
  ق.م.شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش

  الموحدةالبيانات المالية المرحلية المختصرة 

  ٢٠١٠ مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
  



 

  ق.م.شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش

  البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 ٢٠١٠ ارسم ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

  

 ------------------------------------------ ----------------------- ----------  

  الصفحة  توياتالمح

  ٣  الموحد المختصرالمرحلي بيان المركز المالي  

  ٤  وحدالم ختصرالمالمرحلي  بيان الدخل

  ٥  المختصر الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل 

  ٦  ةالموحد ةختصرالمالمرحلية  ينبيان التغيرات في حقوق المساهم

   

  



٣  

  ق.م.شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش

  المختصر الموحد  ركز الماليالمبيان 
  القطري الريالب  2010 مارس 31كما في 

 ------------------------------------------------------- ---------------- --------- --- ---------------------  

2009 ديسمبر ٣١    2010 مارس 31    
  مدققة    مراجعةغير      

          الموجودات
          الموجودات المتداولة

 190,425,190   257,923,640      النقد واألرصدة لدى البنوك

 309,340,333   302,942,522     أموال العمالء -أرصدة لدى البنوك 

 31,693,500   79,099,152    مستحقات من عمالء

 8,000,450   47,938,614    بورصة قطرمن  مستحق

 5,269,021   6,716,563    موجودات أخرى

      544,728,494        694,620,491    المتداولة الموجودات إجمالي

          الموجودات غير المتداولة
 22,709,212   32,816,533     استثمارات متاحة للبيع

 59,600,069   59,737,277     ممتلكات ومعدات

           
        82,309,281         92,553,810    إجمالي الموجودات غير المتداولة

      627,037,775    787,174,301    الموجودات مجموع

          المطلوبات وحقوق المساهمين
          المتداولة المطلوبات

           
 378,791,126   533,251,713    مستحقات لعمالء

 31,013,003   28,767,532    مطلوبات أخرى

  409,804,129        562,019,245    المطلوبات المتداولة إجمالي

          المطلوبات غير المتداولة
  1,009,127            1,001,158    مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

           
  1,009,127           1,001,158    إجمالي المطلوبات غير المتداولة

  410,813,256      563,020,403    مجموع المطلوبات

          حقوق المساهمين
 200,000,000   200,000,000    رأس المال

 9,398,577   9,398,577     احتياطي قانوني

 820,206   2,624,146    احتياطي القيمة العادلة

 5,964,658   12,088,872    أرباح مدورة

 216,183,441   224,111,595    منسوبة إلى مساهمي الشركة 
 41,078   42,303                                                  السيطرةب التتمتع أسهم

      216,224,519       224,153,898    مجموع حقوق المساهمين

      627,037,775        787,174,301    مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

ووقعها بالنيابة عن  2010 أبريل 6رة في اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختص
  :المجلس كل من

 

_________________________  _____________________    

     الرئيس التنفيذي           إلدارةا مجلس رئيس       

  



٤  

  ق.م.شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش

  الموحد المختصر بيان الدخل 
  الريال القطريب                                                    ٢٠١٠ مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 --------------------------------------------------------------------------------- --------- --------------  

 

  2009 مارس ٣١    2010 مارس 31  
  مراجعةغير     مراجعةغير   

        اإليرادات
  12,436,265   18,845,746  يراد وساطة وعمولةإ

  (3,966,240 )        (7,677,141)  مصروف وساطة وعمولة
  8,470,025    11,168,605     إيراد وساطة وعمولة، بالصافي

 ايراد تمويل
  

2,721,226             3,506,525  

 1,731,098             1,340,681       االستثمارات إيرادات صافي

      
  -                84,275          إيرادات أخرى

        

  13,707,648             15,314,787  إجمالي اإليرادات

        المصروفات
        

  (5,493,900)   (4,676,723)  مصروفات عمومية وإدارية
  (4,988,427)   (4,355,563)  تكاليف الموظفين

  (500,000)   -  انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
  -   -  انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

  (614,123)   -  تكاليف تمويل

  (11,596,450)             (9,032,286)  إجمالي المصروفات
االجتماعي الصندوق قبل مساهمة الفترة ربح  

  
6,282,501           2,111,198  

� ا����وق ���ه��� -      157,063     ا! ���

ربح صافي الفترة  

                                                    
6,125,438        2,111,198 

        
        :منسوب إلى

        
  2,110,775   6,124,213   حاملي أسهم الشركة

     423                  1,225                بالسيطرة التتمتع أسهم

  2,111,198      6,125,438  اإلجمالي
        

         105.    306.  العائد للسهم/ربح 

  

  

  



٥  

  ق.م.شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش

  بيان الدخل الشامل المختصر الموحد 
  الريال القطريب  ٢٠١٠ مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------  

 المنتهية أشهر الثالثة لفترة    

 ٢٠١٠ مارس ٣١ في

  
     2010    2009  
  مراجعةغير     مراجعةغير     
          

  2,111,198    6,125,438    ربح الفترة
          

          الدخل الشامل اآلخر
          

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
    للبيع

   1,803,940 
    

  (3,584,131)
  

  (1,472,933)    7,929,378    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  (1,472,638)        منسوب إلى
      7,927,793    مساهمي الشركة األم

(295)                1,585          بالسيطرة التتمتع أسهم

  (1,472,933)    7,929,378    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



٦  

  ق.م.ة واالستثمار القابضة ششركة داللة للوساط

  الموحد المختصر ساهمينبيان التغيرات في حقوق الم
  الريال القطريب  ٢٠١٠ مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------  

  

  
  

  رأس المال
  

  احتياطي قانوني

احتياطي القيمة 
العادلة 

  لالستثمارات

  
  

) خسائر/(أرباح
  مدورة

منسوب إلى حاملي 
  أسهم الشركة األم

  
  

  حقوق األقلية

  
إجمالي حقوق 

  المساهمين

 240,455,926 37564 240,418,362 46,924,515 (15,904,730)9,398,577 200,000,000  2009يناير  ١الرصيد كما في 
                إجمالي اإليراد الشامل للفترة

 2,110,775    - 2,110,775 2,110,775  - -  ربح
                اآلخر الدخل الشامل 

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
 (3,584,130)  (3,584,130)  (3,584,130) - -  المتاحة للبيع

 238,982,571 37,564 238,945,007 49,035,290 (19,488,860) 9,398,577 200,000,000  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (40,000,000) - (40,000,000) (40,000,000)   - - -  توزيعات أرباح

 198,982,571 37,564 198,945,007 9,035,290 (19,488,860)9,398,577 200,000,000  2009 مارس 1الرصيد في 

  200,000,000  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد كما في 
    

9,398,577         820,206      5,964,658    216,183,441        41,078  216,224,519 
                إجمالي الدخل الشامل 

                                                             ربح

                    -    
                 - 
                    -         6,124,214      6,124,214 1,225       6,125,439 

                اآلخر الدخل الشامل 
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

  1,803,940  -    1,803,940           -  1,803,940          -  -  المتاحة للبيع

  200,000,000  ل الشامل للفترةإجمالي الدخ
    

9,398,577  2,624,146   12,088,872   224,111,595   42303   224,153,898   

 -             -             -                  -  -  -  توزيعات أرباح

  200,000,000  2010 مارس 31الرصيد في 
    

9,398,577      2,624,146    12,088,872 224,111,595       42,303  224,153,898 

  



 

٧  

  


