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إلى السادة المساهمين الكرامتقرير مراقبي الحسابات المستقلين
ق.م.شواإلستثمارات القابضةركة داللة للوساطة ش

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
واإلسـتثمارات القابضـة ش.م.ق   لشركة داللة للوساطة المرفقةالموحدةالبيانات المالية دققنالقد 
الموحدالماليبيان المركز التي تتضمن وشركاتها التابعة ("يشار إليهم بـ "المجموعة") ") شركة("ال

التدفقات النقديةبيان والموحد الشاملوبيان الدخل الموحد وبيان الدخل٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
، وملخص ألهـم  المنتهية في ذلك التاريخللسنة الملكية الموحدق التغيرات في حقوالموحد وبيان 

.ة لهامالسياسات المحاسبية واإليضاحات المتم

اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس وليةؤمس
وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الموحدة إعداد البيانات المالية مسؤول عن اإلدارة مجلس إن 

المالية ، وتشمل هذه المسئولية إجراءات الرقابة الداخليـة التـي يراهـا المجلـس     للتقارير الدولية
ضرورية للمساعدة في إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية سواء الناتجه عن اإلخـتالس  

.أو الخطأ

الحساباتيولية مراقبؤمس
أعمال التدقيق التي قمنا بها. إلىاستناداً الموحدةوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات الماليةؤإن مس

لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب أن نتقيد بمتطلبات آداب المهنـة وأن نقـوم   
خالية من الموحدة يانات المالية بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن الب

.أخطاء مادية

على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضـمنها  يشتمل التدقيق
. تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلـك تقيـيم مخـاطر    الموحدةالبيانات المالية

، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ. عند إجراء تقييمالموحدةفي البيانات الماليةالماديةاألخطاء 
للبيانـات  المجموعـة المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابـة الداخلية المتعلقة بإعداد 

وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تـدقيق مناسـبة  ولـيس    الموحدة المالية 
علـى  لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. ويشتمل التدقيق أيضـاً  

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة مـن قبـل   
.الموحدةاإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية



إلى السادة المساهمين الكرامتقرير مراقبي الحسابات المستقلين
تتمة-ش.م.قالقابضة شركة داللة للوساطة واإلستثمارات

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساساً معقوالً يمكننا مـن  

إبداء رأينا.

الرأي

، المركـز المـالي   المادية، من كافة النواحي تظهر بعدالةالموحدة ن البيانات الماليةأفي رأينا 

النقديـة للسنة المنتهية في ذلـك  هاوتدفقاتأداءها المالي و٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في للمجموعة

.الدولية للتقارير الماليةلمعايير لالتاريخ وفقاً 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانـات الماليـة  المجموعةونؤكد أيضاً أنه في رأينا أن 

األساسـي والنظام ٢٠٠٢لسنة ٥تتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم الموحدة 

ونؤكد أيضاً أن المعلومات المالية المضمنة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مـع  للشركة

د حصلنا على جميع المعلومـات واإليضـاحات التـي رأيناهـا     ـلقدفاتر وسجالت المجموعة. 

دقيقنا.  وحسـب علمنا واعتقادنا لم تقع خـالل السـنة مخالفـات ألحكـام     ضرورية ألغراض ت

على نشـاط  ماديعلى وجه قد يكون له تأثير للشركةالقانون المذكور أعاله أو النظام األساسي 

.أو مركزها الماليالمجموعة

عن إرنست ويونـغ

زيــاد نــــادر  
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٤فبراير ١٢الدوحة في 



شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

الموحدالمركز المالي بيان 
٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

٤٧٩,٩٧٠٧٦,٥٩٨نقد وأرصدة لدى البنوك
٥٣٨٩,١٣٥١٦٧,٩٣٤أموال العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٦٣١,٠٨٩٩,٤٧٩مستحقة من العمالءمبالغ
٢٧,٦٩٩٧,٤٥٤مستحقة من بورصة قطرمبالغ 

٧١٣٤,١٣٥٨٢,٦٦٨متاحة للبيع–إستثمارات مالية 
١٧١,٦٧٢-٨عقارات بغرض المتاجرة 

٩٦٢,٧٠٢٣٣,٣٥٠موجودات أخرى

٧٢٤,٧٣٠٥٤٩,١٥٥

الموجودات غير المتداولة
١٠٤٤,٩٠٤٤٩,٨٩٣ومعداتعقارات

١,٨٠٢-١١إستثمار في مشروع مشترك 

٤٤,٩٠٤٥١,٦٩٥

٧٦٩,٦٣٤٦٠٠,٨٥٠جمالي الموجوداتإ

الملكيةالمطلوبات وحقوق 
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
٤٤٣,٣٧٤١٧٦,٣٢٤للعمالءمستحقة مبالغ 

١,٧٧٤٨٩٣مبالغ مستحقة لبورصة قطر 
١١٢,٣٨٧-١٢تمويل إسالمي تسهيل

١٣٨٣,٥٠٨٨٧,٢٦١مطلوبات أخرى

٥٢٨,٦٥٦٣٧٦,٨٦٥

المطلوبات غير المتداولة
١٤٢,٦١١١,٨٤٨للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة

٥٣١,٢٦٧٣٧٨,٧١٣المطلوباتجماليإ



شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

تتمة-المركز المالي الموحد  بيان 
٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

الملكيةحقوق 
١٥٢٢٢,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠رأس المال

١٦١٨,١٤٣١٥,٥٨٦احتياطي قانوني
)١٦,٥٩٢()٥,٧٨٥(احتياطي القيمة العادلة
٢٢,٠٠٠-١٧أسهم مجانية مقترحة

٣,٩٦٤١,٠٩٥أرباح مدورة

٢٣٨,٣٢٢٢٢٢,٠٨٩للمساهمين في الشركة األمحقوق الملكية 
٤٥٤٨عليهاغير مسيط

٢٣٨,٣٦٧٢٢٢,١٣٧الملكيةحقوق إجمالي 

٧٦٩,٦٣٤٦٠٠,٨٥٠الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

....................................................................

أحمد محمد األصمغناصر حمد السليطي

العضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة



شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

موحدالبيان الدخل 
٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية فيللسنة

٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

٤٤,٨٣٤٣٧,٧١٠عموالتوساطة وإيرادات 
)١٣,٣٩٠()١٥,٨٣١(١٨عموالتوساطة مصروفات 

٢٩,٠٠٣٢٤,٣٢٠عموالت وساطة وصافي إيرادات 

١٩٢٢,٢٧٨٥,٢٨٤إيرادات إستثمارات 
٢٠٢٦,١٤٠٣٢,٧٧٣عقاراتإيرادات 

١,١٦١١,٨٩٣إيرادات فوائد

٧٨,٥٨٢٦٤,٢٧٠صافي إيرادات التشغيل

٢,٢٣٣٦٠٣إيرادات أخرى
-١٠١,٦٨٨رد خسارة إنخفاض قيمة عقارات ومعدات 

)٣٠,٦٤٦()٢٦,٤٥٠(٢١مصاريف عمومية وإدارية
-)٢٨,٨٤٧(٢٢خسائر من مطالبات عمالء 

-)١٣,٤٠٨(إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 
-)٢,٣٧٠(١٠شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)٥,٠١٩()٤,٢٧٨(١٠االستهالك
)٢,٣٨٧()١,٧١٤(تكاليف تمويل إسالمي 

)٦٩٨(-١١حصة من خسارة مشروع مشترك

٥,٤٣٦٢٦,١٢٣الربح للسنة

العائد على:
٥,٤٣٩٢٦,١٢٢المساهمين بالشركة األم 

١)٣(المسيطر عليها الحصص غير 

٥,٤٣٦٢٦,١٢٣

الربح األساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) 
٢٣٠,٢٤٥١,١٧٦(العائد للمساهمين بالشركة األم)



شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

الموحد الشامل بيان الدخل 
٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريالف ريال قطريالف 

٥,٤٣٦٢٦,١٢٣ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى
إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة خالل 

فترات الحقة:
)١٤,٧٦٢(١٢,٧٧٩القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع)خسارةربح (صافي 

من استبعاد استثمارات متاحة للبيع محول لخسارة صافي (ربح) ا
)٨٣١()١٥,٣٨٠(إلى بيان الدخل الموحد

خسائر إنخفاض قيمة إستثمار متاح للبيع محولة إلى بيان الدخل 
-١٣,٤٠٨الموحد

صافي اإليرادات (الخسارة) الشاملة األخرى يعاد تصنيفها إلى 
)١٥,٥٩٣(١٠,٨٠٧الربح أو الخسارة خالل فترات الحقة:

إيرادات شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
--خالل فترات الحقة

)١٥,٥٩٣(١٠,٨٠٧للسنةالشاملة األخرى )الخسائراإليرادات (إجمالي

١٦,٢٤٣١٠,٥٣٠إجمالي الدخل الشامل للسنة

موزع على:
١٦,٢٤٦١٠,٥٢٩المساهمين بالشركة األم 

١)٣(الحصص غير المسيطرة 

١٦,٢٤٣١٠,٥٣٠



شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

موحدالبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٣٢٠١٢إيضاحات
ريال قطريالف ريال قطريالف 

أنشطة التشغيل
٥,٤٣٦٢٦,١٢٣السنة ربح

تعديالت للبنود التالية:
١٠٤,٢٧٨٥,٠١٩االستهالك

-١٠٢,٣٧٠لتنفيذ اشطب أعمال رأسمالية قيد 
-)١,٦٨٨(١٠رد خسارة إنخفاض قيمة عقارات ومعدات 

٦٩٨-١١حصة من خسارة في مشروع مشترك 
١٤٩٤٥٤٨٤للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة

)٨٣١()١٥,٣٨٠(١٩ربح من إستبعاد استثمارات متاحة للبيع
٢١١٢٣٠خسارة من إستبعاد عقارات ومعدات

-١٣,٤٠٨إنخفاض قيمة إستثمار متاح للبيع
)١,٨٩٣()١,١٦١(إيرادات فوائد

١,٧١٤٢,٣٨٧تكاليف تمويل إسالمي 
)٤,٤٥٣()٦,٨٩٨(١٩إيرادات أرباح موزعة 

٤٠٢-مخصصرد

٣,٠٣٦٢٧,٩٦٦
التغيرات في رأس المال العامل:

٢٤٥,٢٢٧)٢٢١,٢٠١(أموال العمالء
٢٤,٣٣٧)٢١,٦١٠(مستحقة من العمالء الالمبالغ 

)٣٧,٨٨٠()١٩,٣٦٤(بورصة قطر/ إلى المبالغ المستحقة من 
)١٦١,٠٨٧(١٧١,٦٧٢عقارات بغرض المتاجرة

٣,٤٢٤)٢٩,٣٥٢(الموجودات األخرى
)٢٤٧,٦٣٢(٢٦٧,٠٥٠المبالغ المستحقة للعمالء

٥٥,٩٤٩)٢,٠٤٠(خرىاألمطلوبات ال

)٨٩,٦٩٦(١٤٨,١٩١العملياتمستخدم في نقد 
)٤٣٣()١٨٢(١٤المدفوعةمكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)٥٦٥()٦٥٣(مدفوعة مساهمة لدعم صندوق األنشطة اإلجتماعية

)٩٠,٦٩٤(١٤٧,٣٥٦أنشطة التشغيل )المستخدم فيمن (صافي النقد 

أنشطة االستثمار
٦٩٦,٠٦٩١٤٨,٤٩٥متاحة للبيعمتحصالت من إستبعاد إستثمارات 

)١٧٠,٨٤٠()٧٣٤,٧٥٧(متاحة للبيعشراء إستثمارات 
)٧١٢()١,١٩٩(١٠شراء عقارات ومعدات

٢٠٧٤متحصالت من إستبعاد عقارات ومعدات 
)٢,٥٠٠(-إستثمار في مشروع مشترك

-١,٨٠٢متحصالت من إستبعاد مشروع مشترك
١,١٦١١,٨٩٣إيرادات الفوائد

١٩٦,٨٩٨٤,٤٥٣إيرادات أرباح موزعة 

)١٩,١٣٧()٣٠,٠٠٦(أنشطة االستثمارالمستخدم فيالنقدصافي 



شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

تتمة-الموحدةبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٣٢٠١٢إيضاحات
ريال قطريالف ريال قطريالف 

أنشطة التمويل
١١٠,٠٠٠)١١٠,٠٠٠(١٢تسهيالت تمويل إسالمية صافي مدفوعات

)٢٠,٠٠٠(-١٧أرباح موزعة مدفوعة
-)٤,١٠١(إسالمية مدفوعة  تتكاليف تسهيالت تمويال

-١٢٣متحصالت من بيع أسهم جزئية نشأت من إصدار أسهم مجانية 

٩٠,٠٠٠)١١٣,٩٧٨(أنشطة التمويلمن صافي النقد (المستخدم في) 

)١٩,٨٣١(٣,٣٧٢النقد والبنود المماثلة للنقدفي )النقصالزيادة (
٧٦,٥٩٨٩٦,٤٢٩يناير ١في النقد والبنود المماثلة للنقد 

٤٧٩,٩٧٠٧٦,٥٩٨ديسمبر٣١في النقد والبنود المماثلة للنقد 



شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٣٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٩-

الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

للمساهمين بالشركة األم

رأس المال
احتياطي 
قانوني

احتياطي قيمة 
عادلة

توزيعات 
أرباح مقترحة

أسهم مجانية
اإلجماليمدورةأرباح مقترحة

حقوق غير 
مسيطر
عليها

إجمالي حقوق 
الملكية

الفالفالفالفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٣٨٢٣٢,٢١٣٤٧٢٣٢,٢٦٠-٢٠,٠٠٠)٩٩٩(٢٠١٢٢٠٠,٠٠٠١٢,٩٧٤يناير ١في 

٢٦,١٢٢٢٦,١٢٢١٢٦,١٢٣-----الربح للسنة
)١٥,٥٩٣(-)١٥,٥٩٣(---)١٥,٥٩٣(--خسائر شاملة أخرى للسنة

٢٦,١٢٢١٠,٥٢٩١١٠,٥٣٠--)١٥,٥٩٣(--إجمالي الدخل الشامل للسنة
---)٢,٦١٢(---٢,٦١٢-اإلحتياطي القانوني المحول إلى 

)٦٥٣(-)٦٥٣()٦٥٣(-----)١٣مساهمة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح 
)٢٠,٠٠٠(-)٢٠,٠٠٠(--)٢٠,٠٠٠(---)١٧أرباح موزعة مدفوعة (إيضاح 
---)٢٢,٠٠٠(٢٢,٠٠٠----)١٧أسهم مجانية مقترحة (إيضاح 

٢٢,٠٠٠١,٠٩٥٢٢٢,٠٨٩٤٨٢٢٢,١٣٧-)١٦,٥٩٢(٢٠١٢٢٠٠,٠٠٠١٥,٥٨٦ديسمبر ٣١الرصيد في 
٥,٤٣٦)٣(٥,٤٣٩٥,٤٣٩-----الربح للسنة

١٠,٨٠٧-١٠,٨٠٧---١٠,٨٠٧--خسائر شاملة أخرى للسنة

١٦,٢٤٣)٣(٥,٤٣٩١٦,٢٤٦--١٠,٨٠٧--إجمالي الدخل الشامل للسنة
---)٢,٥٥٧(---٢,٥٥٧-المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

)١٣٦(-)١٣٦()١٣٦(-----)١٣والرياضية (إيضاح مساهمة لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية
----)٢٢,٠٠٠(---٢٢,٠٠٠)١٧إصدار أسهم مجانية (إيضاح 

١٢٣-١٢٣١٢٣-----متحصالت من بيع أسهم جزئية نشات من إصدار أسهم مجانية

٣,٩٦٤٢٣٨,٣٢٢٤٥٢٣٨,٣٦٧--)٥,٧٨٥(٢٠١٣٢٢٢,٠٠٠١٨,١٤٣ديسمبر ٣١الرصيد في 


