     المر   ٪ ٢.٢٥عائد قدره    اإلضافة إلى  ٪ ٢.٥وقدره حال
ون   تم سداد التسهي  ٤.٧٥  اإلجمالي وقدرهل ضمان  ٢٠٢٠  نوفمبر  ١قس شهر يبدأ من    ٨٤ ل على%. و . إن هذا التسهيل 

مة المسارال قطر ون  ليم  ٢٣٬٥ومبلغ  محل التسهيل  رهن العقار   ةالنقهمة   ق ف  د ةالة ضو مالى التسهيل عة بإجالمجمو من    من
  ل األراح.شام

  
تارخ    -)٢( تسهيالت    ٢٠٢١يناير    ٣١في  ة  اتفاق المجموعة  ل  ةائتمانأبرمت  األجل طو ب  "إجارة"  ة    بلغ     م  إسالمي  كنمع 
قطر    وذلك  مليون رال قطر   ٧ غرضمع مصرف  اإلسالمي  الحصة شائعة ماستئجار    الدولي  دة  لم  ١١٥١٤م  رقعقار  ن 

شر الحصول ش  ١٢٠ا  ه قدرهمحدد ة مدة االيجارهر  ع في نها الب تم تحديد    على وعد ملزم  لو عر  وفقا لمعدل س  تكلفة التمو
ز  قطر ال  مصرف المعلن بواسطة    ساساأل ضمان    %   ١.٥٠  اإلضافة إلى هامشمر يون  مل  ٧إيداع مبلغ  إن هذا التسهيل 

حساب رال  ع اداد ثما لسمينول تأف األطر ات الأمانقطر  ة مدة اإليجار  لعقارات المؤجرةن ب   في نها
  

  

افأةمخصص    ١٥ ة الخدمة م    وظفينللم نها
سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال ق    ال قطر     طر ر   ر

 ١٬٢٤٩٬٨٥٦   ٧٢٨٬٧٩٤  يناير ١ما في 
ون خالل ال  ١٨٣٬١٨٣   ٢١٣٬٨٧٢    نةالسم
 ) ٧٠٤٬٢٤٥(    ) ١٧٤٬٢٦٤(  السنة  مدفوع خاللال
ما فيال سمبر ٣١ مخصص   ٧٢٨٬٧٩٤   ٧٦٨٬٤٠٢  د
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 رأس المال     ١٦
سمبر ٣١     ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال     ال قطر     قطر ر   ر

هر المص  رأس المال         والمدفوع ح 
مة إسمسهم  ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠         هم الواحدال قطر للسر  ١ة قدرها ق

 رال قطر للسهم) ١ع  م بواقسه ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠ : ٢٠٢٠سمبر د ٣١(
 ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  ) أ – ١٦ضاح (إ

  

ةالجم قررت - (أ)  ةال غير  العامة ع مة تجزئة لىع الموافقة  ٢٠٢٠ مارس ٢٥ خبتار  المنعقدة للمجموعة عاد ة الق  للسهم األسم
التالى   ة المال  لألسواق   قطر  هيئة  ماتلتعل  اً وفق  قطر   الر   ١  إلى   طر ق  رال  ١٠  من  العاد ة   األسهم  عدد   زادة  تم  و   العاد
  . ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  إلى  ٥٬٦٦٣٬٥٨١ من

ه من  ت المجموعة بزادة رأس المال الم، قام ٢٠١٦عام    خالل  - (ب)   عد   ٥٬٦٦٣٬٥٨١ى  سهم إل  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠صرح  سهم 
.الت  سجلين وتعديل الحقوق مساهم في اصدار  االنتهاء من االكتتاب   جار

العامةجمعال  خالل اجتماع  - جـ)  ( بتلل  ة  ال٢٠١٥مارس    ١٥ارخ  مساهمين  مال  االدارة زادة رأس  اقترح مجلس    مجموعة ، 
ة   تحديد  ، تم  ٢٠١٥مايو    ٤االجتماع المنعقد بتارخ  سهم. وخالل    ٦٬٠٠٠٬٠٠٠إلى    ٪ وزادة العدد اإلجمالي لألسهم٥٠بنس
مة العااء على دراسة  ، بنارةبل مجلس اإلدالسهم من ق  سعر م مستقل،  ال  لةد الق رال قطر لكل وحدة    ١٠مبلغ  تي أجراها مق

ة االكتتاب في إصدار عالوة اصدار. و رال قطر    ٤٠اإلضافة إلى   رأس المال    ، زاد٢٠١٦عام    الحقوق خالل   نتيجة لعمل
م  ١٦٬٦٣٥٬٨١٠مبلغ   عادل  رال قطر  ح  سه   ١٬٦٦٣٬٥٨١ا  ص ل انت  ٥٬٦٦٣٬٥٨١مًا  و االص  سهمًا،  بلغ م  ار دعالوة 

اطي القانوني وفقا لقانون القد ر و رال قط ٦٦٬١٤٢٬١١٥ ات رقم تم إدراجها في االحت   . ٢٠١٥سنة ل ١١شر
  

اطى قانونى     ١٧   إحت
ام ات   وفقًا ألح الشر القطر رقم    قانون  األساسي والنظا  ٢٠١٥لسنة    ١١التجارة  إقتطاع  ،مجموعة لل  م  ٪ من  ١٠  ةسن  يتم 
القانون  لهحوتو   ح السنو صافي الر  اطي  القانوني  إلى اإلحت اطي  ل عام إلى أن يبلغ رصيد األحت المال    ٪ من رأس٥٠ي 

اطي القانوني غيرالمدفو  ات التجارة أعال في الحاالت ال للتوزع االقاب ع. إن األحت   ه. لتي نص عليها قانون الشر
  

  اح عات األر توز   ١٨
  

اجت  -  امخالل  العامةاع  ة  ال  لجمع ة  انعقدتلنو  سالعاد والتي  على  ٢٠٢١مارس    ١٧تارخ  ب   لمجموعة  الموافقة  تمت   ،
ة  أتوزع   مة  للسهم    ٪٥ة  بنس  ٢٠٢٠ لسنةراح نقد ة  خالل  .قطر   رال   ٢٬٨٣١٬٧٩١ق ة    اجتماع الجمع العامة العاد

 .السنو للمجموعة
  
المنعقد بتا  -  قًا إلجتماع مجلس اإلدارة  ة عن عام  إ، تم  ٢٠٢٢فبراير    ٦رخ  ط ة    ٢٠٢١قتراح توزع أراح نقد   ٪٥بنس

مة   ق ، تحت موافقة المساهمين خالل إجتماع الجم  ٢٬٨٣١٬٧٩١للسهم  ة المرال قطر ة العامة العاد ها في  قادإنع  زمعع
 .٢٠٢٢س مار  ١
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    وساطة وعموالت إيراداتصافى    ١٩
  سمبر،د ٣١  
 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر     ل قطر ار     ر

 ١٣٬٥٠٣٬٠٨٦  ١٣٬٦٩٦٬٧٨١  ات من عقود مع عمالء(أ) إيراد
 

سمبر، ٣١  ومات اإليرادات مفصلةمعل   د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ال قطر   والخدمات السلع نوع  ال      ر   قطر ر

 ١٣٬٥٠٣٬٠٨٦  ١٣٬٦٩٦٬٧٨١  طة وعموالتوسا اتإيراد
  

سمبر، ٣١     د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ال  لخدمات ا توقيت   ال قطر ر     طر ق   ر

 ١٣٬٥٠٣٬٠٨٦  ١٣٬٦٩٦٬٧٨١  فى جزء من الوقتنقل الخدمات 
 
 

سمبر ٣١  العقود  أرصدة   ،د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر      ال قطر ر    ر

ز لألذمم مدينة (مس ة قطر لإليداع المر ة)تح من شر   ٨٢٩٬٨٩٣   --  وراق المال

م  دارةاإل امتق. ٣ + T شرو بحس امة ع صفة  وهي  ئدفوا بدون  نةلمديا  التجارة الذمم رتعتب  المتوقعة االئتمان خسارة بتقي
ح بال ق  .مةلتص

  
ف(ب)  سمبر، ٣١  ة وعموالت وساط مصار   د

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ال قطر    ال قطر     ر   ر
        

ة قطر لاليعمولة م ز لالوراق ادفوعة إلى شر ةداع المر  ٤٬١١٩٬٨٢٧  ٤٬١٩٢٬١٠٤  لمال
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ة إدار فمصار    ٢٠   ة وعموم
ةالمن للسنة     سمبر، ٣١ في ته   د
    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  
  

ال قطر    ال قطر     ر   ر
          

 ٣٬٩٧٨٬٦٣٠   ٥٬٥٣٢٬٦٦٠   ليف الموظفين تكا
 ٧٦٨٬٢٥٥  ٨٣٬٥٣٧   *راتإيجامصارف 

رد   ٦٧٤٬٥٦٩  ٥٨٢٬٣٤٤    إتصاالت و
انة وٕاص  ٣٤٧٬٥٢٢  ٣٢٦٬٦٠٥    حاتالص
 ٤٤٥٬١٨١  ٤٤١٬١٢٠    ة  أتعاب وساط
ه   ٢٧٦٬٠٤٣  ٤٢٠٬٥٥٠   أتعاب مهن

ةأ  ٧٩٬٣٨٧  ١١١٬٧٤٣    جازات سنو
ة واعالناتمصارف   ٧٦٬٥٦٠   ١٨٦٬٩٢٩    دعا
 ١٨٤٬٢٣٨  ١٨٥٬٢٨٣    تذاكر سفر

ة  وم  ١٢٩٬٦٥٠  ١٤٣٬٨٦٦   رسوم ح
ة  ٧٤٬٥٨٩  ٤٦٬٤٣٢    ومطبوعات قرطاس
اراتمصرو   ٧٬٨٩٢  ٥٬٠٥٨    فات س

 ٢٣٩٬٧٩٩  ٢٩١٬٨٣٣    رةات عقاار مصارف إدارة إستثم
ة الما قسوالأل  قطر هيئة غرامةمخصص    ٢٠٠٬٠٠٠  --    ل

 --  ٣٢٥٬٨٥٢    ت ف إشتراكامصار
 ٦٢١٬٤١٩   ٩٥٠٬٣٢٤   مصارف متنوعة 

 ٨٬١٠٣٬٧٣٤  ٩٬٦٣٤٬١٣٦    اإلجمالى
 . ود قصيرة األجلص عق ف اإليجار تخ(*) مصار 

  
  ف للسهم اسي والمخفعائد األسال   ٢١
  

قسمة  المخفف للسه ساسي و ب العائد األتسا يتم إح ة القائمة خالل سهم العا لعدد األعلى المتوس المرجح    ترة للف   رح ال   في صا م   د
  التالي:  سنة ال 

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

)الرال ال( السنةح ر   ٦٬٠٠٠٬١٤١   ٦٬٠٧٥٬٥١٣    قطر

 ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠    قائمةد األسهم العد متوس

)لمخفف للساألساسي وا  لعائدا الرال القطر  ٠.١٠٦   ٠.١٠٧    هم (

مخففلم   أسهم  ة  أ هناك  قائمة  تكن  مرحلة خالل    فية  فإن   ،السنة أ  التالي  للسه  ئدالعا  و   ساسي اال  العائد  ادلعم  المخفف 
  .للسهم
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ات   ٢٢   طارئةال المطلو
س ٣١     ،مبرد
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر     ال قطر ر     ر

        

ات ضمان  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  خطا

 
اضي  االجتماعي الصندوق   في اهماتمس   ٢٣   والر

  

ضاحات  ٢٠٠٨  لسنة  ١٣  رقم   القطر   للقانون   وفًقا ة   ة المجموع  فإن   ، ٢٠١٠  يناير  في   ةالصادر   الصلة  تذا  واإل   مطال
ة المساهمة ةال أراحها يصاف   من٪ ٢.٥ بنس ح يتطلب. والراضي االجتماعي الدولة صندوق   في لموحدةا سنو  المتعل التوض

التالي،.  للدخل  توزع  المستح  المبلغ  االعتراف  ١٣  رقم  ون القان ات  يتم  و ان   في  ذلك  إث ة المل  حقوق   في  راتالتغي  ب   ك
  . الموحد

  

ة  نشطةاأل صندوق   في  مساهمةلل   طر ق  رال   ١٥٦٬١٥٦  مبلغ  المجموعة  تخصص  السنة،   لخال ة   االجتماع :  ٢٠٢٠(  والراض
 )قطر  رال  ١٥٠٬٠٠٤

  

  األطراف ذات العالقة مع   المعامالت   ٢٤

سين و  من عالقة  ال ألطراف ذات  تتمثل ا  ات ا وا لمجموعة  ا ل ارة واإلدارة العل أعضاء مجلس اإلد المساهمين الرئ طرة لتي تت لشر م الس
املة   صورة    .ها تأثيرًا هامًا من قبل تلك األطراف مارس علي ة أو التي  مشتر   أو عليها 

ان الدخل  لمدرجة  ا قة  ت مع األطراف ذات العال لمعامال ا  ما يلي:  الموحد في ب   انت 
ة للسنة     سمبر، ٣١ في المنته   د

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قط       قطر ال  ر     ر ر
          

ات توفير لد بنوك إ ئع وودا أراح من ةسالحسا   ١٩٩٬٤٣٨    ١٩٨٬٨٤٩    م
  

 

 
   

  ٢٤٦٬٢٥٥    ٣٥٧٬٠٦٥    صافي إيرادات وساطة وعموالت

  

 

 
  

 

        ١٥٢٬١٤٣   ٩٦٬٢٠٩   جعة عموالت مرت
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  ) تتمة(طراف ذات العالقة األالمعامالت مع    ٢٤
  

ان ال ة  طراف ذات العالق أرصدة األ  ز الم   مدرجة في ب التالي:  الموحد   الي المر   هي 
   ،سمبرد ٣١  
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال   ال قطر     قطر   ر   ر

        

 ٢٢٨٬٦٧٢٬٥٢٩   ١٤٣٬١٥٤٬٤٩٥ العمالء   أرصدة –أرصدة لد البنوك 

 ٢١٬١٥٨٬١٥٩   ٢٢٬٠٤٧٬٧٥٥ صدة المجموعة أر  –أرصدة لد البنوك 

ةائتم تسهيالت ةإ ان   --    ٦٬٥١١٬٨٥٤  سالم
  

ااإل رواتب   دارة العل
 التالي:  السنة   خالل رة  اإلدا ار المسؤولين  رواتب  انت  

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

  

  
افآة  **٨٤٬٠٠٠   * ١٧٠٬٧٢٢  دارةاإل مجلس أعضاء م

اروات   ١٬٤٩٦٬٥٤٩   ٢٬٥٨٦٬١٠٠  ب اإلدارة العل

  
الجمع ادتمتحت إع  * ة وموافقة المساهمين    .٢٠٢٢مارس   ١ارخ ادها في تالمذمع إنعقة العامة للشر

قا لمحضر   **  ة الال اجتماعط ة العامة العاد تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن   فقد  ٢٠٢١مارس    ١٧منعقدة في تارخ جمع
افئة وتم رده     . العامخالل  االم

  
ة  ٢٥   إدارة المخاطر المال

  

ة هذه المخاطر. تتم  رة المجموعة على إدار شرف إداوتومخاطر السيولة،  االئتمان    مجموعة لمخاطر السوق ومخاطرلتتعرض ا
ع األنشطة المتعلقة بإدارة ال ة المالئمة مخاطرجم  .من قبل فرق عمل متخصصة ولديها المهارات والخبرة الرقاب

  
  

اسقوم مجلس اإلحيث  مراجعة واعتماد الس ل من هذه المخاطر، والتير ات إلدادارة    ما يلي:نلخصها ف ة 
 

  وق مخاطر الس
ة، على  ة وأسطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدل مخاطر السوق في مخاتتمث عار صرف العمالت األجنب

مة األدوات ا ة للمجموعة. إن اإيرادات المجموعة أو ق لمخاطر    تعرض المجموعة  ةو مراقة مخاطر السوق هلهدف من إدار لمال
س لديها أرصدإن المجموعة غير معر   عائدات.زادة ال  مقبولة معق في حدود  السو  ة حيث أنها ل ة  ضة لمخاطر العمالت األجنب
ما وأن المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة حال ة.  س لديها أدوا عمالت األجنب   ت تحمل أسعار فائدة عائمة. يث أنه ل
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ةدإ  ٢٥   ) تتمة(  ارة المخاطر المال
  

  مخاطر االئتمان 
فتتمثل مخاط ـة فـي افـشل طـرف ر االئتمان في أن  ـة لطـرف آخـر. تتعــرض ي أداة مال سـبب بـذلك خسـارة مال التزاماتـه و لوفـاء 

ــطر إالمجموعــة لمخــا ــالغ المســتحقة أرصــدة - ة علــى األرصــدة لــد البنــوك ئتمان  دة لــدوأرصــمــن بورصــة قطــر  العمــالء والم
عض الموجودات ان الماأل البنوك و ما تظهر في ب ز الماليخر    .الموحد ر

  

النسمجموعة للحد من مخاطرها االتعمل   التعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة و ة للبنوك  النس ة  عمالء بوضع حدود ة للإلئتمان
الم توفر  القائمة.  المدينة  الذمم  ة  ومراق ة  وساطة  إئتمان خدمات  يوج  عدد لجموعة  وال  العمالء  من  حبير  واحد  د  عميل  ساب 

ة للمخاطـ  مستحقة.المدينة  ن إجمالي األرصدة ال٪ م١٠يتخطى   ةر االئتمالنس ما   ان ة للمجموعة  الناشئة من الموجودات المال
ون    لسداد، ان عجز األطراف األخر عن  ون تعرض المجموعة للمخاطر م  البنوك،واألرصدة لد  فيها األرصدة المدينة   و

مة الدفترة لعرض المخاأقصى ت ًا للق ز الماليب هذه الموجودات المدرجة فيطر مساو  . ان المر
 

ـز التابين الجدول  ي ـان المر مـا فـي تـارخ ب ظهـر المـالي. الحـد األلي الحد األقصـى لمخـاطر اإلئتمـان الناشـئة  قصـى للمخـاطر 
مة اإلجمال  ة.الق

  

سمبر، ٣١     د
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  

ال قطر    قطر ال  ر    ر
        

 ٦٨٬٩٢٢٬٥٤٦   ٥٤٬٨١١٬٠٦٦  ) ٥ ضاحأرصدة لد البنوك (إ
ضاح ء (أرصدة العمال –أرصدة لد البنوك   ٢٩٢٬٠٨٨٬٠٧٤   ١٦٨٬٣٨٦٬٠٢٧  )٦إ

ة قطر لإلي الغ مستحقة من شر ز لألم ةداع المر   ٨٢٩٬٨٩٣    --  وراق المال
ضاح اخر موجودات    ٢٠٣٬١٢٠    ٣٤٧٬٤٩٦  ) ٧(إ

ضاح مم إيجارات ذ –مدينة ذمم تجارة    ٣٣٨٬١٦٥    ٢٩٩٬٣٧٤ ) ٧(إ
ضاح ( إيرادات مستحقة   ١٠٢٬٦١٣    ٩٦٬٦٩٢  ) ٧إ

  ٣٦٢٬٤٨٤٬٤١١    ٢٢٣٬٩٤٠٬٦٥٥  
  

  مخاطر السيولة
ة عند استحقاعة المجموعة اتتمثل مخاطر السيولة في عدم استط التزاماتها المال دارة مخاطر اقها. إن وسيلة المجموعة إللوفاء 

لديههي أن تض  السيولة ون  أن  ان  قدر اإلم ة لسداد  من  اف دائمًا سيولة  ال  استحقاقها،التزاماتها عند  ا  ة    ظروففي  العاد
ة،وغير  سمعة المجمو مقبولة أو المخاطر  كبد خسائر غيرودون أن تت العاد     .عةة 

ات المجموعة في  الجدول التالي يلخص مواعيد استحق سمبر    ٣١اق مطلو ة غير  ى توارلع  بناء  ٢٠٢١د خ المدفوعات التعاقد
السوق.مخصومة وأسعار الفائدة الحالال   ة 

  

  اإلجمالي    سنة  أكثر من    نة أقل من س    عند الطلب  
ال    ال قطر     قطر ر ال قطر     ر ال ق     ر   طر ر

سم ٣١في              ٢٠٢١بر د
ز  ة قطر لإليداع المر الغ مستحقة لشر  ١٠٬٦٨٨٬٦١١   --    --    ١٠٬٦٨٨٬٦١١  م

الغ مستحقة للعمال  ١٥٧٬٧٤٧٬٥٢٣   --    --   ١٥٧٬٧٤٧٬٥٢٣  ء م
ة تسهيالت   ٢٣٬٥٩٥٬١٨٧   ٢٠٬٠١٠٬٠٢٢   ٣٬٥٨٥٬١٦٥   --  إسالم

ات اإليجار    ٢٬١٤٨٬٠٩٦   ١٬٥٥٦٬٤٦٩   ٥٩١٬٦٢٧    --  مطلو
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ةإد  ٢٥                 ) تتمة(  ارة المخاطر المال
               (تتمة)  مخاطر السيولة

  اإلجمالي    سنة  أكثر من    أقل من سنة     الطلب عند  
ال  ال قطر     قطر   ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

سمبر  ٣١في              ٢٠٢٠د
الغ مستحقة للعمالء   ٢٩٢٬٦٩٢٬٩٣٤   --    --    ٢٩٢٬٦٩٢٬٩٣٤  م

ة تسهيالت إسال   ٢٠٬٠١١٬٩٠٥    ١٧٬٠٨٣٬٣٣٤    ٢٬٩٢٨٬٥٧١    --  م
ات اإليجار    ٢٬١٢٩٬٣٧١    ١٬٦٨٠٬٨٣٦    ٤٤٨٬٥٣٥    --  مطلو

  

  إدارة رأس المال
ة رأسمالها وٕادخوعتقوم المجم توقعات ة وظروف أعمالها و التغيرات في األحوال االقتصادا في ضوء  ال تعديالت عليهة بإدارة بن

ة فيت في  تعديال  المساهمين. لم تدخل المجموعة اسات أو اإلجراءات خالل السنة المنته سمبر    ٣١  األهداف أو الس   ٢٠٢١د
شتمل رأس المال على رأس ٢٠٢٠  سمبرد ٣١و اطي القا  .  مة العادلة  و المدورة  انوني واألراح لمال المدفوع واالحت اطى الق ٕاحت

قدر ما في  رال ١٤٥٬٥٥٢٬٩٥٦ مبلغ  و سمبر  ٣١قطر  ). ١٤٢٬٧٠٣٬٠١٢ : ٢٠٢٠(  ٢٠٢١د   رال قطر
  

  

  

مة   ٢٦    العادلة الق

مة ا   دلةالعتدرج الق
ات التقمة العادلة لألدوات المال ق التالي لتحديد واإلفصاح عن ال التدرج  تستخدم المجموعة   م:ة حسب تقن   ي

ات مماث لموجودات أو مطلمعدلة) في أسواق عاملة  ير ا لة (غ األسعار المتداو  : ١المستو    لة. لو
ات أخر والتي تكون جم  :   ٢مستو  ال  اناتتقن مة العا   ر ثي ها التي لها تأ ع ب اشرة   سجلة، الم دلة  هام على الق صورة م واضحة 

اشرة  غ أو    و  ;ير م
ــات التــي تســ : ٣المستو   انــات لهــا  التقن ــأثير هــام علــى ال تخدم ب مــة  ت انــات دلــة المســجلة والتــي ال تع العا ق ة    تمــد علــى ب ســـوق

 .حة واض 
ة  ا  ة التي يتم  لنس م   ها تسجيل لألدوات المال ات في  عة ما إ س متكرر، تقرر المجمو ا أس ة العادلة على  الق ذا حدث نقل بين المستو
م  ا  ل مة ل بر ها لمدخالت التي تعتإلى أدنى مستو ل التصنيف (استنادا  لتدرج من خالل إعادة تقي مة العادلة  اس الق ة ق ) في نها

ة ل     . فترة مال
  

ة   األدوات   مجموعة ال   لد   ان  ة   المال مة   التال   : العادلة   الق
  

  ٣المستو   ٢ المستو   ١المستو   العادلة مةالق 
سمبر ٣١ ال قطر  ٢٠٢١ د ال قطر     ر   ال قطر ر     ال قطر ر      ر

مة العادلة ة مال  إستثمارات ل  خالمن  الق
 ٣٬٠٩٥٬١٦٢  --  --  ٣٬٠٩٥٬١٦٢  مل اآلخر الدخل الشا

ة  ماراتإستث  مةمال من خالل  العادلة  الق
  --     --    ١٠٬٢٧٥٬٢٨٠   ١٠٬٢٧٥٬٢٨٠  الرح أو الخسارة 

 --    ١٠٢٬٤٠٤٬٠٥٢   --     ١٠٢٬٤٠٤٬٠٥٢  عقارة ماراتإستث 
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مة   ٢٦   (تتمة)  العادلة الق

مة العادلة   تتمة) ( تدرج الق
  
مة العادلة     ٣ المستو   ٢المستو   ١ المستو   الق

سمبر  ٣١ ال قطر    ٢٠٢٠د ال قطر     ال قطر ر     ر ال قطر     ر   ر
مة العادلة من خالمال  تاإستثمار  الق ل  ة 

 ٣٬٣٣٢٬٧٨٤  --   --   ٣٬٣٣٢٬٧٨٤  الدخل الشامل اآلخر 

مة العادلة م ثماراتست إ الق ة  ل  ن خالمال
  --     --    ٣٬٧٧٠٬٦٣٢    ٣٬٧٧٠٬٦٣٢  األراح أو الخسائر 
  --    ٨٧٬١٤٣٬٧٧٧    --    ٨٧٬١٤٣٬٧٧٧  إستثمارات عقارة

 

  
 

  التحليل القطاعي    ٢٧

عة أن   على ة بناء  تجار   المجموعة في قطاعات   قسم ت  ة ر اإلداألغراض       ة تشغيل طاعات  ق   ثالثة لمجموعة  ا. ل ه شطت طب
  ث هي:الثالوالقطاعات  

  شمل هذا القطاع خدمات  ال ة للعمالء.الوساطة ا وساطة:    لمال
  ع العقارات ارات  العق دارة  شمل هذا القطاع خدمات ا   ات: العقار   .وخدمات ب
   تمثل : ة أخر م خدمات   حيث   ضة  القا  الشر ات ا مؤسس تقوم بتقد عة لل ة للشر  مجموعة.لتا

  
ة نتائج تقوم اإلدارة   ص الموارد وتقي  مراق صورة منفصلة ألغراض تخص م أد التشغيل لقطاعات التشغيل    اء م األداء. يتم تقي

ل بين الخ   اح أو القطاعات بناًء على األر  ة. يتم تحديد تسعير التحو ة على أساس ال ال   ت عاا القط   سائر التشغيل لحر  سوق ا تشغيل
  لعالقة.ع األطراف ذات ا عامالت م شابهة للمصورة م 

  
ة نةللس  ي  ف المنته
سمبر  ٣١  ٢٠٢١د

  خدمات
  الوساطة 

  
ة    العقار

  
  أخر 

  
  ي اإلجمال

التعديالت    
  عادات واالست

  
 الموحدة 

ال قطر    ال    ر ال قطر     ر قط ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال ق    ر   ر طر

ادات  صافي إير 
 ٩٬٥٠٤٬٦٧٧   --   ٩٬٥٠٤٬٦٧٧   --   --   ٩٬٥٠٤٬٦٧٧ وعموالت  وساطة
  ٨٬٧٠٩٬٦٠٩    )٧٬٤٨٣٬٥٨٩(   ١٦٬١٩٣٬١٩٨    ٧٬٥٧٧٬٩٥٣   ٨٬٣١١٬٢٩٦    ٣٠٣٬٩٤٩ أخر 

 ١٨٬٢١٤٬٢٨٦   ) ٧٬٤٨٣٬٥٨٩(   ٢٥٬٦٩٧٬٨٧٥   ٧٬٥٧٧٬٩٥٣   ٨٬٣١١٬٢٩٦   ٩٬٨٠٨٬٦٢٦  دخل القطاع 

 ٦٬٠٧٥٬٥١٣    )٦٬٧١٦٬٨٣٢(   ١٢٬٧٩٢٬٣٤٥   ٦٬٠٧٥٬٥١١   ٥٬٨٤٦٬٧٢٥   ٨٧٠٬١٠٩ قطاع لا رح
 (٧٦١٬٦٥٢)   --   (٧٦١٬٦٥٢)   (٦٠٬٣٨٨)   (٢٣٬٥٧٥)   (٦٧٧٬٦٨٩) هالك اإلست 
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  (تتمة)التحليل القطاعي   ٢٧
  

ة للسنة   في المنته
سمبر  ٣١   الوساطة  خدمات    ٢٠٢٠د

  

  ة  العقار 

  

  أخر 

  

  جمالي  اإل

لتعديالت  ا  
عادات    واالست

  

 حدة المو 
ا   ا    طر ال قر      ال قطر ر      ر ل قطر ال قط    ل قطر ر ال قطر     ر ر    ر

                       

  صافي إيرادات 
 ٩٬٣٨٣٬٢٥٩   ١٬١١١   ٩٬٣٨٢٬١٤٨   --   --   ٩٬٣٨٢٬١٤٨ وساطة وعموالت 

 ٥٬٩٧٥٬٤٠٥   (٥٬٩٨٩٬٣٨٠)    ١١٬٩٦٤٬٧٨٥    ٧٬٢٦٩٬٦٨٤   ٣٬٧٥٧٬٢٠٣   ٩٣٧٬٨٩٨ أخر 
 ١٥٬٣٥٨٬٦٦٤   (٥٬٩٨٨٬٢٦٩)   ٢١٬٣٤٦٬٩٣٣   ٧٬٢٦٩٬٦٨٤   ٣٬٧٥٧٬٢٠٣   ١٠٬٣٢٠٬٠٤٦  دخل القطاع 

 ٦٬٠٠٠٬١٤١   (٥٬٣٨٩٬٤٤٢)   ١١٬٣٨٩٬٥٨٣   ٦٬٠٠٠٬١٤١   ٢٬٦٩٦٬٤٤٥   ٢٬٦٩٢٬٩٩٧ رح القطاع 
 (٤٢٨٬٢٤٦)   --   (٤٢٨٬٢٤٦)   (٧٬٧٥٨)   (٣٬١٢٧)   ) ٤١٧٬٣٦١( اإلستهالك 
  

مثل الموجو لجدا االمطدات و ول التالي    :لقطاعلت لو

  في ما 
سمبر ٣١   د

  ات الوساطة مخد   ٢٠٢١

  

ة     العقار

  

  أخر 

  

  اإلجمالي  

  

التعديالت  
عادات    واالست

  

 الموحدة 
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ال قطر ر    ر   ر
                       

 ٣٤٤٬٨٨٤٬٧٦٣     ) ١٤١٬٨٩٦٬٦٤٦(    ٤٨٦٬٧٨١٬٤٠٩      ١٤٨٬٧٨٣٬٦٤٢    ١١٠٬٣٣٤٬١٤٦    ٢٢٧٬٦٦٣٬٦٢١ اع القط تداموجو 

ات القطاع مط    ٥١٬١١٦٬٨٢٨       ١٧١٬٦٥٩٬٣٥٤ لو
         

١٩٩٬٣٣١٬٨٠٧     ) ٢٦٬٦٧٥٬٠٦١(     ٢٢٦٬٠٠٦٬٨٦٨    ٣٬٢٣٠٬٦٨٦ 
  

  فيما 
سمب ٣١ ر د

  خدمات الوساطة    ٢٠٢٠

  

ة     العقار

  

   أخر 

  

   اليجماإل 

  
لتعديالت  ا
  عاداتستواال 

  

 الموحدة 
ال قطر    ال قطر     طر ال قر    قطر ال ر     ر ال    ر ال قطر     ر قط ر   ر

                       
 ٤٦٢٬٠١٣٬٤١٢   ) ١٢٥٬٨١٦٬٤٦٧(   ٥٨٧٬٨٢٩٬٨٧٩   ١٤٥٬٣٠١٬٤١٦   ٨٩٬٥٨٧٬٣٠٧   ٣٥٢٬٩٤١٬١٥٦ موجودات القطاع 

ا  ٣١٩٬٣١٠٬٤٠٠    ) ١٦٬٦٧٦٬٢٨٧(   ٣٣٥٬٩٨٦٬٦٨٧   ٢٬٥٩٨٬٤٠٤   ٣٦٬٢١٦٬٧١٤   ٢٩٧٬١٧١٬٥٦٩ ت القطاع مطلو

  
  . جموعة في دولة قطرالم اتع عملجم قعت

    
  أرقام المقارنة     ٢٨

قة، السنة    يد تصنيف أرقام المقارنة لقد أع انات الماشى مع عرض ا لكي تتما  لزم، أينما    السا ةلب ن    فترةلل  لموحدةا  ل ة. لم  الحال
ة وصافي  حقوق أو على صافي الرح  ثيرتأأ  ذا ف هعادة التصنيإل قاً جة مدر لا  الموجوداتالملك   .سا
 

  الحقة أحداث    ٢٩
ست ه عد تار ل ةناك أحداث هامة  انات المال ون لها مدلوالت على فهم هذه الب ن أن  م   . الموحدة خ التقرر 

 


