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  المساهمين السادة إلى  المختصرة مراجعة البيانات المالية المرحليةحول تقرير 
  ق.م.ش واإلستثمارات القابضةركة داللة للوساطة ش
  

  المقدمة
") شركةال(" ق.م.ش واإلستثمارات القابضةشركة داللة للوساطة للقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 المرحلي بيان المركز الماليالتي تتضمن  ٢٠١١ يونيو ٣٠كما في ") المجموعة"يشار إليهم بـ ("وشركاتها التابعة 
والتدفقات النقدية والتغيرات في  والدخل الشامل لدخللالموحدة البيانات المرحلية و  ٢٠١١يونيو  ٣٠كما في الموحد 
عن  ةمسؤول إدارة الشركةإن  .أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لها الستةلفترة  المساهمينحقّوق 

المتعلق  ٣٤ولي للتقارير المالية رقم دوفقًا للمعيار الالموحدة إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 
الموحدة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  نتيجة مراجعةإن مسئوليتنا هي إبداء  .بالتقارير المالية المرحلية

   .قمنا بها استنادًا إلى أعمال المراجعة التي
  

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي "المراجعة المتعلق بإجراءات  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي 

ن ممراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات أساسًا  تتضمن". للمؤسسة المستقليقوم بها المدقق 
إن نطاق . ، وتطبيق إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرىاألشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية 

الحصول على التأكيد نستطيع وبالتالي ال ، ًا لمعايير التدقيق الدولية قالمراجعة يقل كثيرًا عن نطاق تدقيق يتم وف
حول تدقيق هذه وعليه فإننا ال نبدي رأيًا . خالل أعمال تدقيق نحصل عليه عن كافة األمور الهامةيمكن أن الذي 

  .البيانات المالية المرحلية
  

  المراجعة نتيجة
المرفقة لم  الموحدةالمرحلية المختصرة المالية مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات  إلىاستنادًا 

  .٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ، وفقاً  الجوهريةمن كافة النواحي ، يتم إعدادها 
  

  آمر آخر
والبيانات المالية الموحدة كما  ٢٠١٠يونيو  ٣٠إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة كما في 

قد تمت مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق آخر والذي أصدر حولها نتيجة مراجعة ورأي غير  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  .على التوالي عن تلك البيانات المالية الموحدة ٢٠١١يناير  ١٨و ٢٠١٠أغسطس  ٩ظين بتاريخي متحف

  
  

  عـن إرنســت ويــونــغ  
  
  

  زيــــــاد نــــــادر  
  محــاســب قــانـونـي  
  ٢٥٨رقم سجل مراقبي الحسابات   
٢٠١١يوليو  ٢٧ في ةالدوح  
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   الموحد المرحليالمركز المالي بيان 
  ٢٠١١ يونيو ٣٠
  
  ديسمبر ٣١   يونيو  ٣٠    
    ٢٠١٠   ٢٠١١  
  )مدققة(   )مراجعة(    
  لایر قطريالف    لایر قطريالف   إيضاحات  

          الموجودات
          الموجودات المتداولة

  ١٧٢,٤٥٦    ٢١٦,٠٤٤  ٣  نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٣٠٨,٦٤٨    ٤١١,٥٥١  ٤  أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 

  ٤٨,٦٣٨    ١٢٤,٠٧٥    مستحقة من العمالء مبالغ
  ١٠٤,٣٧١    -    مستحقة من بورصة قطرمبالغ 

  ٣,١٥٧    ٣,٦٣٩    موجودات أخرى
          
    ٦٣٧,٢٧٠    ٧٥٥,٣٠٩  
          

          الموجودات غير المتداولة
  ٣٣,٦٥٤    ١٣,٠٠٥  ٥  متاحة للبيع –إستثمارات مالية 

  ٥٩,٢٧٠    ٥٦,٦٨٨  ٦  ومعدات عقارات
          
    ٩٢,٩٢٤    ٦٩,٦٩٣  
          
  ٧٣٠,١٩٤    ٨٢٥,٠٠٢    جمالي الموجوداتإ
          

          المطلوبات وحقوق المساهمين
          المطلوبات

          المطلوبات المتداولة
  ٤٦٢,١٧٧    ٥٥٤,٤٣٠    مستحقة للعمالءمبالغ 
  -    ٩,٤٤٥    قطرمستحقة لبورصة مبالغ 

  ٣٠,٨٩٢    ٣١,٥٩٠    مطلوبات أخرى
          
    ٤٩٣,٠٦٩    ٥٩٥,٤٦٥  
          

          المطلوبات غير المتداولة
  ١,٤٣٤    ١,٥٨٦    للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة

          
  ٤٩٤,٥٠٣    ٥٩٧,٠٥١    جمالي المطلوباتإ
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  تتمة - المركز المالي المرحلي الموحد  بيان 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠
  
  ديسمبر ٣١   يونيو  ٣٠    
    ٢٠١٠   ٢٠١١  
  )مدققة(   )مراجعة(    
  لایر قطريالف    لایر قطريالف   إيضاحات  
          

          المساهمينحقوق 
  ٢٠٠,٠٠٠    ٢٠٠,٠٠٠    رأس المال

  ١٠,٧١٣    ١٠,٧١٣    احتياطي قانوني
  ٧,٤٧٧    )٥٤(    احتياطي القيمة العادلة

  ١٧,٤٥٧    ١٧,٢٤٦    أرباح مدورة
          

  ٢٣٥,٦٤٧    ٢٢٧,٩٠٥    الحقوق العائده للمساهمين في الشركة األم
  ٤٤    ٤٦    حقوق األقلية

          
  ٢٣٥,٦٩١    ٢٢٧,٩٥١    المساهمينحقوق إجمالي 

          
  ٧٣٠,١٩٤    ٨٢٥,٠٠٢    إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  
  

......................................    ..............................  
  حمد بن ناصر آل ثاني.د/الشيخ    أحمد المناعي راشد    
  نائب رئيس مجلس اإلدارة     مجلس اإلدارة رئيس    
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  -٤ - 

   
   موحدال المرحليبيان الدخل 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في لستةل
  
  يونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر     
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطريالف     لایر قطريالف   إيضاح  
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

  ٣٧,٧١٤    ٤٥,١٢٦    عموالتوساطة و إيرادات 
  )١٥,٩٣١(    )٢١,٤١٨(    عموالتوساطة مصروفات 

          
  ٢١,٧٨٣    ٢٣,٧٠٨    عموالت و وساطة صافي إيرادات 

          
  ٢٢٨    ١,٠٤٢    إيرادات رسوم عقارات

  ١,٤٦٤    ١٠,٧٦٢    إيرادات إستثمارات 
  ٤,٩٨٩    ٢,٢٣٢    إيرادات فوائد

          
  ٢٨,٤٦٤    ٣٧,٧٤٤    صافي إيرادات التشغيل

          
  ٤,٢٢٨    -    إيرادات أخرى

  )١٨,٦٧٨(    )١٨,١٤٨(    مصاريف عمومية وٕادارية
  )٧٤٦(    -    قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيعإنخفاض 
  )٢,٩٦١(    )٢,٨٠٥(  ٦  االستهالك

          
  ١٠,٣٠٧    ١٦,٧٩١    الربح للفترة

          
          :موزع على

  ١٠,٣٠٥    ١٦,٧٨٩    المساهمين بالشركة األم 
  ٢    ٢    حصص األقلية 

          
    ١٠,٣٠٧    ١٦,٧٩١  
          

  ٠,٥٢    ٠,٨٤  ٧  ) لایر قطري(الربح األساسي والمخفف للسهم 
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  -٥ - 

   
  المرحلي الموحد الشامل بيان الدخل 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في ل
  
  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١٠    ٢٠١١ 
  لایر قطريالف     لایر قطريالف     
  )مراجعة(    )مراجعة(  إيضاح  
          
          

  ١٠,٣٠٧    ١٦,٧٩١    لفترةاربح 
          

        إيرادات شاملة أخرى

 ٢١١   )٢,٠٠٢(    ربح القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع) خسارة(صافي 
صافي ربح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع محول إلى بيان 

  الدخل الموحد
  

)٥,٥٢٩(   - 
إلى بيان الدخل خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع محولة 

  الموحد
  

-   ٧٤٦ 
        

 ٩٥٧   )٧,٥٣١(    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة) الخسائر(إجمالي 
         

  ١١,٢٦٤   ٩,٢٦٠    للفترةإجمالي الدخل الشامل 
         

        :موزع على

 ١١,٢٦٢   ٩,٢٥٨    المساهمين بالشركة األم 
 ٢   ٢    حصص األقلية

         

    ١١,٢٦٤    ٩,٢٦٠ 
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  -٦ - 

   
   ةموحدال المرحليةبيان التدفقات النقدية 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهر للستة
  
 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
 ٢٠١٠    ٢٠١١  إيضاحات  
  لایر قطريالف     لایر قطريالف     
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

          أنشطة التشغيل
 ١٠,٣٠٧   ١٦,٧٩١    الفترة ربح
          

          :لبنود التاليةلتعديالت 
  ٢,٩٦١    ٢,٨٠٥    االستهالك

  ٢٣٠    ٣٣٣    للموظفين مكافأة نهاية الخدمةالمخصص ل
  ٧٤٦    -    متاحة للبيع –انخفاض قيمة استثمارات مالية 

  -    )٩,٩٩٧(    متاحة للبيع –استثمارات مالية ربح من بيع 
  ٨٠٣    ٤١٠    خسارة من استبعاد عقارات ومعدات

  )٤,٩٨٩(    )٢,٢٣٢(    إيرادات فوائد
  )١,٤٦٤(    )٧٦٥(    إيرادات أرباح موزعة 

  )٤,٢٢٩(    -    عكس مخصص
          
    ٤,٣٦٥    ٧,٣٤٥  

          :التغيرات في رأس المال العامل
  ١٠٢,٥٣٣    )١٠٢,٩٠٣(    أموال العمالء

  ١,٤٩٤    )٧٥,٤٣٧(    المبالغ مستحقة من العمالء 
  )٤,٩٥٠(    ١١٣,٨١٦    بورصة قطرإلى / المبالغ المستحقة من 
  ٥٨٠    )٤٨٢(    الموجودات األخرى

  )٦٤,٧٩٣(    ٩٢,٢٥٣    المبالغ المستحقة للعمالء
  )٢,٠٢٨(    ٦٩٨    خرىاألمطلوبات ال
          

  ٣٧,٢٠١    ٣٥,٢٩٠    نقد من العمليات
  )١٥٢(    )١٨١(    المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

          
  ٣٧,٠٤٩    ٣٥,١٠٩    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

          
          أنشطة االستثمار

  -    ٢٦,٧٠٧     متاحة للبيعمتحصالت من إستبعاد إستثمارات 
  )٨,٣٠٣(    )٣,٥٩٢(    متاحة للبيعشراء إستثمارات 

  ٢٢٧    ٣٩    ومعداتمتحصالت من إستبعاد عقارات 
  )٢,٧٩٣(    )٦٧٢(  ٦  شراء عقارات ومعدات

  ٤,٩٨٩    ٢,٢٣٢    إيرادات فوائد
  ١,٤٦٤    ٧٦٥    إيرادات أرباح موزعة 

          
  )٤,٤١٦(    ٢٥,٤٧٩    أنشطة االستثمار) المستخدم في(صافي التدفقات النقدية من 
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  تتمة -بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة غير المدقق 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
 ٢٠١٠    ٢٠١١  إيضاحات  
  لایر قطريالف     لایر قطريالف     
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

          أنشطة التمويل
  -    )١٧,٠٠٠(  ١٠  أرباح موزعة مدفوعة  
  )٤١,٠٠٠(    -    زيادة في الودائع الثابتة

          
  )٤١,٠٠٠(    )١٧,٠٠٠(    صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

          
  )٨,٣٦٧(    ٤٣,٥٨٨    النقد والبنود المماثلة للنقدفي ) النقص(الزيادة 

          
  ١٩٠,٤٢٥    ١٧٢,٤٥٦    يناير  ١في النقد والبنود المماثلة للنقد 

          
 ١٨٢,٠٥٨   ٢١٦,٠٤٤  ٣  يونيو   ٣٠في النقد والبنود المماثلة للنقد 
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  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في للستة 
  

         للمساهمين بالشركة األم  

  احتياطي قانوني    رأس المال  
احتياطي قيمة

  اإلجمالي   حقوق األقلية   المجموع    أرباح مدورة   عادلة
  الف   

    لایر قطري
  الف 

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف 

    لایر قطري
  الف 

  لایر قطري
  الف  

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
                            

  ٢١٦,٢٢٥    ٤١    ٢١٦,١٨٤    ٥,٩٦٥    ٨٢٠    ٩,٣٩٩    ٢٠٠,٠٠٠  )مدققة( ٢٠١٠يناير  ١في 
                            

  ١٠,٣٠٧    ٢    ١٠,٣٠٥    ١٠,٣٠٥    -    -    -  الربح للفترة
  ٩٥٧    -    ٩٥٧    -    ٩٥٧    -    -  إيرادات شاملة أخرى

                            
  ١١,٢٦٤    ٢    ١١,٢٦٢    ١٠,٣٠٥    ٩٥٧    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

                            
  ٢٢٧,٤٨٩    ٤٣    ٢٢٧,٤٤٦    ١٦,٢٧٠    ١,٧٧٧    ٩,٣٩٩    ٢٠٠,٠٠٠  )مراجعة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠في 
                            

  ٢٣٥,٦٩١    ٤٤    ٢٣٥,٦٤٧    ١٧,٤٥٧    ٧,٤٧٧    ١٠,٧١٣    ٢٠٠,٠٠٠٠  )مدققة( ٢٠١١يناير  ١في 
                            

  ١٦,٧٩١    ٢    ١٦,٧٨٩    ١٦,٧٨٩    -    -    -  الربح للفترة 
  )٧,٥٣١(    -    )٧,٥٣١(    -    )٧,٥٣١(    -    -  للفترة شاملة أخرى خسارة

                            
  ٩,٢٦٠    ٢    ٩,٢٥٨    ١٦,٧٨٩    )٧,٥٣١(    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  )١٧,٠٠٠(    -    )١٧,٠٠٠(    )١٧,٠٠٠(    -    -    -  )١٠إيضاح (  أرباح موزعة مدفوعة
                            

  ٢٢٧,٩٥١    ٤٦    ٢٢٧,٩٠٥    ١٧,٢٤٦    )٥٤(    ١٠,٧١٣    ٢٠٠,٠٠٠  )مراجعة( ٢٠١١ يونيو ٣٠في 



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -٩ - 

  
  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  ١

 ٢٠٠٥مايو  ٢٤هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر في ") الشركة("ق.م.داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش  
قانون الشركات التجارية القطري رقم مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام  الشركةإن . ٣٠٦٧٠تحت السجل التجاري رقم 

  . ورصة قطربهيئة قطر لألسواق المالية و ولوائح  ٢٠٠٢لسنة  ٥
  

  .في أنشطة الوساطة في بورصة قطر وتمارس أنشطة اإلستثمارمع شركاتها التابعة تعمل الشركة   
  

 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة ل الموحدة للمجموعة المختصرةالمرحلية تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية   
  .٢٠١١يوليو  ٢٧بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٠١١

  
  الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢

    
  أسس إعداد   ٢/١       

وفقًا لتعليمات  ٢٠١١ يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة الموحدة المرحلية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
  ".التقارير المالية المرحلية" – ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
وهو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة ، وتم تدوير جميع  باللایر القطريالمرحلية الموحدة عداد البيانات المالية إلقد تم 

 .المبالغ إلى أقرب ألف لایر قطري ، بإستثناء ما يشار إليه بغير ذلك

  
طلوبة في إعداد البيانات إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات الم    

ديسمبر  ٣١المالية الموحدة السنوية ، ويجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 
ال تعتبر بالضرورة  ٢٠١١يونيو  ٣٠كما أن النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في . واإليضاحات المرفقة بها ٢٠١٠

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في مؤشر للنتائج التي يمك
  



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١٠- 

   
  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  أسس التوحيد  ٢/٢       
تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة داللة للوساطة 

إن الشركات التابعة الرئيسية  ").المجموعة"يشار إليهم بـ (وشركاتها التابعة ") الشركة("ق .م.القابضة ش واالستثمارات
  :للمجموعة هي

  

  إسم الشركة
دولة 
  العالقة  التسجيل

نسبة 
    الملكية

نسبة 
  الملكية

      ٢٠١٠    ٢٠١١  
            

  ٪٩٩,٩٨    ٪٩٩,٩٨  شركة تابعة  قطر  م.م.داللة للوساطة ذ
  ٪٩٩,٩٨    ٪٩٩,٩٨  شركة تابعة قطر  م.م.للوساطة اإلسالمية ذداللة 

  ٪١٠٠    ٪١٠٠  شركة تابعة قطر  و.ش.شداللة العقارية 
  ٪٩٩,٩٠    ٪٩٩,٩٠  شركة تابعة قطر  )غير عاملة(م .م.ذ لالستثمارداللة 

  ٪٩٩,٥٠    ٪٩٩,٥٠  شركة تابعة قطر  )غير عاملة(م .م.داللة العالمية ذ
  ٪١٠٠    ٪١٠٠  شركة تابعة قطر  ) غير عاملة(و .ش.داللة لتكنولوجيا المعلومات ش

  
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ التي تحصل فيها المجموعة على السيطرة ، 

المالية للشركات التابعة لنفس الفترة يتم إعداد البيانات . ويستمر التوحيد حتى التاريخ الذي تفقد فيه هذه السيطرة
  .المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة

  
 األقلية حقوق تظهر. للمجموعة المملوك غير الموجودات وصافي الخسائر أو األرباح من الجزء األقلية حقوق تمثل

 المالي المركز بيان في المساهمين حقوق نوضم الموحد الشامل الدخل وبيان الموحد الدخل بيان في منفصلة بصورة
 باستخدام المشتراة األقلية حقوق حصص تدرج. األم بالشركة المساهمين حقوق عن منفصل كبند تظهر حيث الموحد
 المشتراة الموجودات صافي من للحصة الدفترية والقيمة المدفوع المبلغ بين الفرق أن حيث األم الشركة امتداد طريقة
خصم (أي نقص في تكلفة االستحواذ إلى أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المشتراة . كشهرة تسجل

  .يتم إدراجه مباشرة في بيان الدخل الموحد في سنة االستحواذ) عند االستحواذ
  
 من ناتجة محققة غير أرباح أي تستبعد وكذلك ، المجموعة شركات بينالجوهرية  والمعامالت األرصدة استبعاد يتم

  .الموحدةالمرحلية المختصرة  المالية البيانات إعداد عند المجموعة شركات بين المالية المعامالت



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١١- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  
  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٣

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع السياسات 
  : ، بإستثناء ما يلي٢٠١٠ديسمبر  ٣١المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
  .٢٠١١يناير  ١ري مفعولها للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد خالل السنة طبقت المجموعة المعايير التالية التي يس

  
  )تعديل(إفصاحات األطراف ذات العالقة : ٢٤معيار المحاسبة الدولي   

تم . خاصة بالنسبة للتأثير الهام واإلدارة المشتركة العالقاتتم إيضاح تعريف الطرف ذي العالقة لتسهيل تحديد هذه 
بالنسبة لهذه المؤسسات سوف . طلبات اإلفصاح بالنسبة لمؤسسات ذات العالقة بالحكومةإدخال إستثناء جزئي من مت

احات بديلة ، وبدًال من ذلك أدخلت إفص ٢٤لن تتطبق اإلفصاحات العامة المطلوبة لمعيار المحاسبة الدولي 
 .الفردية الهامة المعامالت طبيعة وقيمة ) ب(. إسم الحكومة وطبيعة عالقتها بالمؤسسة مقدمة التقرير  ) أ( :وتتطلب

  .مجموعهاتحديد نوع وقيمة حجم المعامالت األخرى الهامة في  ) ج(
  

  .لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على البيانات المالية للمجموعة
  

    )٢٠١٠أصدرت في مايو (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية   
تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت تنتج عنها تغيرات محاسبية ألغراض العرض 

إن . أو تحريرية تتعلق بمختلف المعايير الدولية للتقارير المالية صياغيةأو التحقيق أو القياس ، وكذلك تعديالت 
، ال مع السماح بالتطبيق المبكر  ٢٠١١يناير  ١تى تبدأ في أو بعد معظم التعديالت يسري مفعولها للفترات المالية ال

  .يتوقع حدوث تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت
  

يناير  ١تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية والتي يسري مفعولها من 
٢٠١٣.  

    
  البيانات المالية الموحدة  :  ١٠معيار الدولي للتقارير المالية ال

  الترتيبات المشتركة  :  ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  اإلفصاح عن الحقوق في مؤسسات أخرى  :  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  قياس القيمة العادلة  :  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

    
  .تطبق المجموعة مبكرًا أية تعديالت أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعوللم     



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١٢- 

   
  النقد والبنود المماثلة للنقد  ٣

  :النقد والبنود المماثلة للنقد المدرجة في بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة تتضمن األرصدة التالية  
  

يونيو  ٣٠  
٢٠١١  

 ديسمبر ٣١  
٢٠١٠  

  الف  
  لایر قطري

  الف  
  لایر قطري

  )مدققة(    )مراجعة(  
      

  ٢٢٣,٠٥٨   ٢١٦,٠٤٤  نقد وأرصدة لدى البنوك
  )٤١,٠٠٠(   -  أشهر ٣ودائع تستحق بعد : ناقص

       
  ١٨٢,٠٥٨   ٢١٦,٠٤٤  نقد وبنود مماثلة للنقد

  
على  األجل لفترات متفاوتة تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، اعتماداً قصيرة تشتمل األرصدة لدى البنوك على ودائع 
  .هذه الودائع قصيرة األجل تحمل فوائد ذات أسعار على حسب فترة استحقاقهامتطلبات المجموعة العاجلة من النقد ، 

  
  أموال العمالء -أرصدة لدى البنوك   ٤

بتخصيص الى حين قيام العمالء المجموعة كامانة تحتفظ بها و ، و تخص العمالءرصدة لدى البنوك أ أرصدة العمالء تمثل  
وتسددها إلى الى حساباتها لدى البنوك  المخصصة بتحويل هذه األموال المجموعةعندها تقوم هذه األرصدة لشراء أسهم و 

  .هيئة التسويات
  
  متاحة للبيع -إستثمارات مالية   ٥
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١   ٢٠١١يونيو  ٣٠
  )مدققة(   )مراجعة(

  اإلجمالي    غير مدرجة    مدرجة    اإلجمالي    غير مدرجة    مدرجة
  الف 
  لایر قطري

  الف   
  لایر قطري

  الف   
  لایر قطري

  الف   
  لایر قطري

  الف   
  لایر قطري

  الف   
  لایر قطري

      
  ٣١,٦١٥   ٩٩١   ٣٠,٦٢٤    ١١,٠٣٢   ٩٩١   ١٠,٠٤١  أسهم

  ٢,٠٣٩   ٢,٠٣٩   -    ١,٩٧٣   ١,٩٧٣   -  صناديق
                 

  ٣٣,٦٥٤   ٣,٠٣٠   ٣٠,٦٢٤    ١٣,٠٠٥   ٢,٩٦٤   ١٠,٠٤١  المجموع



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١٣- 

   
  معداتالو العقارات      ٦

يونيو  ٣٠    
٢٠١١  

 ديسمبر ٣١  
٢٠١٠  

  )مدققة(    )مراجعة(    
  
  

  الف  
  لایر قطري

  الف  
  لایر قطري

          :التكلفة
  ٩٢,١٦١    ٩٦,٦٢٣    السنة    /  رصيد اول الفترة

  ٦,٦٨٩    ٦٧٢    السنة    /  إضافات خالل الفترة
  )٢,٢٢٧(    )٨٩٣(    السنة    /  شطب خالل الفترةو إستبعادات 

          
  ٩٦,٦٢٣    ٩٦,٤٠٢      السنة /رصيد اخر الفترة 

          
          :المتراكم وٕانخفاض القيمة الكستهاإل

  ٣٢,٥٦١    ٣٧,٣٥٣    السنة    /  رصيد اول الفترة
  ٥,٩٨٩    ٢,٨٠٥    السنة    / خالل الفترة االستهالك 
  )١,١٩٧(    )٤٤٤(    السنة    / الشطب خالل الفترة  / لإلستبعادات

          
  ٣٧,٣٥٣    ٣٩,٧١٤    السنة / رصيد اخر الفترة 

          
  ٥٩,٢٧٠    ٥٦,٦٨٨    السنةالفترة / في نهاية صافي القيمة الدفترية  

  
  الربح األساسي والمخفف للسهم   ٧

األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم األرباح للفترة  العائدة للمساهمين بالشركة   
  .العادية المصدرة خالل الفترة

    
وعليه يكون الربح األساسي المخفف للسهم  .يحتمل أن يكون لها تأثير مخفف الفترةال توجد أسهم قائمة في أي وقت خالل   

  .معادًال للربح األساسي العائد للسهم الواحد
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ١٠,٣٠٥    ١٦,٧٨٩  )لایر قطريألف (بالشركة األم العائد للمساهمين  الفترةربح 
        

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  )١(الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
        

  ٠,٥٢    ٠,٨٤  )باللایر للسهم(للسهم  والمخفف الربح األساسي



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١٤- 

   
  تتمة -الربح األساسي والمخفف للسهم   ٧

  :تم حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم لغرض إحتساب األرباح األساسية للسهم كالتالي  
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  أسهم مؤهلة في بداية الفترة 
        

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  أسهم مؤهلة في نهاية الفترة 
  
  المحتملة االلتزامات والمطلوبات  ٨

  .على المجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات جوهرية    
    

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ٢٦٢,٥٠٠    ٢٠٠,٥٠٠  خطابات ضمان
  
  األطراف ذات العالقة  ٩

تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسئولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي تدار من قبل 
شروط المتعلقة بهذه المعامالت من الو  األسعارسياسة عتماد ايتم . هذه األطراف أو التي يمارس األطراف تأثيرًا هامًا عليها

   .المجموعةقبل إدارة 
  
 : كالتاليهي بيان الدخل المرحلي الموحد عامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في مال

  
  

 يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  )مراجعة(    ) مراجعة(  
  الف   

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
        

  ١    ٦٤  العموالتالوساطة و إيرادات 



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١٥- 

  

  تتمة - األطراف ذات العالقة  ٩
  

 أرصدة األطراف ذات العالقة

  :ألرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي هي كالتالي  
  

  )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    )مراجعة( ٢٠١١يونيو  ٣٠    
    ٢٠١٠    ٢٠١١          
  دائنون    مدينون    دائنون    مدينون    
  الف     

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
                

  -    -    ١    ٦,٠٢٠  كبار المسئولين باإلدارة
 ١   ٦,٠٢٠    -   -  

  
  .إلى العمالء/األرصدة مع األطراف ذات العالقة أعاله مشمولة ضمن مبالغ مستحقة من  

  
  كبار المسئولين باإلدارة  مكافأة   
   :خالل الفترة كالتالي بلغت مكافآت كبار المسئولين باإلدارة  

  
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٩٩٦    ٧٦٧  منافع قصيرة األجل
  ٦٩    ٥١  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

        
  ١,٠٦٥    ٨١٨  

  
  األرباح الموزعة المدفوعة  ١٠

 ٣٠(لایر قطري  ١٧,٠٠٠,٠٠٠لایر قطري للسهم بإجمالي  ٠,٨٥أرباح بقيمة  ودفعت توزيعاتخالل الفترة أعلنت المجموعة 
  ).ال شيء:  ٢٠١٠يونيو 



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١٦- 

   
  التحليل القطاعي  ١١

للمجموعة ثالثة قطاعات ألغراض التقارير . على طبيعة أنشطتهاألغراض إدارية تنتظم المجموعة في قطاعات تجارية بناء 
  :واألنشطة األخرى ، والقطاعات الثالث هي

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

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

  يشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء واالستثمارات المالية : المعلومات التكنولوجية والدولية
  .الدولية األخرى

  
يتم تقييم أداء . وتقييم األداء تخصيص المواردتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة ألغراض 

  .ء على ربح أو خسارة التشغيلالقطاعات بنا
  

يونيو  ٣٠تمثل الجداول التالية معلومات اإليرادات والربح المتعلقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة للستة أشهر المنتهية في 
  : على التوالي ٢٠١٠يونيو  ٣٠و ٢٠١١

  
     للستة أشهر المنتهية في 

   ٢٠١١يونيو  ٣٠
وساطة 
    العقارات   األسهم

تكنولوجيا 
  اإلجمالي    إستبعادات    أخرى   المعلومات

  الف    الف    الف   الف    الف   الف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري  
                     

  ٢٣,٧٠٨    -   -   -   -    ٢٣,٧٠٨  العموالتالوساطة و إيرادات 

  ١٤,٠٣٦    )١,٦٧٩(    ٩,٧١٧    ٢٣٥    ٢,١١٠    ٣,٦٥٣  أخرىإيرادات 
                        

  ٣٧,٧٤٤    )١,٦٧٩(    ٩,٧١٧    ٢٣٥    ٢,١١٠    ٢٧,٣٦١  إيرادات القطاع
                        

  ١٦,٧٩١    -    ٧,٣٩٥    ٢٢٤    )١٩٩(    ٩,٣٧١  القطاع) خسارة(أرباح 
                        

  ٢,٨٠٥    -    ١,٩٤٦    -    ١٩٩    ٦٦٠  اإلستهالك 
  



  ق.م.شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش
  

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
    ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  -١٧- 

    
  تتمة -التحليل القطاعي   ١١

  
      في للستة أشهر المنتهية

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠
وساطة 
   العقارات   األسهم

تكنولوجيا 
  اإلجمالي   إستبعادات   أخرى   المعلومات

  الف   الف   الف   الف   الف   الف  
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  
                     

  ٢١,٧٨٣    -   -   -   -    ٢١,٧٨٣  العموالتالوساطة إيرادات 
  ٦,٦٨١    )١,٦١٤(    ٧٢٢    ٥٥٤    ١,٤٥٦    ٥,٥٦٣  إيرادات أخرى

                        
  ٢٨,٤٦٤    )١,٦١٤(    ٧٢٢    ٥٥٤    ١,٤٥٦    ٢٧,٣٤٦  إيرادات القطاع

                        
  ١٠,٣٠٧    -    )١,٦٠٨(    ٥٥٤    ١٢٩    ١١,٢٣٢  القطاع) خسائر(أرباح 

                        
  ٢,٩٦١    -    ١,٨٨١    -    ٨١    ٩٩٩  اإلستهالك 

  
  :الجدول التالي يعرض موجودات ومطلوبات القطاعات  

  
   ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

  )مراجعة(
وساطة 
    العقارات   األسهم

تكنولوجيا 
  اإلجمالي    إستبعادات    أخرى   المعلومات

  الف    الف    الف   الف    الف   الف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري  
                     

  ٨٢٥,٠٠٢    )١,٠٢٥(    ٥٤,٦٤٠    ٢٠,٥٧٤    ٥٥,٩٣٣   ٦٩٤,٨٨٠  الموجوداتي إجمال
                     

  ٥٩٧,٠٥١    )١,٠٢٥(    ٢٣,٥٤٥    ٥٩    ٩٣٩   ٥٧٣,٥٣٣  المطلوباتي إجمال
  
  

 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في 
  )مدققة(

وساطة 
   العقارات   األسهم

تكنولوجيا 
  اإلجمالي   إستبعادات   أخرى   المعلومات

  الف   الف   الف   الف   الف   الف  
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  
                     

  ٧٣٠,١٩٤    )٢٤,١٤١(    ٨١,٥٨٧    ٢١,١٤٨    ٥١,٠٣٢    ٦٠٠,٥٦٨  الموجوداتي إجمال
                     

  ٤٩٤,٥٠٣    )٢٤,١٤١(    ٢٣,٨٣٦    ٢٠,٠٥٠    ٤٩٢    ٤٧٥,٢٦٦  المطلوباتي إجمال
    

  أرقام المقارنة  ١٢
ولكن لم . لكي تتماشى مع العرض للفترة الحالية ولتحسين جودة عرض المعلومات ٢٠١٠عام بمعينة تتعلق أعيد تبويب أرقام 

  .المساهمين بالبيانات المالية السابقةيكن إلعادة التبويب هذا أي تأثير على الربح أو حقوق 
  


