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

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
القابضـة ش.م.ق  واإلسـتثمار لشركة داللـة للوسـاطة   المرفقةالموحدةالبيانات المالية دققنالقد 
الموحدبيان المركز الماليالتي تتضمن وشركاتها التابعة ("يشار إليهم بـ "المجموعة") ") شركة("ال

التدفقات النقديةبيان والموحد الشاملوبيان الدخل الموحد وبيان الدخل٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
، وملخص ألهـم  المنتهية في ذلك التاريخللسنة الملكية الموحدق التغيرات في حقوالموحد وبيان 

.ة لهامالسياسات المحاسبية واإليضاحات المتم

البيانات الماليةولية مجلس اإلدارة عن ؤمس
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير 
الدولية للتقارير المالية ، وتشمل هذه المسئولية إجراءات الرقابة الداخليـة التـي يراهـا المجلـس     

دية سواء الناتجه عن اإلخـتالس  ضرورية للمساعدة في إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الما
.أو الخطأ

ولية مراقبي الحساباتؤمس
استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. 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 بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية 

أخطاء مادية.

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

، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ. عند إجراء تقييم الموحدةفي 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
لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. ويشتمل التدقيق أيضـاً علـى   
تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة مـن قبـل   

.الموحدةرة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات الماليةاإلدا



الكرامتقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
تتمة- القابضة ش.م.ق شركة داللة للوساطة واإلستثمار

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

إبداء رأينا.

الرأي

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

النقديـة للسنة المنتهية في ذلـك  هاوتدفقاتأداءها المالي و٢٠١٤ديسمبر 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. 

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

على نشـاط  ماديعلى وجه قد يكون له تأثير للشركةاله أو النظام األساسي القانون المذكور أع

.أو مركزها الماليالمجموعة

عن إرنست ويونـغ

زيــاد نــــادر  
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٥فبراير ١٨الدوحة في 



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

الموحدالمركز المالي بيان 
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

٤١٦٢,٠٣٤١٠٥,٠٣٠نقد وأرصدة لدى البنوك
٥٧٣٢,٥٩٦٣٦٤,٠٧٥أموال العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٦١٢,٧٣٤٤٨,٢٩٠مبالغ مستحقة من العمالء
٧٠,٧٤٣٢٧,٦٩٩لإليداع المركزي لألوراق الماليةشركة قطر مبالغ مستحقة من 
٧١٢٣,١٩٨١٣٤,١٣٥متاحة للبيع–إستثمارات مالية 
٩٦٣,٢٧٨٤٥,٥٠١موجودات أخرى

١,١٦٤,٥٨٣٧٢٤,٧٣٠

الموجودات غير المتداولة
١٠٤٣,٤٨٠٤٤,٩٠٤عقارات ومعدات

١,٢٠٨,٠٦٣٧٦٩,٦٣٤إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
٨١٢,٠٤٣٤٤٣,٣٧٤مبالغ مستحقة للعمالء

١,٧٧٤-لشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة 
١١٩٧,٩٢٨٨٣,٥٠٨مطلوبات أخرى

٩٠٩,٩٧١٥٢٨,٦٥٦

المطلوبات غير المتداولة
١٢٣,٥٢٧٢,٦١١مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٩١٣,٤٩٨٥٣١,٢٦٧إجمالي المطلوبات



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

تتمة-المركز المالي الموحد  بيان 
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

الملكيةحقوق 
١٣٢٢٢,٠٠٠٢٢٢,٠٠٠رأس المال

١٤٢٤,٨٢١١٨,١٤٣احتياطي قانوني
)٥,٧٨٥()١٤,٧٠١(احتياطي القيمة العادلة

٦٢,٣٨٨٣,٩٦٤أرباح مدورة

٢٩٤,٥٠٨٢٣٨,٣٢٢حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم
٥٧٤٥عليهامسيطرغير 

٢٩٤,٥٦٥٢٣٨,٣٦٧الملكيةحقوق إجمالي 

١,٢٠٨,٠٦٣٧٦٩,٦٣٤إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

خأحمد محمد األصمناصر حمد السليطي

العضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

موحدالبيان الدخل 
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية فيللسنة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

١٠٣,٩٤٠٤٤,٧٩٨عموالتوساطة وإيرادات 
)١٥,٨٣١()٣٤,٤٩٣(١٦عموالتوساطة مصروفات 

٦٩,٤٤٧٢٨,٩٦٧عموالت وساطة وصافي إيرادات 

١٧٢٦,١٦٣٢٢,٢٧٨إستثمارات إيرادات صافى 
١٨٦,٤٠٩٢٦,١٤٠إيرادات عقارات

١,٠٢٦١,١٦١إيرادات فوائد
٨٦٣٦إيرادات تشغيل أخرى 

١٠٣,١٣١٧٨,٥٨٢صافي إيرادات التشغيل

٢٠١٢,٢٣٣إيرادات أخرى
١,٦٨٨-١٠رد خسارة إنخفاض قيمة عقارات ومعدات 

)٢٦,٤٥٠()٣٣,٩٨٨(١٩عمومية وإداريةمصاريف 
)٢٨,٨٤٧(-٢٠خسائر من مطالبات عمالء 

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

)٤,٢٧٨()٢,٥٦٠(١٠االستهالك
)١,٧١٤(-تكاليف تمويل إسالمي 

٦٦,٧٨٤٥,٤٣٦الربح للسنة

العائد على:
٦٦,٧٧٢٥,٤٣٩المساهمين بالشركة األم 

)٣(١٢الحصص غير المسيطر عليها  

٦٦،٧٨٤٥,٤٣٦

الربح األساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) 
٢١٣,٠١٠,٢٥(العائد للمساهمين بالشركة األم)



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

الموحد الشامل بيان الدخل 
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريالف ريال قطريالف 

٦٦,٧٨٤٥,٤٣٦ربح السنة

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

فترات الحقة:
١١,٣٦٤١٢,٧٧٩العادلة لالستثمارات المتاحة للبيعصافي ربح القيمة 

ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع محول إلى بيان صافي 
)١٥,٣٨٠()٢٠,٢٨٠()١٧(إيضاح الدخل الموحد

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

الشاملة األخرى يعاد تصنيفها إلى اإليراداتصافي (الخسارة) 
١٠,٨٠٧)٨,٩١٦(الربح أو الخسارة خالل فترات الحقة:

--ال يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة خالل فترات الحقةبنود

١٠,٨٠٧)٨,٩١٦(اإليرادات الشاملة األخرى للسنة(الخسائر) إجمالي

٥٧,٨٦٨١٦,٢٤٣الشامل للسنةإجمالي الدخل 

موزع على:
٥٧,٨٥٦١٦,٢٤٦المساهمين بالشركة األم 

)٣(١٢الحصص غير المسيطرة 

٥٧,٨٦٨١٦,٢٤٣



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

موحدالبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣إيضاحات

قطريريالالف ريال قطريالف 

أنشطة التشغيل
٦٦,٧٨٤٥,٤٣٦ربح السنة 

تعديالت للبنود التالية:
١٠٢,٥٦٠٤,٢٧٨االستهالك

٢,٣٧٠-١٠شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
)١,٦٨٨(-١٠رد خسارة إنخفاض قيمة عقارات ومعدات 

١٢١,٠٤١٩٤٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)١٥,٣٨٠()٢٠,٢٨٠(١٧ربح من إستبعاد استثمارات متاحة للبيع

١٢-١٩خسارة من إستبعاد عقارات ومعدات
١٣,٤٠٨-للبيعةمتاحاتإنخفاض قيمة إستثمارخسارة و

)١,١٦١()١,٠٢٦(إيرادات فوائد
١,٧١٤-تكاليف تمويل إسالمي 
)٦,٨٩٨()٥,٨٨٣(١٧إيرادات أرباح موزعة 

٤٣,١٩٦٣,٠٣٦األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:
)١٩٦,١٤١()٣٦٨,٥٢١(أموال العمالء

)٣٨,٨١١(٣٥,٥٥٦المبالغ المستحقة من العمالء 
المركزي لألوراق شركة قطر لإليداع إلى/ المبالغ المستحقة من

)١٩,٣٦٤()٤٤,٨١٨(المالية

١٧١,٦٧٢-عقارات بغرض المتاجرة
)١٢,١٥١()١٧,٧٧٧(الموجودات األخرى

٣٦٨,٦٦٩٢٦٧,٠٥٠المبالغ المستحقة للعمالء
)٢,٠٤٠(١٢,٨٨٥المطلوبات األخرى

٢٩,١٩٠١٧٣,٢٥١العملياتصافي التدفقات النقدية من
)١٨٢()١٢٥(١٢مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)٦٥٣()١٣٦(مساهمة لدعم صندوق األنشطة اإلجتماعية مدفوعة 

٢٨,٩٢٩١٧٢,٤١٦من أنشطة التشغيل التدفقات النقديةصافي 



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

تتمة-الموحدةبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣إيضاحات
ريال قطريالف ريال قطريالف 

أنشطة االستثمار
١٧٨٠٧,٩٧٦٦٩٦,٠٦٩متحصالت من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع 

)٧٣٤,٧٥٧()٧٨٥,٦٧٤(شراء إستثمارات متاحة للبيع
)١,١٩٩()١,١٣٦(١٠شراء عقارات ومعدات

٢٠-متحصالت من بيع عقارات ومعدات 
١,٨٠٢-متحصالت من إستبعاد مشروع مشترك

١,٠٢٦١,١٦١ايراد فوائد مستلمة
٥,٨٨٣٦,٨٩٨ايراد توزيعات ارباح مستلمة 

)٣٠,٠٠٦(٢٨,٠٧٥صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)١١٠,٠٠٠(-مدفوعات تسهيالت تمويل إسالمية 

)٤,١٠١(-تكاليف تسهيالت تمويالت إسالمية مدفوعة  
١٢٣-متحصالت من بيع أسهم جزئية نشأت من إصدار أسهم مجانية 

)١١٣,٩٧٨(-أنشطة التمويلالتدفقات النقدية المشتخدمة فيصافي 

٥٧,٠٠٤٢٨,٤٣٢واألرصدة لدى البنوكالزيادة في النقد 
١٠٥,٠٣٠٧٦,٥٩٨يناير ١في واألرصدة لدى البنوكالنقد 

٤١٦٢,٠٣٤١٠٥,٠٣٠ديسمبر  ٣١في واألرصدة لدى البنوكالنقد 



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق 

.الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية ٢٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٩-

الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

للمساهمين بالشركة األم

رأس المال
احتياطي 
قانوني

احتياطي قيمة 
عادلة

أسهم مجانية
اإلجماليأرباح مدورةمقترحة

حقوق غير 
مسيطر 

عليها
إجمالي حقوق 

الملكية
الفالفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٢,٠٠٠١,٠٩٥٢٢٢,٠٨٩٤٨٢٢٢,١٣٧)١٦,٥٩٢(٢٠١٣٢٠٠,٠٠٠١٥,٥٨٦يناير ١في 

٥,٤٣٦)٣(٥,٤٣٩٥,٤٣٩----الربح للسنة

١٠,٨٠٧-١٠,٨٠٧--١٠,٨٠٧--إيرادات 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(----)١١اإلجتماعية والرياضية (إيضاح التطويرمساهمة لصندوق دعم انشطة

----)٢٢,٠٠٠(--٢٢,٠٠٠)١٥أسهم مجانية مصدرة (إيضاح 

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

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

٦٦,٧٧٢٦٦,٧٧٢١٢٦٦,٧٨٤----الربح للسنة

)٨,٩١٦(-)٨,٩١٦(--)٨,٩١٦(--للسنةخسائر شاملة أخرى 

٦٦,٧٧٢٥٧,٨٥٦١٢٥٧,٨٦٨-)٨,٩١٦(--إجمالي الدخل الشامل للسنة

---)٦,٦٧٨(--٦,٦٧٨-المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

)١,٦٧٠(-)١,٦٧٠()١,٦٧٠(----)١١والرياضية (إيضاح مساهمة لصندوق دعم انشطة التطوير اإلجتماعية
٦٢,٣٨٨٢٩٤,٥٠٨٥٧٢٩٤,٥٦٥-)١٤,٧٠١(٢٠١٤٢٢٢,٠٠٠٢٤,٨٢١ديسمبر ٣١الرصيد في 
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القانوني واألنشطة الرئيسية الكيان١

تأسست فـي دولـة   قطرية (ش.م.ق)شركة مساهمة شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش.م.ق ("الشركة") هي 

وتحكمها نصوص قانون الشركات التجارية القطري رقـم  ٣٠٦٧٠تحت السجل التجاري رقم ٢٠٠٥مايو ٢٤قطر في 

هـو ص ب  للشركة الرئيسيالمقرإن عنوان.هيئة قطر لألسواق الماليةولوائح بورصة قطر ولوائح ٢٠٠٢لسنة ٥

.الدوحة ، دولة قطر، ٢٥٤٧١

بمزاولة أعمال الوساطة في األسهم لدى بورصة قطر (يشار إليهم بـ "المجموعة")بجانب شركاتها التابعة الشركةتقوم 

وإستثمارات عقارية وأنشطة إستثمارية أخرى.

بقرار مـن مجلـس   ٢٠١٤ديسمبر ٣١تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٥فبراير ١٨اإلدارة بتاريخ

التوحيدأسس٢

ش.م.ق وشركاتها التابعة. للوساطة واإلستثمار القابضةتشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لشركة داللة 

إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي:

إسم الشركة

دولة 

العالقةالتسجيل

نسبة 

لملكيةا

نسبة 

الملكية

٢٠١٤٢٠١٣

٪٩٩,٩٨٪٩٩,٩٨شركة تابعةقطرداللة للوساطة ذ.م.مشركة 

٪٩٩,٩٨٪٩٩,٩٨شركة تابعةقطرداللة للوساطة اإلسالمية ذ.م.مشركة 

٪١٠٠٪١٠٠شركة تابعةقطرداللة العقارية ش.ش.و

٪٩٩,٩٠٪٩٩,٩٠شركة تابعةقطرداللة لالستثمار ذ.م.م (غير عاملة)شركة 

٪٩٩,٥٠٪٩٩,٥٠شركة تابعةقطرداللة العالمية ذ.م.م (غير عاملة)شركة 

٪١٠٠٪١٠٠شركة تابعةقطرداللة لتكنولوجيا المعلومات ش.ش.و (غير عاملة) 
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تتمة-أسس التوحيد ٢

التاريخ التي تحصل فيها المجموعـة علـى السـيطرة ،    يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو 

ويستمر التوحيد حتى التاريخ الذي تفقد فيه هذه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة الماليـة  

موعـة  جميع األرصدة والمعامالت الجوهريـة بـين شـركات المج   للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة.

والخسائر الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة واألرباح الموزعة يتم إستبعادها بالكامل.غير المحققة واألرباح 

بشكل مباشر أو غيـر  المملوكغيرالموجوداتوصافيالخسائرأواألرباحمنالجزءالحصص غير المسيطرةتمثل

الموحدالشاملالدخلوبيانالموحدالدخلبيانفيمنفصلةبصورةالحصص غير المسيطرةتظهرو. للمجموعةمباشر 

إجمـالي  .األمبالشركةالملكيةحقوقعنمنفصلكبندتظهرحيثالموحدالماليالمركزبيانفيالمليكةحقوقوضمن

تغيير فـي  الدخل الشامل في الشركة التابعة يسجل على الحصة غير المسيطرة حتى إذا نتج عن ذلك عجز الرصيد. أي

بعة ، بدون فقدان السيطرة ، يحتسب كمعاملة ملكيه. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شـركة  حصة ملكية الشركة التا

حصة غيـر  ألية شهرة) ومطلوبات الشركة التابعة ، والقيمة الدفترية أيتابعة ، تقوم بألغاء تحقيق موجودات (ويشمل 

، وتحقق القيمة العادلة للمبلـغ المسـتلم   الملكيةمسيطرة ، وأي فروقات متراكمة من تحويل العمالت مسجلة في حقوق 

ـ  يف حصـة  ـوالقيمة العادلة ألي إستثمار تحفظ به وأي فائض أو عجز في بيان الدخل الموحد. كذلك تقوم بإعادة تصن

إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو الخسـارة أو األربـاح المـدروة ، حسـب     الشركة األم من البنود المحققة سابقاً في 

المالئم.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٣

إعدادأسس 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

.٢٠٠٢لسنة ٥

.يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

جميع المبالغ إلى تقريبوهو العملة المستخدمة ألعمال الشركة ، وتم بالريال القطريالموحدةالماليةعداد البيانات إلقد تم 

أقرب ألف ريال قطري ، بإستثناء ما يشار إليه بغير ذلك.
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٣

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية
إعداد البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المالية فيالمتبعة المحاسبيةالسياسات إن 

السابقة بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي أصدرت مؤخراً من قبل لجنة المعايير المحاسبية الدولية ولجنة 

.٢٠١٤يناير ١التفسيرات والسارية المفعول إعتباراً من 

ومعيار ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية -سات االستثمار مؤس
٢٧المحاسبة الدولي 

هذه التعديالت تعطي استثناء من متطلبات التوحيد للمؤسسات التي تستوفى تعريف مؤسسة استثمار وفقاً للمعيار الدولي 

. إن االستثناء للتوحيد يتطلب من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات الموحدةلبيانات المالية: ا١٠المالية للتقارير

المجموعة تأهل حيث ال ت.المجموعةالتابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ليس لهذه التعديالت تأثير على 

.١٠ة صبح مؤسسة استثمار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير الماليلت

٣٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي -والمطلوبات المالية الماليةتسوية الموجودات 
هذه التعديالت توضح معنى "لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير المتزامنة الخاصة 

.المجموعةلهذه التعديالت تأثير على ليس .بغرف المقاصة لتكون مؤهلة إلجراء التسوية

٣٩تعديالت على معيار المحاسبه الدولي –تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط 

هذه التعديالت توفر إعفاء من إيقاف محاسبة التحوط عندما يستوفي تجديد أي مشتقات مخصصة كأداة تحوط معايير 

.المجموعةلتعديالت تأثير على معينة ويجب تطبيقه بأثر رجعي. ليس لهذه ا

٣٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي –إفصاحات المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات غير المالية 

قياس القيمة العادلة على االفصاحات ١٣هذه التعديالت تبعد النتائج غير المرغوبة للمعاير الدولي للتقارير المالية 

إنخفاض قيمة الموجودات. باإلضافة إلى ذلك ، تتطلب هذه التعديالت ٣٦لمحاسبة الدولي المطلوبة بموجب معيار ا

االفصاح عن المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات أو وحدات اإليرادات النقدية والتي أدرجت أو عكست لها خسارة 

.المجموعةهذه االيضاحات على ال تؤثرانخفاض قيمة خالل الفترة.
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تمة-االعداد والسياسات المحاسبية الهامة أسس ٣

تتمة-التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية 

معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

إن مذكورة أدناه. المجمعةالبيانات المالية المجموعةالمعايير التي أصدرت ولم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار

أن يكون لها تأثير بصورة معقولة على االفصاحات المجموعةتلك المعايير والتفسيرات المصدرة هي تلك التي تتوقع 

زمة ، عندما تصبح سارية تطبيق المعايير ، إذا كانت الالمجموعةتنوي والمركز واألداء المالي عند تطبيقها مستقبالً. 

حالياً بتقييم التأثيرات المتوقعة للمعايير الجديدة عندما تصبح سارية المفعول.المجموعةالمفعول. تقوم 

تاريخ السريانالمعيار
٢٠١٨يناير ١: األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٦يناير ١: حسابات التأجيل التنظيمية١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٧يناير ١: االيرادات من العقود مع العمالء١٥للتقارير المالية المعيار الدولي 
حساب االستحواذ على –: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

الحصص
٢٠١٦يناير ١

: ايضاح حول الطرق ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
٢٠١٦يناير ١لالستهالك واإلطفاءالمقبولة 

األشجار الحاملة –: الزراعة ٤١ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
للمحاصيل

٢٠١٦يناير ١: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

اإليرادات
.والعمولةإيرادات الوساطة والعمولة عندما تكتمل معاملة البيع أو الشراء ويثبت الحق في إستالم اإليراديتم تحقيق 

تحصيل يتم تحقيق إيرادات وساطة العقارات عندما يتم توقيع عقد اإليجار بين المالك والمستأجر وعندما تنشأ حقوق 
اإليرادات.

اإليرادات من العقارات التجارية يتم تحقيقها عندما تحول مخاطر ومنافع الملكيه إلى المشتري وال تحتفظ الشركة بمشاركة 
إدارية مستمرة بالمستوى الذي يرتبط عادة بالملكيه وال بسيطرة فعلية على العقارات المباعة. يتم تحقيق اإليرادات من 

على أساس الشروط التعاقدية األساسية.  إلغاء عقود البيع

يتم احتساب إيرادات الفوائد على أساس التناسب في إستالم األرباح. المجموعةتدرج األرباح الموزعة عندما يثبت حق 
.الزمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
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تتمة–أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة–السياسات المحاسبية الهامةملخص 

المبالغ المستحقة من العمالء
صلية للفاتورة الصادرة ناقص المخصص لعدم تحصيل هذه المبالغ المدينـة.  المبالغ المستحقة من عمالء بالقيمة األتكون 

اإلعسار أو مشكالت مالية هامة تتعلق بالعميـل)  يتم تكوين مخصص إلنخفاض القيمة عند وجود دليل فعلي (مثل إحتمال
على أن المجموعة لن تتمكن من تحصيل كل المبالغ المستحقة طبقاً للشروط األصلية للفاتورة. يتم تخفيض القيمة الدفترية 

ا غيـر  لهيللمبلغ المدين خالل إستخدام حساب لمخصص الديون منخفضة القيمة يلغي تحقيقها عندما تقدر اإلدارة أن تحص
ممكن.

المتاحة للبيع-اإلستثمارات المالية 
ان الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة والتى تم تصنيفها إما فى هذه الفئة او لم يتم تصنيفها فى أي 

المالية المتاحة للبيع تدرج مبدئياً بالقيمة العادلة. األرباح والخسائر الناتجة مـن إعـادة القيـاس    فئات اخري. الموجوات
بالقيمة العادلة يتم تحقيقها كبند منفصل فى حقوق الملكية تحت بند أيرادات شاملة اخرى حتـى يـتم بيـع األسـتثمار أو     

مجموع الخسارة او الربح المدرج سـابقاً ضـمن حقـوق    تحصيله او يحتسب األستثمار منخفضاً، وفي هذه الحالة يحول 
الملكية الى بيان الدخل الموحد للسنة. تسجل الرباح المكتسبة من األستثمارات كأرباح باسـتخدام طريقـة معـدل الـربح     

إعالن الفعلى. ويعترف بتوزيعات األرباح المكتسبة من األستثمارات فى بيان الدخل الموحدُ "كتوزيعات أرباح" وذلك عند 
الحق فى أستالم األرباح الموزعة . جميع مشتريات ومبيعات األستثمار التى تتم بالطرق العادية يعترف بها فى التـاريخ  

الذى تصبح فيه المجموعة طرفً فى شروط تعاقدية خصة باألداه.

عر الشراء المسجل عند األقفـال فـى   يتم تحديد القيمة العادلة ألى استثمارات متداولة فى األسواق المالية الرسمية وفقاً لس
تاريخ البيانات المالية بالنسبة لألستثمارات التى التوجد لها أسواق نشطه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقيـيم،  

ئلـة تمامـاً،    تشمل هذه التقنيات الصفقات المنفذة حديثاً بأسعار السوق ، واستخدام القيمة السوقية الحالية ألدوات مالية مما
وتحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى. بالنسبة لألستثمارات فى الصناديق األستثمارية، تحدد قيمتها 

استناداً إلى صافي قيمة الموجودات الذي يقدمه مدراء الصناديق.

المتاحة للبيع يتم تحويل مبلغ يمثل الفرق بين تكلفة األستثمار وقيمتـه العادلـة   فى حالة انخفاض  قيمة أحد األستثمارات
الحالية ناقصاً أي خسارة أنخفاض سبق تحقيقها فى بيان الدخل الموحد والخاصة باألدوات  الرأسمالية. يتم عكس خسـائر  

ى القيمة العادلة لألداه المالية بحادث بعـد  األنخفاض فى أدوات الدين من خالل بيان الدخل الموحد أذا أمكن ربط الزيادة ف
.أن أدرجت خسارة األنخفاض فى بيان الدخل الموحد
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العقارات للمتاجرة 
وتكون متاحة للبيـع  قطع األراضي غير المطورة) يتم تطويرها وتشملهي ممتلكات عقارية (بغرض المتاجرةالعقارات 

بالتكلفـة  وتسـجل  االحتفاظ بها للبيع في إطار األعمـال االعتياديـة،   فوراً والعقارات قيد التطوير في مرحلة البناء. يتم 
في إطار النشـاط االعتيـادي   صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع .أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل

مخصوما منـه  بناء على أسعار السوق في تاريخ البيانات المالية وخصم القيمة الزمنية للنقد إذا كانت جوهرية ، لألعمال 
.إلكمال عملية البيعالتكاليف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف المقدرة الضرورية 

والمعدات العقارات
. إن وجدناقص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة ،التكلفة والمعدات مبدئياً باألالتتدرج

تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المطورة داخليا تكلفـة المـواد   
والعمالة المباشرة وأية تكاليف اخرى تتعلق مباشرة بإعداد الموجودات لإل ستخدام المطلـوب وتكـاليف تفكيـك ونقـل     

رسملة البرمجيات المشتراة التى تكون جزءا مكمالً لوظيفة المعدات ذات الموجودات وإستعادة الموقع التى كان عليها. تتم 
.الصلة كجزء من المعدات

يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجيـة التقديريـة   ال يتم إحتساب إستهالك على األراضي.
للموجودات كالتالي :

سنة٢٠المباني 
سنوات٥المبانيتحسيانات

سنوات١٠األثاث والتركيبات
سنوات٥-٣الكمبيوتروأجهزة برامج 

سنوات٥المعدات المكتبية
سنوات٥السيارات

تتم مراجعة طرق األستهالك واألعمار األنتاجية والقيم المتبقية فى تاريخ كل بيانات ماليه.
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تتمة-العقارات والمعدات 
يعاد النظر فى القيمة الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد األنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معها عدم 

حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية اعلى من القيمة الممكن اسـتردادها يـتم   استرداد القيمة الدفترية. فى
تخفيش الموجودات الى القيمة الممكن استردادها.

أحد بنود العقارات والمعدات الذي تتم المحاسبة عليه بصفة منفصـلة وتشـطب   تتم رسملة المصروفات المتكبدة إلستبدال
ألخرى فقط عندما تزيد من المنافع األقتصادية المسـتقبلية  \القيمة الدفترية للبند المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة ا

األخـرى فـى بيـان الـدخل الموحـد      لبنود العقارات واألالت والمعدات ذات الصلة. يتم اإلعتراف بجميع المصروفات
كمصروف عند تكبدها. يتم الغاء اإلعتراف فى بند العقارات واألالت والمعدات عند األستبعاد او فى حالفة عـدم توقـع   
منافع اقتصادية مستقبلية من األستخدام او األستبعاد . يتم إدراج اى ربح او خسارة ناشئة عن استبعاد األصل فى الربح أو 

فى السنة التى يتم فيها اإلستبعاد.الخسارة 

انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها
ة ماليما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة موجودات هدف في نهاية كل فترة مالية يتم تقييم لتحديد 

. يتم تحديد قيمـة االنخفـاض   الموحدانخفاض الموجودات في بيان الدخلمعينة. في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة 
كالتالي:

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، بعد خصم أي أ)

.الموحدخسائر انخفاض في القيمة تم تحقيقها سابقاً في بيان الدخل

ة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات بالنسبب)

النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.

ية والقيمة الحالية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يكون اإلنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترج)

.الفعليللتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة األصلي 

النقد واألرصدة لدى البنوك
لدى البنوك على نقد في الصندوق وأرصدة لـدى البنـوك وودائـع    لبيان التدفقات النقدية الموحدة يشتمل النقد واألرصدة

.قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر
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المبالغ المستحقة إلى العمالء
لعمالء تحقق مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ المستحقة الدفع ، نـاقص التكـاليف المتعلقـة بالمعاملـة     إلى االمبالغ المستحقة 

المبدئي يتم قياس المبالغ المستحقة للعمالء بالتكلفة المطفأة.التحقيقمباشرة. بعد 
تكاليف المعامالت المرتبطة بها بعد خصم، المقترضةمبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ تسهيالت التمويل اإلسالمييتم تحقيق 
طفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي مع تحقيـق  بالقيمة المتسهيالت التمويل اإلسالمي التحقيق المبدئي ، تقاس بعدمباشرة. 

قتراض. تظهر القسـاط المسـتحقة   االمدةعلى مدىن التكلفة وقيم التسوية النهائية في بيان الدخل الموحد بيأية فروقات 
خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.

تكاليف اإلقتراض
".تسهيالت التمويل اإلسالمي"في الفترة التي تكبدها بدون إدارج المبالغ الغير مدفوعة في بند يتم تحقيق تكلفة اإلقتراض

تتم رسـملة  ترسمل تكلفة اإلقتراض المرتبطة بصورة مباشرة بإنشاء عقارات إستثمارية ، وعقارات تحت التطوير وكذلك
تكاليف جميعالموجودات لإلستخدام. وتحقق أن تكونالعقارات والمعدات. تنتهي رسملة تكاليف اإلقتراض بمجرد تكاليف

اإلقتراض األخرى كمصروفات. 

المخصصات

ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون المجموعة يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام (قانوني أو حكمي) على 

بصورة موثوقة.محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تحتسب المجموعة مخصصاً لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب وفقاً لعقود عمل الموظفين وقانون العمل. تحتسب 

المكافآت على أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته بعد إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة 

ى فترة الخدمة. للمكافأة على مد

تحتسب المجموعة مخصصاً لمساهمتها في صندوق التقاعد تحت إدارة الدولة للموظفين القطريين وفقاً لقانون التقاعد 

والمعاشات. تدرج مصاريف المساهمة ضمن تكاليف الموظفين في بيان الدخل الموحد. ليس على المجموعة  التزام 

رج المساهمات عند استحقاقها.بمدفوعات أخرى بعد هذه المساهمات. تد

العمالت األجنبية

بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعاملة. ويتم تحويل الموجودات األجنبيةتقيد المعامالت التي تتم بالعمالت 

وتحول الموحدالي والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ بيان المركز الم

.الموحدجميع فروقات الصرف إلى بيان الدخل
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قياس القمية العادلة
في معاملة بين متعاملين في السوق في القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل إلتزام

تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل المطلوبات تحدث:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ، أو·

بات.في غياب سوق رئيسية ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلو·

.المجموعةيجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها أو دخولها من قبل 
يتم قياس القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق 

عندما يقومون بتسعير موجودات أو مطلوبات ، بافتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل.

عتبار مقدرة المتعاملين بالسوق على تحقيق منافع اقتصادية عن إن قياس القيمة العادلة لموجودات غير مالية يأخذ في اال
أو عن طريق بيعها لمتعامل آخر بالسوق الذي سيستخدم اطريق استخدام الموجودات في أعلى وأفضل استخداماته

.االموجودات في أعلى وأفضل استخداماته

ا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، بما يزيد استخدام تستخدم الشركة تقنيات التقييم المالئمة في الظروف التي تتوفر له
المعطيات الضرورية الواضحة ويقلل استخدام المعطيات غير الواضحة.

تحـدد القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقاً ألفضل أسعار الطلب للموجودات عند 
المركز المالي.اإلغالق في تاريخ بيان 

بالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد لها أسواق نشطة ، تحدد القيمة السوقية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة 
أو بالرجوع إلى عروض أسعار الوسطاء أو التجار. لتحليل التدفقات النقدية المخصومة ، تقدر التدفقات النقدية المستقبلية 

خبرة اإلدارة ويستخدم سعر الخصم المعمول به في السوق ألداة مشابهة.بناء على 

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية مصنفة ضمن تدرج 
قيمة العادلة ككل:القيمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس ال

أسعار السوق المتداولة (غير متداولة) في األسواق النشطة لموجودات :١المستوى *
أو مطلوبات مماثلة.

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة :٢المستوى *
العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة :٣المستوى *
العادلة غير واضحة.
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إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية)أ

المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) في أي الموجوداتيلغى تحقق 

من الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات. أو·

التدفقات النقدية قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعهد بدفع ·

المستلمة كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير. وإما (أ) أن تكون قد قامت 

(ب) لم تقم بتحويل كافة مخاطر ومنافع  بشكل جوهري بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 

رة على الموجودات.الموجودات بشكل جوهري أو باالحتفاظ بها ولكنها قامت بتحويل السيط

في حال قامت المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات أو دخلت في ترتيبات التمديد ولم 

فظ جوهرياً بجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج ـتحول أو تحت

بالموجودات.ودات بقدر إستمرار ارتباط المجموعة ـالموج

في تلك الحالة تحقق المجموعة أيضاً مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات المحمولة والمطلوبات المقابلة على 

أساس يعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظت بها المجموعة. اإلرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على 

ألصلية للموجودات أو أقصى مبلغ يمكن أن يطلب من المجموعة ابالقيمة الدفتريةالموجودات المحولة يتم قياسة 

أن تسدده ، أيهما أقل.

المطلوبات المالية)ب

يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام. عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية 

يتم تعديل جوهري في شروط مطلوبات حالية ، بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما

يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة. يتم تحقيق الفرق بين 

.الموحدالقيم الدفترية في بيان الدخل
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تصنيف المتداول وغير المتداول

بناء على تصنيف متداول / غير متداول ، الموحدفي بيان المركز الماليالموجودات والمطلوبات المجموعةتعرض 

يكون األصل متداول عندما:

يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.)أ

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.)ب

يتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقرير ، أو)ج

مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر بعد فترة نقد أو ما في حكمة )د

التقرير.

جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

عندما:ةمتداولالمطلوبات اليتم تصنيف 

يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.)أ

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.)ب

تكون مستحقة التسوية خالل أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أو)ج

عشر شهر بعد تاريخ التقرير.ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي)د

جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.الشركةوتصنف 



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢١-

النقد واألرصدة لدى البنوك٤
تتضمن األرصدة التالية:الموحد المدرجة في بيان التدفقات النقدية واألرصدة لدى البنوكالنقد 

٢٠١٤٢٠١٣
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

١٦٢,٠٣٤١٠٥,٠٣٠وأرصدة لدى البنوكنقد 

تشتمل األرصدة لدى البنوك على ودائع قصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، اعتماداً على متطلبات 

المجموعة العاجلة من النقد ، هذه الودائع قصيرة األجل تحمل فوائد بأسعار حسب فترة استحقاقها.

أموال العمالء-أرصدة لدى البنوك ٥
لى حين قيام العمالء بتخصيص هذه إخص العمالء ، وتحتفظ بها المجموعة تأرصدة العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك 

األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم المجموعة بتحويل األموال المخصصة الى حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى هيئة 

التسويات.

المبالغ المستحقة من العمالء ٦
٢٠١٤٢٠١٣
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

١٦,٧٦٤٥٢,٣٢٠مبالغ مستحقة من العمالء
)٤,٠٣٠()٤,٠٣٠(قيمة الناقص: مخصص إلنخفاض 

١٢,٧٣٤٤٨,٢٩٠

: ٢٠١٣ألف ريال قطري (٤,٠٣٠قيمة مبالغ مستحقة من العمالء قيمتها االسمية إنخفضت٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

قضايا تحتتحتسب المجموعة مخصصاً كامالً لجميع األرصدة المستحقة من العمالء التيألف ريال قطري).٤,٠٣٠

: ال شيء)٢٠١٣ام (خالل العانخفاض القيمةأرصدة المخصصاتفيقانونية. ال توجد حركة 



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٢-

تتمة-المبالغ المستحقة من العمالء ٦

ديسمبر كالتالي:٣١قيمتها كما في إن أعمار المبالغ المستحقة من العمالء التي لم تنخفض 

متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

اإلجمالي
غير متأخرة أو 
يوم١٢٠–٩١يوم٩٠–٦١يوم٦٠–٣٠يوم ٣٠أقل من منخفضة القيمة

١٢٠أكثر من 
يوم

ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

٢٠١٤١٢,٧٣٤١٢,٧٣٣١----
١٧,٢٠١--٢٠١٣٤٨,٢٩٠٢٩,٠٢٥٢,٠٥٥٩

مقابل الذمم المدينة.يتوقع أن تسترد بالكامل المبالغ المستحقة من العمالء غير المنخفضة القيمة. ليس من عادة المجموعة أن تحصل على ضمانات 



شركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة ش.م.ق

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٣-

متاحة للبيع-إستثمارات مالية ٧

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١ديسمبر ٣١
اإلجماليغير مدرجةمدرجةاإلجماليغير مدرجةمدرجة
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

١١٨,٢٠٩٢,٠٧٣١٢٠,٢٨٢١٢٩,٥٥٣١,٩٢٨١٣١,٤٨١أسهم
٢,٦٥٤٢,٦٥٤-٢,٩١٦٢,٩١٦-سندات 

١١٨,٢٠٩٤,٩٨٩١٢٣,١٩٨١٢٩,٥٥٣٤,٥٨٢١٣٤,١٣٥اإلجمالي

عقارات للمتاجرة ٨
٢٠١٤٢٠١٣
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

١٧١,٦٧٢-يناير ١في 
٤٥,٤٩٢٦٨,٦٢٨مكتسبة خالل السنة

)٢٤٠,٣٠٠()٤٥,٤٩٢()١٨خالل السنة (إيضاح مباعة

--ديسمبر ٣١الرصيد في 

الموجودات األخرى ٩
٢٠١٤٢٠١٣
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٦٠,٢٩٤٤٢,٦٧٥لمشاريع عقاريةعات مقدمةدف
١,٩٩٥٢,١٢٧مصاريف مدفوعة مقدماً

٩٨٩٦٩٩ذمم مدينة أخرى

٦٣,٢٧٨٤٥,٥٠١



ش.م.قشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة
الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٤-

والمعداتالعقارات١٠

مبانيأراضي
تحسينات 
أثاث وتركياتالمباني 

وأجهزة برامج 
سياراتمعدات مكتبيةالكمبيوتر 

أعمال رأسمالية 
اإلجماليتحت التنفيذ

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

التكلفة:
٢٠١٤٢٩,٠٩٧١٣,٨٦٠٩٨١,٨٤٣٣٦,١٥١٣,٠٧٥٧٧٢٩٨٢٨٥,٨٧٨يناير ١كما في 
٢٤٧٨٩١٥٧٨١٥١,١٣٦-٢٦-إضافات

----٢٩٨)٢٩٨(---اعادة تصنيف
-)١,٧٨٥(--١,٧٨٥----تحويالت

٢٠١٤٢٩,٠٩٧١٣,٨٨٦٩٨١,٥٤٧٣٨,٢٨١٣,١٦٤٩٢٩١٢٨٧,٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

االستهالك:
٤٠,٩٧٤-٢,٢٦٧٨٤٨١٩٣٤,٨٧٢٢,٣٠٨٦٢٤-٢٠١٤يناير ١كما في 

٢,٥٦٠-٧١٨١٣١٥٥١,١٨٨٣٨١١٠٥-استهالك السنة
----١٩٧)١٩٧(---التصنيفمتعلقة بأعادة

٤٣,٥٣٤-٢,٩٨٥٩٧٧٧٧٣٦,٢٥٧٢,٦٨٩٧٢٩-٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

صافي القيمة الدفترية: 
٢٠١٤٢٩,٠٩٧١٠,٩٠١١٧٧٠٢،٠٢٤٤٧٥٢٠٠١٢٤٣,٤٨٠ديسمبر ٣١في 



ش.م.قشركة داللة للوساطة واإلستثمار القابضة
الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٥-

تتمة-والمعدات العقارات١٠

مبانيأراضي
تحسينات 
أثاث وتركياتالمباني 

برامج وأجهزة 
سياراتمعدات مكتبيةالكمبيوتر 

أعمال رأسمالية 
اإلجماليتحت التنفيذ

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

التكلفة:
٢٠١٣٢٩,٠٩٧١٢,١٠٦٩٨١,٩١٧٣٦,٥٥٥٣,٢٨١٧٧٢٣,٥٦٦٨٧,٣٩٢يناير ١كما في 
٩٨٢١,١٩٩-١٥٦٩٦٠-٧٣-إضافات

)٨٣٥(--)٢٦٦()٤٧٣()٨٩(-)٧(-إستبعادات 
)١,١٩٦()١,١٩٦(-------إعادة تصنيف خالل السنة

)٢,٣٧٠()٢,٣٧٠(-------شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
١,٦٨٨------١,٦٨٨-رد خسارة إنخفاض القيمة (إيضاح)

٢٠١٣٢٩,٠٩٧١٣,٨٦٠٩٨١,٨٤٣٣٦,١٥١٣,٠٧٥٧٧٢٩٨٢٨٥,٨٧٨ديسمبر ٣١كما في 

االستهالك:
٣٧,٤٩٩-١,٦٥٨٦٩٧٢٨٣٢,٣٢٤٢,١٩٤٥٢٦-٢٠١٣يناير ١كما في 

٤,٢٧٨-٦١٢١٥١٥٧٣,٠٢١٣٧٥٩٨-استهالك السنة
)٨٠٣(--)٢٦١()٤٧٣()٦٦(-)٣(-إستبعادات

٤٠,٩٧٤-٢,٢٦٧٨٤٨١٩٣٤,٨٧٢٢,٣٠٨٦٢٤-٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

صافي القيمة الدفترية: 
٢٠١٣٢٩,٠٩٧١١,٥٩٣١٤١,٠٢٤١,٢٧٩٧٦٧١٤٨٩٨٢٤٤,٩٠٤ديسمبر ٣١في 

مالحظة:
مثمن قام به . الرد بناء على تقييم ٢٠٠٩ألف ريال قطري مسجلة في سنة ٢,٠٧٨ألف ريال قطري (ناقص أية إستهالك) مقابل خسارة إنخفاض قيمة ١,٦٨٨، قامت المجموعة برد مبلغ ٢٠١٣خالل 

عقاري مستقل.
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الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٦-

المطلوبات األخرى ١١
٢٠١٤٢٠١٣
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٦٥,٩٠٣٤٨,٦١٠من مشاريع عقاريةمبالغ مستلمة مقدماً من العمالء
١٧,٢١٠١٧,٦٨٠دائنة أرباح موزعة 

١٠,٧٩٩٢,٥٣٦مصروفات مستحقة 
١,٦٧٠١٣٦مساهمة في الصندوق اإلجتماعي (إيضاح ب)

١,٤٥٢٧٣٠عموالت مستحقة الدفع
١٠,٢١٧-مخصص المطالبات القانونية (إيضاح أ)

٨٩٤٣,٥٩٩ذمم دائنة أخرى

٩٧,٩٢٨٨٣,٥٠٨

:اتإيضاح
بالمطالبات الناشئة من يتضمن مخصص يتعلقتم تكوين مخصص المطالبات القانونية ، ٢٠١٣ديسمبر٣١في امك)أ(

خالل ألف ريال قطري ٩,٣٣٥العمالء والموظفين السابقين ضد المجموعة. قامت اإلدارة بإدراج مخصص قيمته 

فيما يخص مطالب ، انوني والقضائي المستشار الق، وفقاً للرأي القانوني المقدم من السيد عبد اهللا أحمد طاهر ٢٠١٣

.قضائة من عميل

، كونت المجموعة مخصصاً ٢٠١٠واإليضاحات الواردة في القانون الصادر في ٢٠٠٨لسنة ١٣وفقاً للقانون رقم )ب(

ألف ريال قطري) لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية في ١٣٦: ٢٠١٣ألف ريال قطري (١,٦٧٠بقيمة 

.للسنة٪ من صافي الربح ٢,٥لغ يمثل قطر. هذا المب

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين١٢
كالتالي:الموحدكانت الحركة في المخصص المدرج في بيان المركز المالي

٢٠١٤٢٠١٣

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٢,٦١١١,٨٤٨يناير١المخصص كما في 
١,٠٤١٩٤٥مخصص السنة

)١٨٢()١٢٥(خالل السنةالمدفوع 

٣,٥٢٧٢,٦١١ديسمبر٣١المخصص كما في 
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الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٧-

رأس المال ١٣
٢٠١٤٢٠١٣
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري

:المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
الرصيد في بداية السنة:

ريال قطري للسهم الواحد١٠سهم بقيمة ٢٢,٢٠٠,٠٠٠
ريال قطري للسهم ١٠سهم بقية ٢٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٣(

٢٢٢,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠الواحد)
زائد: أسهم مجانية مصدرة خالل السنة 

) ريال قطري ١٠سهم بقيمة ٢,٢٠٠,٠٠٠: ٢٠١٣ال شيء 
٢٢,٠٠٠-)١٥) (إيضاح للسهم الواحد

الرصيد في نهاية السنة 
٢٢٢,٠٠٠٢٢٢,٠٠٠قطري للسهم الواحدريال١٠سهم بقيمة ٢٢,٢٠٠,٠٠٠

اإلحتياطي القانوني١٤
تتم من ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني. ٪١٠يجب تحويل ٢٠٠٢لسنة ٥وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 

يجوز للمجموعة أن توقف هذه التحـويالت  التحويالت بناء على األرباح التي تحققها كل من الشركات التابعة للمجموعة. 

. إن اإلحتياطي القانوني  غير قابل للتوزيع فـي العـادة إال   المدفوعمن رأس المال٪٥٠عندما يعادل اإلحتياطي القانوني 

في الحاالت المنصوص عليها في القانون المذكور أعاله.

أرباح١٥
سهم محتفظ بهـا فـي   ١٠٠سهم لكل ٢٨غصدار أسهم مجانية نهائية بواقع الحقاً لتاريخ التقرير ، اقترح مجلس اإلدارة 

ألف ريال قطري.٦٢,١٦٠بمبلغ ٢٠١٤ديسمبر ٣١

سـهم  ١١إصدار أسهم مجانية بقيمـة  ٢٠١٣أبريل ٢وافق المساهمون خالل الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 
.ألف ريال قطري٢٢,٠٠٠) بقيمة ١٣(إيضاح ٢٠١٣ديسمبر٣١سهم مملوك في ١٠٠لكل 

مصروفات الوساطة والعمولة ١٦
٢٠١٤٢٠١٣

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٣١,١٠٤١٢,٨٤٠عمولة مدفوعة إلى بورصة قطر
٢,٨٧٠١,٢٧٧مصروفات عمولة أخرى
٥١٩١,٧١٤مصروفات وساطة أخرى

٣٤,٤٩٣١٥,٨٣١



القابضة ش.م.قشركة داللة للوساطة واإلستثمار
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٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٢٨-

إيرادات اإلستثمارصافي ١٧
٢٠١٤٢٠١٣
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٢٠,٢٨٠١٥,٣٨٠صافي ربح من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع (إيضاح أ)
٥,٨٨٣٦,٨٩٨إيرادات أرباح موزعة

٢٦,١٦٣٢٢,٢٧٨

إيضاح:

صافي ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع:

٢٠١٤٢٠١٣
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٨٠٧,٩٧٦٦٩٦,٠٦٩متاحة للبيع متحصالت من استبعاد استثمارات 
)٦٨٠,٦٨٩()٧٨٧,٦٩٦(الستبعاداتكاليف 

٢٠,٢٨٠١٥,٣٨٠

إيرادات العقارات١٨
٢٠١٤٢٠١٣
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٤,٤٧٢٢٥,٥٥٦ربح من بيع عقارات تجارية 
١,٦٣٦١٣خرىأايرادات عقارات 

٣٠١٥٧١إيرادات وساطة العقارات

٦,٤٠٩٢٦,١٤٠

:األرباح من بيع عقارات تجارية
٢٠١٤٢٠١٣
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٤٩,٩٦٤٢٦٥,٨٥٦مبيعات عقارات تجارية 
)٢٤٠,٣٠٠()٤٥,٤٩٢() ٨تكلفة العقارات التجارية المباعة (إيضاح 

٤,٤٧٢٢٥,٥٥٦
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المصروفات العمومية واإلدارية١٩
٢٠١٤٢٠١٣
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٢٤,٧٦٠١٥,٧٧٠مدراءومكافأةتكاليف الموظفين
٣,٦٢٤٣,٢٠٧واإلتصاالتتكاليف تكنولوجيا المعلومات 

١,٣٩٩٨٣٧رسوم ضمان بنكي
١,٣٠٠٦٧٣مصاريف تسويق 

٦٢٩١,٠٨٥مصاريف مهنية وإستشارية 
٦٠٦٥٣٧مصاريف إتصاالت
٣٤٣٤٦٠مصاريف إيجارات 

٣٤٢٥٤٦مصاريف صيانة 
٤٧١٦٠١أتعاب الترخيص والرقابة 

٥٠٤٠٠غرامات
٤٩٤٤تامينمصاريف 

١,٦٨٩-)٢٢(إيضاح عمولة للمدير العام (العقارات) 
١٢-خسارة من استبعاد عقارات ومعدات 

٤١٥٥٨٩مصاريف متنوعة

٣٣,٩٨٨٢٦,٤٥٠

من مطالبات عمالء  خسائر٢٠
من العمالء شكاوى رسمية للهيئات المختصة ضد الشركة ثالثةقدم ، ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في السنةخالل 

في حساب تجارة األسهم في المجموعة. بعد التحقيق إتضح للمجموعة أن تكبدوهافيها تعويض عن الخسارة التي يطالبون

(العمالءتلك الخسائر المتكبدة من قبل  ) ٢٠٠٦ترجع إلى سوء تصرف موظف سابق بالمجموعة خالل سنوات سابقة 

حالياً إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد المخطئين لتغطية تلك الخسائر. مع ذلك ، فإنه إستناداً إلى القوانين جريوي

. وعليه قامت ٢٠١٣وتحمل الخسارة التي تكبدها في الربع الثاني لعام العمالءواألحكام قررت إدارة المجموعة تعويض 

وفقاً للمعايير الدولية ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في السنةون ريال قطري في ملي٢٨,٨المجموعة بتحقيق خسارة بقيمة 

.٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في كاملةتم تعويض العمالء المذكورين أعاله وتم تسوية المطالباتالمالية المطبقة.للتقارير
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الربح األساسي والمخفف للسهم ٢١
ة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم ناألرباح للسيتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم 

العادية المصدرة خالل السنة.

٢٠١٤٢٠١٣

٦٦,٧٧٢٥,٤٣٩ربح العائد للمساهمين بالشركة األم (ألف ريال قطري) ال

٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باأللف)

٣,٠١٠,٢٥)القطريالربح األساسي والمخفف للسهم (بالريال 

ال توجد أسهم قائمة في أي وقت خالل السنة يحتمل أن يكون لها تأثير مخفف. وعليه يكون الربح األساسي المخفف للسهم 
معادالً للربح األساسي العائد للسهم الواحد.

المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:تم إحتساب

٢٠١٤٢٠١٣
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٢٢,٢٠٠٢٠,٠٠٠أسهم مؤهلة في بداية السنة (ريال قطري)
٢,٢٠٠-)١٥تأثير إصدار أسهم مجانية (ريال قطري) (ايضاح 

٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠الرصيد في نهاية السنة (باأللف ريال قطري)
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة٢٢
لديهم تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسئولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي 

شروط المتعلقة بهذه المعامالت الاألسعار وسياسة عتماد ا. يتم السيطرة عليها أو اإلدارة المشتركة أو لهم تأثير هام عليها

.المجموعةمن قبل إدارة 

هي كالتالي:الموحد المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل 

٢٠١٤٢٠١٣
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

١,٦٨٩-عمولة مدفوعة للمدير العام (العقارية) 

٣,١١٧١٧٠إيرادات الوساطة والعموالت (أعضاء مجلس اإلدارة) 

هي كالتالي:الموحدألرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي ا

دائنةذمم 
٢٠١٤٢٠١٣
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٥٠٣١٨أعضاء مجلس اإلدارة

العمالء.إلىاألرصدة أعاله مشمولة ضمن مبالغ مستحقة 

مكافأة كبار المسئولين باإلدارة  

بلغت مكافآت كبار المسئولين باإلدارة خالل السنة كالتالي:  يتمثل مسؤولي اإلدارة العليا في مجلس اإلدارة والمدير العام. 

٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٤,٩٣٣١,٥٤٦رواتب ومنافع قصيرة األجل
١٧٢٩مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمعاشات

-٤,٥٠٠أعضاء مجلس اإلدارة- مكافآت 

٩,٤٥٠١,٥٧٥
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االلتزامات المحتملة٢٣
جوهرية.على المجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات 

٢٠١٤٢٠١٣
ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٧٥,٠٠٠١٥٠,٩١٣خطابات ضمان

خالل تمثل خطابات الضمان ضمانات مالية مصدرة عن طريق البنوك بالنيابة عن المجموعة لصالح بورصة قطر 

عشر شهر من تاريخ البيانات المالية.ثنىإاألعمال العادية ، وتستحق هذه الضمانات خالل 

إلتزامات رأسمالية
٢٠١٤٢٠١٣

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٣٦٤٨٠٣إلتزامات رأسمالية

إلتزامات التأخير التمويلي

ديسمبر كما يلي:٣١الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 

٢٠١٤٢٠١٣
ألف ريال قطريألف ريال قطري

٣٠١٣٤٣خالل سنة واحدة 
٤٣٤٥٠٩بعد سنة وال تزيد عن ثالث سنوات

٤٦٢٧٢أكثر من ثالث سنوات 

٧٨١١,١٢٤

التحليل القطاعي٢٤
طبيعة أنشطتها. للمجموعة ثالثة قطاعات ألغراض ألغراض إدارية تنتظم المجموعة في قطاعات تجارية بناء على

التقارير واألنشطة األخرى ، والقطاعات الثالث هي:

وساطة األسهم : يشمل هذا القطاع خدمات تقدم للعمالء كوسيط لبيع وشراء األسهم.·

العقاري : يشمل هذا القطاع خدمات تسويق وإدارة لمالكي العقارات واالستثمارات العقارية.·

: يشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء والقطاع الدوليلومات المعلوجيا تكنو·

واالستثمارات المالية الدولية األخرى.

بأنشطةمعها ةتبطلها والمرالتى تقوم بتقديم خدمات للشركات التابعه ةالقابضةتتمثل فى الشرك- خرى أ·

.ةمختلفاستثمارية

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة ألغراض تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم 

أساس السوق الحر يكون نقل التسعير بين قطاعات التشغيل بناء على أداء القطاعات بناء على ربح أو خسارة التشغيل.

رى.بطريقة مماثلة للمعامالت من األطراف األخ
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تتمة-التحليل القطاعي ٢٤

للسنةالمتعلقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة والموجودات والمطلوباتتمثل الجداول التالية معلومات اإليرادات والربح

على التوالي: ٢٠١٣و٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في 

٢٠١٤ديسمبر ٣١
وساطة 
العقاراتاألسهم

تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٩,٤٤٧----٦٩,٤٤٧إيرادات الوساطة والعموالت
٣٣,٦٨٤)٣,٦٠٠(١٥,٣٤٤١٠,٢٢٧٢١١,٧١١)*(أخرىإيرادات 

١٠٣,١٣١)٣,٦٠٠(٨٤,٧٩١١٠,٢٢٧٢١١,٧١١إيرادات القطاع

٦٦٫٧٨٤-٤,٠٦٤)٣٠(٥٩,٥٠٦٣,٢٤٤القطاع/ (خسائر) أرباح

٢,٥٦٠-٢٠١٨٧٨١١,٤٨٠اإلستهالك 

١,٢٠٨,٠٦٣)٢٠٧,٦٩٦(٩٧٦,٣٨٨١٥٤,٨٢٦١٦,٠٨٧٢٦٨,٤٥٨موجودات القطاع 

٩١٣,٤٩٨)٢٦,٥١٨(٨٢٦,٨٢٠٦٨,٠٩٧٩٩٤٥,٠٠٠مطلوبات القطاع

٢٠١٣ديسمبر ٣١
وساطة 
العقاراتاألسهم

تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريقطريريال ريال قطريريال قطريريال قطري

٢٨,٩٦٧----٢٨,٩٦٧إيرادات الوساطة والعموالت

٤٩,٦١٥)٣,٤٩٢(١٤,٦٧١٢٨,٦٣٤٦٨٩,٧٣٤)*(أخرىإيرادات 

٧٨,٥٨٢)٣,٤٩٢(٤٣,٦٣٨٢٨,٦٣٤٦٨٩,٧٣٤إيرادات القطاع

٥٫٤٣٦-)١,٤١٢(٢٠,٥١١١١)١٣,٦٧٤(أرباح / (خسائر) القطاع

٤,٢٧٨-٣,٢٧٨-٤١١٥٨٩اإلستهالك 

٧٦٩,٦٣٤)٢١٤,٢٩٩(٥٦٨,٧٧٠١٣٣,٣٩١١٧,١٣٦٢٦٤,٦٣٦موجودات القطاع 

٥٣١,٢٦٧)٣٣,١٢١(٤٧٥,٥٠٠٤٩,٩٠٦٩٩٣٨,٨٨٣مطلوبات القطاع

إن عمليات المجموعة تقع داخل دولة قطر.

ثمارات وارباح ودخل عقاراتايرادات اخرى تشمل است* 
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إدارة المخاطر المالية٢٥

األهداف والسياسات
. مطلوبـات أخـرى  وولشركة قطر لأليداع المركـزي على مبالغ مستحقة للعمالء للمجموعةتشتمل المطلوبات الرئيسية 

موجودات ماليـة  المجموعة. ولدى المجموعةلهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات األساسيالغرض 
وإسـتثمارات متاحـة للبيـع    شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ومن مختلفة مثل المبالغ المستحقة من العمالء 

.المجموعةوهي ناتجة مباشرة من عمليات البنوكلدىرصدةنقد وأأموال العمالء و-رصدة بنكيه أو

هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقـوم  للمجموعةالناشئة من األدوات المالية الرئيسيةإن المخاطر 
اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، والتي نلخصها فيما يلي:

ر السوقمخاط
في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السوقتتمثل مخاطر 

األسهم على ربح الشركة أو حقوق المساهمين أو على قيمة األدوات المالية لدى الشركة. إن الهدف مـن إدارة مخـاطر   
ة العائدات.السوق هو مراقبة تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زياد

مخاطر أسعار الفائدة
الجــدول التـالي يعكـس    التي تحمل فوائد بأسعار عائمة.أدواتها الماليةائدة على فلمخاطر أسعار الالمجموعةتتعرض 

حساسية بيان الدخل الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة ، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن حساسـية  
الماليـة  األدوات، بناء على للسنةالمجموعةهو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على ربح الموحدخلبيان الد

. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكسـاً لتـأثير   ٢٠١٤ديسمبر ٣١بأسعار فائدة عائمة كما في 
الزيادات المبينة:

التأثير على الربح الزيادة في 
ريال قطريألف نقاط األساس

٤٠٤نقطة٢٥+٢٠١٤

٣٦٨نقطة٢٥+٢٠١٣

.بالمجموعةالملكيةال يوجد تاثير على حقوق 
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تتمة-إدارة المخاطر المالية ٢٥

مخاطر أسعار األسهم
العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار األسهم المتداولـة  يعكس الجدول التالي حساسية مجموع التغيرات في القيمة 

مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مسـاوياً ومعاكسـاً لتـأثير الزيـادات     
المبينة.

التغير في أسعار 
األسهم

التأثير على 
الملكيةحقوق 

ريال قطريألف 

٢٠١٤
٥,٩١٠%٥+قطر ورصةب–متاحة للبيعإستثمارات

٢٠١٣
٦,٤٧٨%٥+قطرورصةب–إستثمارات متاحة للبيع

مخاطر العمالت األجنبية
وحيث أن مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية.

سعر الريال القطري مثبت بالدوالر األمريكي ، ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت أجنبية هامة. إن 
غير معرضة لمخاطر هامة بسبب قلة أرصدتها بعمالت أجنبية غير الدوالر األمريكي.المجموعة

مخاطر االئتمان
داة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة ماليـة لطـرف آخـر.    تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أ

أموال العمالء -لمخاطر إئتمانية على المبالغ المستحقة من العمالء والودائع ، واألرصدة لدى البنوك المجموعةتتعرض 
ما تظهر في بيان المركز وبعض الموجودات األخرى كومبالغ مستحقة من لشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية 

.الموحدالمالي

للحد من مخاطرها اإلئتمانية بالنسبة للبنوك بالتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة وبالنسبة للعمالء بوضع المجموعةتعمل 
كثر عمالء أ١٠توفر الشركة خدمات وساطة لعدد كبير من العمالء. ويمثل حدود إئتمانية ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 

) من إجمالي األرصدة المدينة المستحقة.٢٠١٣: ٩٨٪(%٧٥من 

بما فيها األرصدة المدينة واألرصدة لدى البنـوك ،  للمجموعةبالنسبة للمخاطـر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية 
يكون تعرض المجموعة للمخاطر من عجز العمالء عن السداد ، ويكون أقصى المخاطر مساوياً للقيمـة الدفتريـة لهـذه    

.في بيان المركز المالي الموحدالموجودات
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تتمة-إدارة المخاطر المالية ٢٥
، الحـد األقصـى   الموحـد يبين الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان الناشئة كما في تاريخ بيان المركز المالي

ر بالقيمة اإلجمالية:  هللمخاطر يظ
٢٠١٤٢٠١٣
ألف

طريقريال 
ألف 

ريال قطري

١٦٢,٠٢٨١٠٥,٠١٥أرصدة لدى البنوك (بإستثناء النقد) 
٧٣٢,٥٩٦٣٦٤,٠٧٥أموال العمالء –أرصدة بنكية 

١٦,٧٦٤٥٢,٣٢٠مبالغ مستحقة من العمالء
٧٠,٧٤٣٢٧,٦٩٩شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة من 
٩٨٩٦٩٩موجودات أخرى

٩٨٣,١٢٠٥٤٩,٨٠٨

مخاطر السيولة
إلدارة المجموعةالوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة 

مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها ، في 
.مجموعةالالظروف العادية وغير العادية ، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة 

بأن المجموعة. تتطلب شروط البيع لدى كافيةر تسهيالت بنكيهيمن مخاطر السيولة لديها بأن تضمن توفالمجموعةتقلل 
ولشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق تسدد المبالغ خالل المدد المحددة في الفواتير. تسدد المبالغ المستحقة للعمالء 

معامالت األسهم.عادة وفقاً لشروط المالية 

ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:٣١الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة في 

اإلجماليسنة١أقل من عند الطلب
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

٨١٢,٠٤٣-٨١٢,٠٤٣مبالغ مستحقة للعمالء
٣٢,٠٢٥٣٢,٠٢٥-مطلوبات أخرى

٨١٢,٠٤٣٣٢,٠٢٥٨٤٤,٠٦٨اإلجمالي

اإلجماليسنة١أقل من عند الطلب
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

٤٤٣,٣٧٤-٤٤٣,٣٧٤مبالغ مستحقة للعمالء
١,٧٧٤-١,٧٧٤لشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة 

٢٤,٦٨١٢٤,٦٨١-مطلوبات أخرى

٤٤٥,١٤٨٢٤,٦٨١٤٦٩,٨٢٩اإلجمالي
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تتمة -إدارة المخاطر المالية ٢٥

إدارة رأس المال

بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وظروف أعمالها. المجموعةتقوم 

.٢٠١٣و٢٠١٤ديسمبر٣١تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في المجموعةلم تدخل 

٣١ألف ريال قطري كما في ٢٨٤,٣٩١ة ويقدر بمبلغ دفوع واألرباح المدورـال المـيشتمل رأس المال على رأس الم

ألف ريال قطري). ٢٢٥,٩٦٤: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر 

"قواعد السيولة المالية لشركات باإلضافة لذلك تقوم شركات المجموعة التابعة بتقديم خدمات الوساطة التي تتطلبها

الخدمات المالية" الصادرة من هيئة قطر لألسواق المالية لتتوافق مع مقاييس معينة لكفاية رأس المال ، تقوم اإلدارة 

بمطابقة تلك المتطلبات على أساس يومي كما تقوم بإتخاذ التدابير التصحيحية حينما يتطلب ذلك. 

الماليةالقيمة العادلة لألدوات٢٦
تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

مبالغ مستحقة من العمالء وإستثمارات -رصدة لدى البنوكأ. أرصدة لدى البنوك ونقديةالموجودات المالية تشتمل على

شركة قطر لأليداع المركزىمبالغ مستحقة للعمالء . والمطلوبات المالية تشتمل على وأرصدة مدينةأخرىمتاحة للبيع

.رصدة دائنة أخرىأو

ال تختلف جوهرياً من قيمتها الدفترية.الماليةلهذه األدوات إن القيمة العادلة 

تدرج القيمة العادلة

التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:المجموعةتستخدم 

األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:١المستوى 

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة :٢المستوى 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأ:٣المستوى 

سوقية واضحة.
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تتمة-القيمة العادلة لألدوات المالية ٢٦

تتمة-تدرج القيمة العادلة 

:٢٠١٤ديسمبر ٣١كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة ، كما في 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-١٢١,١٢٥١١٨,٢٠٩٢,٩١٦استثمارات متاحة للبيع

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي 
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

-١٣٢,٢٠٧١٢٩,٥٥٣٢,٦٥٤استثمارات متاحة للبيع

للقيمة العادلة ، ٢والمستوى ١لم تحدث تحويالت بين المستوى ٢٠١٤ديسمبر ٣١خـالل السـنة الماليـة المنتهية في 

للقيمة العادلة.٣ولم تحدث تحويالت إلى أو من مستوى 

التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٧
تؤثر على مبالغ اإليرادات يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وإفتراضات

والمصاريف والموجودات والمطلوبات وبعض اإليفصاحات في نهاية فترة البيانات المالية. ولكن يمكن أن يؤدي عدم 

التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات إلى نتائج تتطلب إدخال تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات أو 

قبلية. خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بإدخال التقديرات المطلوبات للفترات المست

واإلفتراضات التالية ، التي لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة بصورة دورية ويتم تحقيق هذه المراجعات للتقديرات المحاسبية خالل الفترة 

التي تم فيها تعديل التقديرات إذا كانت المراجعة لها تأثير على هذه الفترة أو خالل فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا 

ن الحالية والمستقبلية. كان لها تأثير على كال الفترتي



القابضة ش.م.قشركة داللة للوساطة واإلستثمار

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

-٣٩-

تتمة- التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة ٢٧

الذمم المدينةانخفاض قيمة 

الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل. يتم الذمم المدينةبعمل تقدير مبالغ المجموعةتقوم 

هذا التقدير للمبالغ الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة 

لتي مضى على استحقاقها.فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية ا

ألف  ريال ٥٢,٣٢٠: ٢٠١٣ألف ريال قطري (١٦,٧٦٤في نهاية الفترة المالية بلغ إجمالي المبالغ المستحقة من العمالء 

ألف ريال قطري). ٤,٠٣٠: ٢٠١٣ألف ريال قطري (٤,٠٣٠قطري) ، واحتسب لها مخصص النخفاض القيمة بمبلغ 

.الموحدحصل فعالً في المستقبل والمبالغ المتوقعة يتم تحقيقها في بيان الدخلوأي فروقات بين المبالغ التي ت

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

األعمار اإلنتاجية التقديرية لألثاث والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير بعد أن يؤخذ في المجموعةتحدد 

سنوياً المجموعةاالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم 

ل قسط االستهالك مستقبالً في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة أن بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ويتم تعدي

األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

مبدأ االستمرارية

تملك مصادر تجعلها قادرة على المجموعةعلى االستمرار في أعمالها وأقتنعت بأن المجموعةقامت اإلدارة بتقييم مقدرة 

ليست على علم بأية أمور تثير الشك على مقدرة المجموعةها المستقبلية ، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة االستمرار في أعمال

لالستمرار في أنشطتها. وعليه تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.المجموعة

أرقام المقارنة٢٨
لكي تتماشى مع العرض للسنة الحالية ٢٠١٣ديسمبر ٣١أعيد تبويب أرقام معينة تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 

بالبيانات المالية الملكيةولتحسين جودة عرض المعلومات. ولكن لم يكن إلعادة التبويب هذا أي تأثير على الربح أو حقوق 

السابقة.


