
41.919.726
36.895.565
18.706.579

3.554.820
45.985

670.878
6.317.258

108.110.811

)54.659.697(
)28.625(

)1.211.964(
)55.900.286(

52.210.525

1.251.056
1.251.056

53.461.581

20.262.781

35.320.501

6.044.659

3.607.787

)296.432(

276.225

12.482.683

77.698.204

)46.134.208(

)1.070.163(

)1.179.134(

)48.383.505(

29.314.699

1.083.062

1.083.062

30.397.761

300.193.607

5.930.973

11.352.904

-

317.477.484

2.662.880

17.886.024

11.117.481

14.098.446

45.764.831

363.242.315

37.874.268

7.397.821

10.928.381

56.200.470

7.432.058

1.897.237

9.329.295

65.529.765

100.000.000

38.201.934

2.283.086

157.227.530

297.712.550

363.242.315

359.297.020
3.512.859
4.665.165
3.920.775

371.395.819

2.929.168
18.406.214

7.974.280
18.733.933
48.043.595

419.439.414

89.503.467
7.324.395

14.096.903
110.924.765

12.088.402
4.111.458

16.199.860
127.124.625

100.000.000
35.270.464

1.200.024
155.844.301

292.314.789

419.439.414

البيانات املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2020 
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�ل�ضيد /جمعة مبارك �ملع�ضادي

�لرئي�س �لتنفيذي

�ل�ضيخ خالد عيد حممد �آل ثاين

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة

�ضعادة �ل�ضيخ /خليفة بن جا�ضم بن حممد �آل ثاين

رئي�س جمل�س �لإد�رة

بيان الأرباح اأو اخل�سائر والدخل ال�سامل الآخر لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب2020

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

31 دي�سمرب 2019

ريال قطري

31 دي�سمرب 2020

ريال قطري

االثنين 9 جمادى اآلخرة  1441 هـ - 3 فبراير 2020 م - العدد )13785(
3

�ملوجود�ت

�ملوجود�ت �ملتد�ولة

نقد و�أر�صدة بنكية
مبالغ م�صتحقة من �لبنوك �ملر��صلة ودور �ل�صر�فة

ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما
ذمم مدينة من بيع ��صتثمار�ت 

�إجمايل �ملوجود�ت �ملتد�ولة

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

موجود�ت غري ملمو�صة
ممتلكات ومعد�ت 

خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  مالية  موجود�ت 
�لدخل �ل�صامل �لآخر

موجود�ت حق �لنتفاع
�إجمايل �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية

�ملطلوبات

�ملطلوبات �ملتد�ولة

مبالغ م�صتحقة �إلى �لبنوك �ملر��صلة ودور �ل�صر�فة
مطلوبات �لإيجار

مطلوبات �أخرى
�إجمايل �ملطلوبات �ملتد�ولة

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

مطلوبات �لإيجار
مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني
�إجمايل �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مللكية

ر�أ�س �ملال
�حتياطي قانوين

�حتياطي �لقيمة �لعادلة
�أرباح مدورة

�إجمايل حقوق �مللكية

�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

مت �لت�صريح باإ�صد�ر هذه �لبيانات �ملالية �ملدرجة على �ل�صفحتني من 4 �إلى 7 و�لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 22 
لهذه �لبيانات �ملالية من قبل جمل�س �لإد�رة يف 28 يناير 2021 ووقع عليها نيابة عنهم:

�إن تقرير مر�قب �حل�صابات �مل�صتقل حول �لبيانات �ملالية ل�صركة �لد�ر لأعمال �ل�صر�فة �س.م.ق.خ. لل�صنة �ملنتهية 
يف 31 دي�صمرب 2020 مدرج بال�صفحات من 1 �إلى 3.   

�لإير�د�ت

عمولة من عمليات حتويل �لأمو�ل
�إير�د�ت من عمليات �لتحويل

�إير�د�ت من عمليات �صرف �لعمالت
�إير�د�ت من ود�ئع لأجل 

)خ�صارة( / ربح من بيع ممتلكات ومعد�ت
حل �خل�صم على �لذمم �ملدينة من بيع �ل�صتثمار�ت

�إير�د�ت �أخرى
�إجمايل �لإير�د�ت

 

�مل�ضروفات

م�صروفات عمومية و�إد�رية
م�صروف �نخفا�س يف قيمة �ملمتلكات و�ملعد�ت

م�صاريف متويل ملطلوبات �لإيجار
�إجمايل �مل�ضروفات

ربح �ل�ضنة

�لدخل �ل�ضامل �لآخر

 بنود لن يعاد ت�صنيفها لحقًا �إلى �لربح �أو �خل�صارة
�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة ل�صتثمار�ت حقوق �مللكية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�صامل �لآخر

�لدخل �ل�ضامل �لآخر لل�ضنة

�إجمايل �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

�إىل ح�ضر�ت �ل�ضادة �مل�ضاهمني يف  �ضركة �لد�ر لأعمال �ل�ضر�فة )�س.م.ق.م(

�لدوحة - دولة قطر

تقرير عن تدقيق �لبيانات �ملالية

�لر�أي

بر�أينا، �أن �لبيانات �ملالية ل�صركة �لد�ر لأعمال �ل�صر�فة �س.م.ق.خ )“�ل�صركة”( ُتظهر ب�صورة عادلة ومن كافة �لنو�حي �جلوهرية �ملركز �ملايل كما يف 31 دي�صمرب 2020 و�أد�ءها 
�ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�صنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ، وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية.

قمنا بتدقيق ما يلي

�لبيانات �ملالية لل�صركة �لتي تتكون من:
�ملايل كما يف 31 دي�صمرب 2020؛ �ملركز  • بيان 

و�لدخل �ل�صامل �لآخر لل�صنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ؛ �خل�صائر  �أو  �لأرباح  • بيان 
يف حقوق �مللكية لل�صنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ؛ �لتغري�ت  • بيان 

�لنقدية لل�صنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ؛ و �لتدفقات  • بيان 
�ملالية، و�لتي ت�صمل موجزً� عن �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة ومعلومات تو�صيحية �أخرى. للبيانات  �ملتممة  • �لإي�صاحات 

�أ�ضا�س �لر�أي 

لقد �أجرينا عملية �لتدقيق وفقًا للمعايري �لدولية للتدقيق. �إن م�صوؤولياتنا مبوجب هذه �ملعايري مبينة بالتف�صيل �صمن ق�صم م�صوؤوليات مر�قب �حل�صابات عن تدقيق �لبيانات �ملالية 
من هذ� �لتقرير.

ونعتقد �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري �أ�صا�ٍس لر�أينا.
�ل�ضتقاللية

نحن م�صتقلون عن �ل�صركة وفقًا لقو�عد �ل�صلوك �لأخالقي �لدويل للمحا�صبني �ملهنيني )و�لتي ت�صمل معايري �ل�صتقاللية �لدولية( �ل�صادرة عن جمل�س معايري �ل�صلوك �لأخالقي 
�ل�صلوك �لأخالقي يف دولة قطر و�ملتعلقة بعملية �لتدقيق �لتي قمنا بها للبيانات �ملالية. وقد ��صتوفينا م�صوؤولياتنا �لأخالقية �لأخرى وفقا لقو�عد  �لدويل للمحا�صبني ومتطلبات 

�ل�صلوك �لأخالقي للمحا�صبني �ملهنيني ومتطلبات �ل�صلوك �لأخالقي يف دولة قطر. 
�ملعلومات �لأخرى

�إن جمل�س �لإد�رة م�صوؤول عن �ملعلومات �لأخرى. تتكون �ملعلومات �لأخرى من تقرير جمل�س �لإد�رة )با�صتثناء �لبيانات �ملالية وتقرير تدقيقنا عليها(.
�إن ر�أينا عن �لبيانات �ملالية ل يغطي �ملعلومات �لأخرى، ول ولن نبدي �أي ��صتنتاج باأي �صكل للتاأكيد عليها. 

تنح�صر م�صوؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات �ملالية يف قر�ءة �ملعلومات �لأخرى �لو�ردة �أعاله، وعند �لقيام بذلك، نقوم بالنظر فيما �إذ� كانت �ملعلومات �لأخرى ل تتفق ب�صكل 
مادي مع �لبيانات �ملالية �أو مع ما ح�صلنا عليه من معلومات �أثناء عملية �لتدقيق، �أو ما قد ي�صري �إلى وجود حتريف بها ب�صكل مادي. 

و�إذ� ��صتنتجنا وجود حتريف مادي يف �ملعلومات �لأخرى، ��صتنادً� �إلى ما قمنا به من �أعمال، فاإننا مطالبون باإعد�د تقرير بذلك. هذ� ولي�س لدينا ما ندرجه يف هذ� �خل�صو�س.
م�ضوؤوليات �لإد�رة و�مل�ضوؤولني عن �حلوكمة فيما يتعلق بالبيانات �ملالية

�إن �لإد�رة م�صوؤولة عن �لإعد�د و�لعر�س �لعادل لهذه �لبيانات �ملالية وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية ووفقًا لقانون �ل�صركات �لتجارية �لقطري رقم 11 ل�صنة 2015 وقانون 
م�صرف قطر �ملركزي رقم 13 ل�صنة 2012، وعن �أنظمة �لرقابة �لد�خلية �لتي تر�ها �لإد�رة �صرورية لتتمكن من �إعد�د بيانات مالية خالية من �لتحريفات �ملادية، �صو�ء كانت 

ناجتة عن �حتيال �أو خطاأ.
تعترب �لإد�رة، عند �إعد�د �لبيانات �ملالية، م�صوؤولة عن تقييم قدرة �ل�صركة على مو��صلة �أعمالها كمن�صاأة م�صتمرة، و�لإف�صاح، ح�صب مقت�صى �حلال، عن �لأمور �ملرتبطة با�صتمر�رية 

�ملن�صاأة وعن ��صتخد�م �أ�صا�س �ل�صتمر�رية �ملحا�صبي ما مل تكن �لإد�رة تنوي ت�صفية �ل�صركة �أو �إيقاف �أن�صطتها �أو ل يوجد �أمامها بديل و�قعي �صوى �لقيام بذلك.

ويتولى �مل�صوؤولون عن �حلوكمة م�صوؤولية �لإ�صر�ف على عملية �إعد�د �لتقارير �ملالية لل�صركة.
م�ضوؤوليات مر�قب �حل�ضابات عن تدقيق �لبيانات �ملالية

تتمثل �أهد�فنا يف �حل�صول على تاأكيد معقول فيما �إذ� كانت �لبيانات �ملالية ككل تخلو من �لتحريفات �ملادية، �صو�ء كانت ناجتة عن �حتيال �أو خطاأ، و�إ�صد�ر تقرير مر�قب �حل�صابات 
�لذي يت�صمن ر�أينا. ميثل �لتاأكيد �ملعقول م�صتوى عاليا من �لتاأكيد، ولكنه ل يعد �صمانا باأن �لتدقيق �لذي يتم وفقا ملعايري �لتدقيق �لدولية �صوف يك�صف دوما عن �أي حتريفات مادية 
يف حال وجودها. تن�صاأ حالت �لتحريف من �لحتيال �أو �خلطاأ، وتعترب مادية �إذ� كانت منفردة �أو جمتمعة توؤثر ب�صكل معقول على �لقر�ر�ت �لقت�صادية �لتي يتخذها �مل�صتخدمون 

بناء على هذه �لبيانات �ملالية. 
كجزء من عملية �لتدقيق وفقا للمعايري �لدولية للتدقيق، فاإننا منار�س �لأحكام �ملهنية ونحافظ على �ل�صك �ملهني خالل عملية �لتدقيق. كما �أننا نقوم مبا يلي:

خماطر �لتحريف �ملادي للمعلومات �ملالية، �لنا�صئة �صو�ء من �لحتيال �أو �خلطاأ، وت�صميم وتنفيذ �إجر�ء�ت �لتدقيق �ملنا�صبة لتلك �ملخاطر، و�حل�صول على �أدلة  وتقييم  • حتديد 
تدقيق كافية ومالئمة لتوفري �أ�صا�ٍس لر�أينا. �إن خطر عدم �كت�صاف �أي حتريف مادي نا�صئ عن �لحتيال يعترب �أعلى من ذلك �لذي ين�صاأ عن �لأخطاء، نظر� لأن �لحتيال قد ينطوي 

على �لتو�طوؤ �أو حذف متعمد �أو حتريف �أو جتاوز للرقابة �لد�خلية. 
�لتدقيق بغر�س ت�صميم �إجر�ء�ت �لتدقيق �لتي تعترب منا�صبة وفقا للظروف، ولي�س لغر�س �إبد�ء �لر�أي عن فاعلية  بعملية  �لعالقة  ذ�ت  �لد�خلية  للرقابة  فهم  على  • �حل�صول 

�أنظمة �لرقابة �لد�خلية لل�صركة. 
�ملحا�صبية و�لإف�صاحات ذ�ت �لعالقة �لتي قامت بها �لإد�رة.  �لتقدير�ت  معقولية  ومدى  �ملطبقة  �ملحا�صبية  �ل�صيا�صات  مالءمة  مدى  • تقييم 

�إلى ��صتنتاج حول مدى مالءمة ��صتخد�م �لإد�رة لأ�صا�س ��صتمر�رية �ملن�صاأة �ملحا�صبي، وما �إذ� كان هناك عدم تاأكد مادي مرتبط باأحد�ث �أو ظروف قد تثري �صكوكا  • �لتو�صل 
جوهرية فيما يتعلق بقدرة �ل�صركة على مو��صلة �أعمالها كمن�صاأة م�صتمرة بناء على �أدلة �لتدقيق �لتي مت �حل�صول عليها. ويف حال ��صتنتاج وجود �صك مادي، فاإننا مطالبون بلفت 
�لنتباه يف تقرير �لتدقيق �إلى �لإف�صاحات ذ�ت �ل�صلة �لو�ردة يف �لبيانات �ملالية، �أو �إذ� كانت �لإف�صاحات غري كافية، ف�صوف نقوم بتعديل ر�أينا. �إن ��صتنتاجاتنا ت�صتند �إلى �أدلة 
�أعمالها كمن�صاأة  �أن تتوقف �ل�صركة عن مو��صلة  �أو ظروف م�صتقبلية يف  �أحد�ث  �لتدقيق �لتي مت �حل�صول عليها حتى تاريخ تقرير �لتدقيق �خلا�س بنا. ومع ذلك، فقد تت�صبب 

م�صتمرة. 
�ل�صامل للبيانات �ملالية وهيكلها وحمتو�ها، مبا يف ذلك �لإف�صاحات، وما �إذ� كانت �لبيانات �ملالية متثل �ملعامالت و�لأحد�ث بطريقة حتقق عر�صًا عادل. �لعر�س  • تقييم 

يتعلق، من بني �أمور �أخرى، بنطاق وتوقيت �لتدقيق �لذي مت �لتخطيط له و�كت�صافات �لتدقيق �جلوهرية، مبا يف ذلك �أي ق�صور  فيما  �مل�صوؤولني عن �حلوكمة  مع  بالتو��صل  • نقوم 
جوهري يف �لرقابة �لد�خلية �لتي قمنا بتحديدها خالل �أعمال �لتدقيق.

�لتقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

وفقا ملتطلبات قانون �ل�صركات �لتجارية �لقطري رقم 11 ل�صنة 2015، و�أحكام قانون م�صرف قطر �ملركزي رقم 13 ل�صنة 2012 فاإننا نوؤكد على: 
• �أننا قد ح�صلنا على كافة �ملعلومات �لتي ر�أيناها �صرورية لأغر��س عملية �لتدقيق �لتي قمنا بها؛ 

�لفعلي للعمالت �لأجنبية، و�لعمالت �ملعدنية يف نهاية �ل�صنة وفقًا لالأ�صول �ملرعية؛ �جلرد  باإجر�ء  قامت  �ل�صركة  • �أن 
تتفق معها؛ �ملالية  �لبيانات  و�أن  �صليمة  حما�صبية  ب�صجالت  حتتفظ  �ل�صركة  • �أن 

 • تو�فق �ملعلومات �ملالية �ملدرجة بتقرير �أع�صاء جمل�س �لإد�رة مع دفاتر و�صجالت �ل�صركة؛ و
مل ي�صرتع �نتباهنا ما يجعلنا نعتقد باأن �ل�صركة قد خالفت �أيا من �أحكام قانون �ل�صركات �لتجارية �لقطري رقم 11 ل�صنة 2015، و�أحكام قانون م�صرف قطر �ملركزي رقم 13 ل�صنة 

2012، اأو �شروط النظام الأ�شا�شي لل�شركة و�أي تعديالت متت عليه، ب�صكل قد يوؤثر ماديا على نتائج ت�صغيلها �أو مركزها �ملايل كما يف 31 دي�صمرب 2020.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقلني

عن بر�ي�س ووتر هاو�س كوبرز - فرع قطر

حممد معتز

�ضجل مر�قبي �حل�ضابات رقم )281(

�لدوحة - قطر

�لدوحــة يف

27 يناير 2021

�لدوحة

دولة قطر

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

 100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-

 100.000.000

 263.853.208

52.210.525

1.251.056

53.461.581

-

)25.000.000(

292.314.789

29.314.699

1.083.062

30.397.761

-

)25.000.000(

297.712.550

 133.854.828

52.210.525

-

52.210.525

)5.221.052(

)25.000.000(

155.844.301

29.314.699

-

29.314.699

)2.931.470(

)25.000.000(

157.227.530

)51.032( 

-

1.251.056

1.251.056

-

-

1.200.024

-

1.083.062

1.083.062

-

-

2.283.086

 30.049.412  

-

-

-

5.221.052

-

35.270.464

-

-

-

2.931.470

-

38.201.934

الإجمايل  اأرباح

مدورة

احتياطي 

القيمة العادلة

احتياطي 

قانوين

راأ�س 

املال

�لر�صيد يف 1 يناير 2019 

ربح �ل�صنة

�لدخل �ل�صامل �لآخر 

�إجمايل �لدخل �ل�صامل 

حمول �إلى �لحتياطي �لقانوين

توزيعات �لأرباح �ملعلنة و�ملدفوعة )�إي�صاح 21( 

�لر�صيد يف 31 دي�صمرب 2019

ربح �ل�صنة

�لدخل �ل�صامل �لآخر 

�إجمايل �لدخل �ل�صامل 

حمول �إلى �لحتياطي �لقانوين

توزيعات �لأرباح �ملعلنة و�ملدفوعة )�إي�صاح 21(

�لر�صيد يف 31 دي�صمرب 2020

29,314,699

3,790,255

9,638,852

1,070,163

)3,607,787(

)471,800(

37,207

296,432

)2,214,221(

1,179,134

)276,225(

38,756,709

)6,721,850(

)3,168,522(

28,866,337

)1,179,134(

27,687,203

)4,370,372(

)2,060,137(

-

4,197,000

)47,500,000(

471,800

3,607,787

)45,653,922(

)9,586,284(

)25,000,000(

)34,586,284(

)52,553,003(

152,031,254

99,478,251

52،210،525

3،743،719

9،896،494

28،625

)3،554،820(

)386،600(

19،504

)45،985(

990،288

1،211،964

)670،878(

63،442،836

2،959،079

207،314

66،609،229

)1،211،964(

 65،397،265  

)6،226،052(

-

46،050

6،000،000

)50،000،000(

386،600

3،554،820

 )46،238،582(

 )9،217،630(

)25،000،000(

 )34،217،630(

 )15،058،947(

167،090،201

152،031،254

17

17

10

16

17

13

11

11

10

7

16

21

5

5

31 دي�سمرب 2019

ريال قطري

31 دي�سمرب 2020

ريال قطري
�إي�ضاح

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

�لأن�ضطة �لت�ضغيلية

ربح �ل�صنة

تعديالت لـ:

��صتهالك و�إطفاء

- ��صتهالك موجود�ت حق �لنتفاع

�نخفا�س يف قيمة �ملمتلكات و�ملعد�ت

�إير�د�ت من ود�ئع لأجل 

�إير�د�ت توزيعات �لأرباح

- خم�ص�س �خل�صائر �لئتمانية �ملتوقعة

ريح / )خ�صارة( ��صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني - بال�صايف

تكلفة �لتمويل للتز�م �لإيجار وفقا للمعيار �لدويل 

للتقارير �ملالية رقم 16

حل �خل�صم على �لذمم �ملدينة من بيع �ل�صتثمار�ت

ربح ت�ضغيلي قبل �لتغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل

تغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل يف:

ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

مطلوبات �أخرى

وفقا  �لإيجار  للتز�م  �لتمويل  تكلفة  من  �ملدفوع 

للمعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 16

�ضايف �لنقد �لناجت من �لأن�ضطة �لت�ضغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية

�صر�ء ممتلكات ومعد�ت

�صر�ء �أ�صهم مدرجة

متح�صالت من بيع ممتلكات ومعد�ت

متح�صالت من ذمم مدينة من بيع ��صتثمار�ت

ود�ئع لدى �لبنوك ذ�ت فرت�ت ��صتحقاق لأكرث من 3 �صهور

�إير�د�ت توزيعات �لأرباح

�إير�د�ت من ود�ئع لأجل

�ضايف �لنقد �مل�ضتخدم يف �لأن�ضطة �ل�ضتثمارية

�لأن�ضطة �لتمويلية

عنا�صر دفعات �لإيجار �لأ�صا�صية

توزيعات �أرباح مدفوعة

�ضايف �لنقد �مل�ضتخدم يف �لأن�ضطة �لتمويلية

�صايف �لنق�س يف �لنقد و�صبه �لنقد

نقد و�صبه �لنقد يف 1 يناير

نقد و�ضبه �لنقد يف 31 دي�سمرب




