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

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقلني
ويتولى امل�س�ؤولون عن احلوكمة م�س�ؤولية الإ�شراف على عملية �إعداد التقارير املالية لل�شركة.
م�س�ؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية
تتمثل �أهدافنا يف احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية ككل تخلو من التحريفات املادية� ،سواء كانت ناجتة عن احتيال �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مراقب احل�سابات
الذي يت�ضمن ر�أينا .ميثل الت�أكيد املعقول م�ستوى عاليا من الت�أكيد ،ولكنه ال يعد �ضمانا ب�أن التدقيق الذي يتم وفقا ملعايري التدقيق الدولية �سوف يك�شف دوما عن �أي حتريفات مادية
يف حال وجودها .تن�ش�أ حاالت التحريف من االحتيال �أو اخلط�أ ،وتعترب مادية �إذا كانت منفردة �أو جمتمعة ت�ؤثر ب�شكل معقول على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون
بناء على هذه البيانات املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،ف�إننا منار�س الأحكام املهنية ونحافظ على ال�شك املهني خالل عملية التدقيق .كما �أننا نقوم مبا يلي:
• حتديد وتقييم خماطر التحريف املادي للمعلومات املالية ،النا�شئة �سواء من االحتيال �أو اخلط�أ ،وت�صميم وتنفيذ �إجراءات التدقيق املنا�سبة لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة
أ�سا�س لر�أينا� .إن خطر عدم اكت�شاف �أي حتريف مادي نا�شئ عن االحتيال يعترب �أعلى من ذلك الذي ين�ش�أ عن الأخطاء ،نظرا لأن االحتيال قد ينطوي
تدقيق كافية ومالئمة لتوفري � ٍ
على التواط�ؤ �أو حذف متعمد �أو حتريف �أو جتاوز للرقابة الداخلية.
• احل�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق التي تعترب منا�سبة وفقا للظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي عن فاعلية
�أنظمة الرقابة الداخلية لل�شركة.
• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإف�صاحات ذات العالقة التي قامت بها الإدارة.
• التو�صل �إلى ا�ستنتاج حول مدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�س ا�ستمرارية املن�ش�أة املحا�سبي ،وما �إذا كان هناك عدم ت�أكد مادي مرتبط ب�أحداث �أو ظروف قد تثري �شكوكا
جوهرية فيما يتعلق بقدرة ال�شركة على موا�صلة �أعمالها كمن�ش�أة م�ستمرة بناء على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها .ويف حال ا�ستنتاج وجود �شك مادي ،ف�إننا مطالبون بلفت
االنتباه يف تقرير التدقيق �إلى الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف البيانات املالية� ،أو �إذا كانت الإف�صاحات غري كافية ،ف�سوف نقوم بتعديل ر�أينا� .إن ا�ستنتاجاتنا ت�ستند �إلى �أدلة
التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق اخلا�ص بنا .ومع ذلك ،فقد تت�سبب �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية يف �أن تتوقف ال�شركة عن موا�صلة �أعمالها كمن�ش�أة
م�ستمرة.
• تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية وهيكلها وحمتواها ،مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وما �إذا كانت البيانات املالية متثل املعامالت والأحداث بطريقة حتقق عر�ض ًا عادال.
• نقوم بالتوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق ،من بني �أمور �أخرى ،بنطاق وتوقيت التدقيق الذي مت التخطيط له واكت�شافات التدقيق اجلوهرية ،مبا يف ذلك �أي ق�صور
جوهري يف الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل �أعمال التدقيق.
التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
وفقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة  ،2015و�أحكام قانون م�صرف قطر املركزي رقم  13ل�سنة  2012ف�إننا ن�ؤكد على:
• �أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض عملية التدقيق التي قمنا بها؛
• �أن ال�شركة قامت ب�إجراء اجلرد الفعلي للعمالت الأجنبية ،والعمالت املعدنية يف نهاية ال�سنة وفق ًا للأ�صول املرعية؛
• �أن ال�شركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية �سليمة و�أن البيانات املالية تتفق معها؛
• توافق املعلومات املالية املدرجة بتقرير �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع دفاتر و�سجالت ال�شركة؛ و
مل ي�سرتع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن ال�شركة قد خالفت �أيا من �أحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة  ،2015و�أحكام قانون م�صرف قطر املركزي رقم  13ل�سنة
� ،2012أو �شروط النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�أي تعديالت متت عليه ،ب�شكل قد ي�ؤثر ماديا على نتائج ت�شغيلها �أو مركزها املايل كما يف  31دي�سمرب .2020

�إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني يف �شركة الدار لأعمال ال�صرافة (�ش.م.ق.م)
الدوحة  -دولة قطر
تقرير عن تدقيق البيانات املالية
الر�أي
بر�أينا� ،أن البيانات املالية ل�شركة الدار لأعمال ال�صرافة �ش.م.ق.خ (“ال�شركة”) تُظهر ب�صورة عادلة ومن كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل كما يف  31دي�سمرب  2020و�أداءها
املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
قمنا بتدقيق ما يلي
البيانات املالية لل�شركة التي تتكون من:
• بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2020؛
• بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛
• بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛
• بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ و
• الإي�ضاحات املتممة للبيانات املالية ،والتي ت�شمل موجز ًا عن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة ومعلومات تو�ضيحية �أخرى.
�أ�سا�س الر�أي
لقد �أجرينا عملية التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق� .إن م�س�ؤولياتنا مبوجب هذه املعايري مبينة بالتف�صيل �ضمن ق�سم م�س�ؤوليات مراقب احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية
من هذا التقرير.
أ�سا�س لر�أينا.
ونعتقد �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري � ٍ
اال�ستقاللية
نحن م�ستقلون عن ال�شركة وفق ًا لقواعد ال�سلوك الأخالقي الدويل للمحا�سبني املهنيني (والتي ت�شمل معايري اال�ستقاللية الدولية) ال�صادرة عن جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي
الدويل للمحا�سبني ومتطلبات ال�سلوك الأخالقي يف دولة قطر واملتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات املالية .وقد ا�ستوفينا م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقا لقواعد
ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني املهنيني ومتطلبات ال�سلوك الأخالقي يف دولة قطر.
املعلومات الأخرى
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .تتكون املعلومات الأخرى من تقرير جمل�س الإدارة (با�ستثناء البيانات املالية وتقرير تدقيقنا عليها).
�إن ر�أينا عن البيانات املالية ال يغطي املعلومات الأخرى ،وال ولن نبدي �أي ا�ستنتاج ب�أي �شكل للت�أكيد عليها.
تنح�صر م�س�ؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية يف قراءة املعلومات الأخرى الواردة �أعاله ،وعند القيام بذلك ،نقوم بالنظر فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى ال تتفق ب�شكل
مادي مع البيانات املالية �أو مع ما ح�صلنا عليه من معلومات �أثناء عملية التدقيق� ،أو ما قد ي�شري �إلى وجود حتريف بها ب�شكل مادي.
و�إذا ا�ستنتجنا وجود حتريف مادي يف املعلومات الأخرى ،ا�ستناد ًا �إلى ما قمنا به من �أعمال ،ف�إننا مطالبون ب�إعداد تقرير بذلك .هذا ولي�س لدينا ما ندرجه يف هذا اخل�صو�ص.
م�س�ؤوليات الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة فيما يتعلق بالبيانات املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ووفق ًا لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم  11ل�سنة  2015وقانون
م�صرف قطر املركزي رقم  13ل�سنة  ،2012وعن �أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لتتمكن من �إعداد بيانات مالية خالية من التحريفات املادية� ،سواء كانت
ناجتة عن احتيال �أو خط�أ.
تعترب الإدارة ،عند �إعداد البيانات املالية ،م�س�ؤولة عن تقييم قدرة ال�شركة على موا�صلة �أعمالها كمن�ش�أة م�ستمرة ،والإف�صاح ،ح�سب مقت�ضى احلال ،عن الأمور املرتبطة با�ستمرارية
املن�ش�أة وعن ا�ستخدام �أ�سا�س اال�ستمرارية املحا�سبي ما مل تكن الإدارة تنوي ت�صفية ال�شركة �أو �إيقاف �أن�شطتها �أو ال يوجد �أمامها بديل واقعي �سوى القيام بذلك.

عن براي�س ووتر هاو�س كوبرز  -فرع قطر

الدوحــة يف
 27يناير 2021
الدوحة
دولة قطر

حممد معتز
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()281
الدوحة  -قطر

البيانات املالية املوحدة  31دي�سمرب 2020
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
 31دي�سمرب 2020
ريال قطري

 31دي�سمرب 2019
ريال قطري

5
5
6
7

300.193.607
5.930.973
11.352.904
317.477.484

359٫297٫020
3٫512٫859
4٫665٫165
3٫920٫775
371٫395٫819

9
10

2.662.880
17.886.024

2٫929٫168
18٫406٫214

11.117.481
14.098.446
45.764.831
363.242.315

7٫974٫280
18٫733٫933
48٫043٫595
419٫439٫414

�إي�ضاح
املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد و�أر�صدة بنكية
مبالغ م�ستحقة من البنوك املرا�سلة ودور ال�صرافة
ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما
ذمم مدينة من بيع ا�ستثمارات
�إجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة
موجودات غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
8
الدخل ال�شامل الآخر
11
موجودات حق االنتفاع
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
املطلوبات املتداولة
مبالغ م�ستحقة �إلى البنوك املرا�سلة ودور ال�صرافة
مطلوبات الإيجار
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات الإيجار
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل املطلوبات

5
11
12

37.874.268
7.397.821
10.928.381
56.200.470

89٫503٫467
7٫324٫395
14٫096٫903
110٫924٫765

11
13

7.432.058
1.897.237
9.329.295
65.529.765

12٫088٫402
4٫111٫458
16٫199٫860
127٫124٫625

14
2.15
3.15
1.15

100.000.000
38.201.934
2.283.086
157.227.530

100٫000٫000
35٫270٫464
1٫200٫024
155٫844٫301

�إجمايل حقوق امللكية

297.712.550

292٫314٫789

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

363.242.315

419٫439٫414

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي القيمة العادلة
�أرباح مدورة

مت الت�صريح ب�إ�صدار هذه البيانات املالية املدرجة على ال�صفحتني من � 4إلى  7والإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى 22
لهذه البيانات املالية من قبل جمل�س الإدارة يف  28يناير  2021ووقع عليها نيابة عنهم:
�إن تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل حول البيانات املالية ل�شركة الدار لأعمال ال�صرافة �ش.م.ق.خ .لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  2020مدرج بال�صفحات من � 1إلى .3
�سعادة ال�شيخ /خليفة بن جا�سم بن حممد �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ خالد عيد حممد �آل ثاين
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد /جمعة مبارك املع�ضادي
الرئي�س التنفيذي

بيان الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل الآخر لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب2020
�إي�ضاح
الإيرادات
عمولة من عمليات حتويل الأموال
�إيرادات من عمليات التحويل
�إيرادات من عمليات �صرف العمالت
�إيرادات من ودائع لأجل
(خ�سارة)  /ربح من بيع ممتلكات ومعدات
حل اخل�صم على الذمم املدينة من بيع اال�ستثمارات
16
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات
م�صروفات عمومية و�إدارية
م�صروف انخفا�ض يف قيمة املمتلكات واملعدات
م�صاريف متويل ملطلوبات الإيجار
�إجمايل امل�صروفات
ربح ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر
بنود لن يعاد ت�صنيفها الحق ًا �إلى الربح �أو اخل�سارة
التغريات يف القيمة العادلة ال�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
15
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
17
10
11

 31دي�سمرب 2020
ريال قطري

 31دي�سمرب 2019
ريال قطري

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020
�إي�ضاح
الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة

20.262.781
35.320.501
6.044.659
3.607.787
()296.432
276.225
12.482.683
77.698.204

41.919.726
36.895.565
18.706.579
3.554.820
45.985
670.878
6.317.258
108.110.811

()46.134.208
()1.070.163
()1.179.134
()48.383.505
29.314.699

()54.659.697
()28.625
()1.211.964
()55.900.286
52.210.525

1.083.062
1.083.062
30.397.761

1.251.056
1.251.056
53.461.581

 31دي�سمرب 2020
ريال قطري

 31دي�سمرب 2019
ريال قطري

29,314,699

52,210,525

تعديالت لـ:
ا�ستهالك و�إطفاء

17

3,790,255

3,743,719

 -ا�ستهالك موجودات حق االنتفاع

17

9,638,852

9,896,494

انخفا�ض يف قيمة املمتلكات واملعدات

10

1,070,163

28,625

()3,607,787

()3,554,820

�إيرادات توزيعات الأرباح

16

()471,800

()386,600

 -خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة

17

37,207

19,504

296,432

()45,985

�إيرادات من ودائع لأجل

ريح ( /خ�سارة) ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
13

()2,214,221

990,288

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني  -بال�صايف

11

1,179,134

1,211,964

حل اخل�صم على الذمم املدينة من بيع اال�ستثمارات

()276,225

()670,878

ربح ت�شغيلي قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل

38,756,709

63,442,836

تكلفة التمويل اللتزام الإيجار وفقا للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم 16

تغريات يف ر�أ�س املال العامل يف:
ذمم مدينة �أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

()6,721,850

2,959,079

مطلوبات �أخرى

()3,168,522

207,314

28,866,337

66,609,229

()1,179,134

()1,211,964

27,687,203

65,397,265

املدفوع من تكلفة التمويل اللتزام الإيجار وفقا
للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16

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

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية

()4,370,372

()6,226,052

�شراء ممتلكات ومعدات
�شراء �أ�سهم مدرجة

()2,060,137

-

متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات

-

46,050

4,197,000

6,000,000

()47,500,000

()50,000,000

471,800

386,600

�إيرادات من ودائع لأجل

3,607,787

3,554,820

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()45,653,922

()46,238,582

ر�أ�س
املال
ريال قطري

احتياطي
احتياطي
قانوين القيمة العادلة
ريال قطري ريال قطري

�أرباح
مدورة
ريال قطري

ريال قطري

100.000.000

)51.032( 30.049.412

133.854.828

263.853.208

متح�صالت من ذمم مدينة من بيع ا�ستثمارات

ربح ال�سنة

-

-

-

52.210.525

52.210.525

الدخل ال�شامل الآخر

-

-

1.251.056

-

1.251.056

ودائع لدى البنوك ذات فرتات ا�ستحقاق لأكرث من � 3شهور

�إجمايل الدخل ال�شامل

-

-

1.251.056

52.210.525

53.461.581

حمول �إلى االحتياطي القانوين

-

5.221.052

-

()5.221.052

-

-

-

()25.000.000

()25.000.000

155.844.301

292.314.789

-

29.314.699

29.314.699

1.083.062

-

1.083.062

الر�صيد يف  1يناير 2019

توزيعات الأرباح املعلنة واملدفوعة (�إي�ضاح - )21
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2019

1.200.024 35.270.464 100.000.000

ربح ال�سنة

-

-

الدخل ال�شامل الآخر

-

-

�إجمايل الدخل ال�شامل

-

-

1.083.062

حمول �إلى االحتياطي القانوين

-

2.931.470

-

-

-

توزيعات الأرباح املعلنة واملدفوعة (�إي�ضاح - )21
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2020

2.283.086 38.201.934 100.000.000

الإجمايل

11

�إيرادات توزيعات الأرباح

10

7
16

الأن�شطة التمويلية
()9,586,284

()9,217,630

عنا�صر دفعات الإيجار الأ�سا�سية
توزيعات �أرباح مدفوعة

()25,000,000

()25,000,000

29.314.699

30.397.761

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()34,586,284

()34,217,630

()2.931.470

-

�صايف النق�ص يف النقد و�شبه النقد

()52,553,003

()15,058,947

()25.000.000

()25.000.000

نقد و�شبه النقد يف  1يناير

157.227.530

297.712.550

5

152,031,254

167,090,201

نقد و�شبه النقد يف  31دي�سمرب

5

99,478,251

21

152,031,254

