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الموحدالمرحليالمركز المالي بيان 

٢٠١٨يونيو٣٠في 

ديسمبر٣١يونيو ٣٠

٢٠١٨٢٠١٧

ريال قطريألفريال قطريألفاتإيضاح

(مدققة)(مراجعة)

الموجودات

الموجودات المتداولة

٣٩٣,٧٦٥٦٢,٧٧٧نقد وأرصدة لدى البنوك

٤٢٣٥,٧٩٣٣٥٥,٩٤١العمالءأموال –أرصدة لدى البنوك 

٣٣,٩٣٢٣٣,٢٧٥مبالغ مستحقة من العمالء

٣٨,٦٥٣٢١,٨١٤شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة من 

٣٩,٦٥٧٣٩,٩٥٦موجودات أخرى

٤٤١,٨٠٠٥١٣,٧٦٣

الموجودات غير المتداولة

٥٨٦,٥٣٣١١٨,٨٨٤في أوراق ماليةاتاستثمار

٦٧٣٦٨٤٢موجودات غير ملموسة

٧٣٩,٤٧١٤٠,١٧٣عقارات ومعدات

١٢٦,٧٤٠١٥٩,٨٩٩

٥٦٨,٥٤٠٦٧٣,٦٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

٣٠٨،٣١٥٤١٠,٩٧٥مبالغ مستحقة للعمالء

٢٣,٦٨٤٢٥,٠٤٧مطلوبات أخرى

٣٣١,٩٩٩٤٣٦,٠٢٢

المطلوبات غير المتداولة

٤,٨٣٩٤,٨٩٢مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٣٣٦,٨٣٨٤٤٠,٩١٤المطلوباتإجمالي 
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تتمة-الموحد المرحليبيان المركز المالي

٢٠١٨يونيو ٣٠في 

ديسمبر٣١يونيو ٣٠

٢٠١٨٢٠١٧

ريال قطريألفريال قطريألفاتإيضاح

(مدققة)(مراجعة)

حقوق الملكية

٨٢٨٤,١٦٠٢٨٤,١٦٠رأس المال

٢٧,٨٢١٢٧,٨٢١قانونياحتياطي 

)٤٦,٥١٩()٤٩,١٧٦(األخرىالشاملةاإليراداتمنالعادلةالقيمةاحتياطي

)٣٣,٣١٦()٣١,٦١٤(خسائر متراكمة 

٢٣١,١٩١٢٣٢,١٤٦للمساهمين في الشركة األمالعائدة حقوق الملكية 

٥١١٦٠٢حقوق غير مسيطرة

٢٣١,٧٠٢٢٣٢,٧٤٨إجمالي حقوق الملكية

٥٦٨,٥٤٠٦٧٣,٦٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

الحماديعلىالعزيز د. عبدمحمد السليطيبنت موزة 

الرئيس التنفيذيمجلس اإلدارةعضو
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موحدالالمرحليبيان الدخل 
٢٠١٨يونيو ٣٠أشهر المنتهية فيلستةل

يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في 

٢٠١٨٢٠١٧إيضاح

ريال قطريألفريال قطريألف

(معدلة)(مراجعة)

١٩,٥٦٢٣٠,٠٧٣وساطة عموالتإيرادات 

)٩,٧٦٩()٦,٦٠٤(وساطة العموالتمصروفات 

١٢,٩٥٨٢٠,٣٠٤وساطةالعموالتصافي إيرادات 

٣,٥٩٧٣,٥٧٥إيرادات توزيعات أرباح 

٢٧٥٣,٣٧٠إيرادات عقارية 

-٩٩من خدمات تكنولوجيا المعلوماتإيرادات

٧٩٣٧٤٥إيرادات فوائد

١٧,٧٢٢٢٧,٩٩٤صافي إيرادات التشغيل

٨١٧٤أخرىإيرادات 

)١٤,٤٢٦()١٥,٤٣٣(مصاريف عمومية وإدارية

)٩٠١()٩٥٣(االستهالك واإلطفاء

١,٣٤٤١٢,٨٤١ربح الفترة

عائد إلى:ال

١,٤٣٥١٢,٨٣٩المساهمين بالشركة األم 

٢)٩١(مسيطرة الحصص غير ال

١,٣٤٤١٢,٨٤١

قطري) ريال (العائد االساسي والمخفف للسهم

٩٠,٠٥٠,٤٥مساهمي الشركة األم)إلى (العائد 
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المرحلي الموحد الشامل بيان الدخل 
٢٠١٨يونيو ٣٠لستة أشهر المنتهية في ل

٢٠١٧يونيو ٢٠١٨٣٠يونيو ٣٠

ريال قطريألفريال قطريألف

(معدلة)(مراجعة)

١,٣٤٤١٢,٨٤١ربح الفترة

: إيراد شامل آخر

حقة: فترات الفي الربح أو الخسارة إلى عاد تصنيفهال يآخر إيراد شامل

)٢٥,٤٩٥()٢,٣٩٠(األوراق الماليةفياتستثمارلالخسارة القيمة العادلةصافي

)٢٥,٤٩٥()٢,٣٩٠(للفترةالشاملة األخرىإجمالي الخسارة 

)١٢,٦٥٤()١,٠٤٦(الشاملة للفترةالخسارةإجمالي 

إلى:ةعائدال

)١٢,٦٥٢()٩٥٥(المساهمين بالشركة األم 

)٢()٩١(مسيطرةالحصص غير ال

)١٢,٦٥٤()١,٠٤٦(
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موحدالالمرحليبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٨يونيو ٣٠المنتهية في أشهرللستة

٢٠١٧يونيو ٢٠١٨٣٠يونيو٣٠
ريال قطريألفريال قطريألفإيضاح

(معدلة)(مراجعة)
أنشطة التشغيل

١,٣٤٤١٢,٨٤١ربح الفترة
تعديالت للبنود التالية:

٩٥٣٩٠١االستهالك واالطفاء
١١٩٣٠٨مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

)٧٤٥()٧٩٣(إيرادات فوائد
)٣,٥٧٥()٣,٥٩٧(أرباحتوزيعاتإيرادات 

٩,٧٣٠)١,٩٧٤(التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العاملربح(خسارة)
التغيرات في رأس المال العامل:

)٦٢,٢٩٧(١٢٠,١٤٨أموال العمالء-أرصدة لدى البنوك 
)٧١,٥٦٦()٦٥٧(مبالغ مستحقة من العمالء 

٦٤,٨٥٩)١٦,٨٣٩(مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية
٦٣٠٨,٤١٣موجودات أخرى

٧١,٥١٢)١٠٢,٦٦٠(مبالغ مستحقة للعمالء
)٣,٦٢٧()١,٣٦٣(مطلوبات أخرى

١٧,٠٢٤)٢,٧١٥(من العملياتة في) مدالمستخ(التدفقات النقدية 
)٢()١٧٢(للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 
١٧,٠٢٢)٢,٨٨٧(نشطة التشغيلأمن ) فيالمستخدمة(صافي التدفقات النقدية

ستثمارأنشطة اال
٢٩,٩٦٢٣٩١,٧٦٤راق مالية وأفيات ثماراستبيعمتحصالت من 

)٤٤٨,٥٠٢(-ماليةأوراقفيات استثمارشراء 
-)٥,٠٠٠(يوما٩٠تستحق بعد التيالودائع البنكية فيالحركة صافي 

)٢٧()١٤٧(شراء عقارات ومعدات
٤٦٣٧٤٥مستلمة إيرادات فوائد

٣,٥٩٧٣,٥٧٥توزيعات أرباح مستلمة

)٥٢,٤٤٥(٢٨,٨٧٥ستثمارأنشطة اال(المستخدمة في)من التدفقات النقديةصافي

)٣٥,٤٢٣(٢٥,٩٨٨والبنود المماثلة للنقد(النقص) في النقد الزيادة صافي

٥٢,٧٧٧٩٧,١٥٦يناير ١في للنقدالمماثلةوالبنودالنقد 

٣٧٨,٧٦٥٦١,٧٣٣يونيو  ٣٠في للنقدالمماثلةوالبنودالنقد 
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المرحلي الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٨يونيو ٣٠أشهر المنتهية في للستة 

للمساهمين بالشركة األمحقوق الملكية العائدة 

رأس المال

احتياطي 

قانوني

احتياطي 

عادلةالقيمة ال

احتياطي القيمة العادلة من 

اإليرادات الشاملة األخرىخالل 

خسائر 

اإلجماليمتراكمة

حقوق غير 

مسيطرة

إجمالي حقوق 

الملكية

ألفألفألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
ريال 
ريال قطريقطري

٢٥٩,٠٨٤٤٣٢٥٩,١٢٧)٣٩,١٠٧(-)١١,٩٧٣(٢٨٤,١٦٠٢٦,٠٠٤كما في التقرير السابق –٢٠١٧يناير ١في 

)١,٠٥٢(-)١,٠٥٢()٤٣٦()١٢,٥٨٩(١١,٩٧٣--٩المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقاريرالتعديل

٢٥٨,٠٣٢٤٣٢٥٨,٠٧٥)٣٩,٥٤٣()١٢,٥٨٩(-٢٨٤,١٦٠٢٦,٠٠٤معدل –٢٠١٧يناير ١في 

١٢,٨٣٩١٢,٨٣٩٢١٢,٨٤١----الربح للفترة
)٢٥,٤٩٥()٤()٢٥,٤٩١(-)٢٥,٤٩١(---خسائر شاملة اخري للفترة

)١٢,٦٥٤()٢()١٢,٦٥٢(١٢,٨٣٩)٢٥,٤٩١(---اجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة للفترة
---١,١٢٤)١,١٢٤(---ماليةأوراقفياستثماراتبيعربح من 

٢٤٥,٣٨٠٤١٢٤٥,٤٢١)٢٥,٥٨٠()٣٩,٢٠٤(-٢٨٤,١٦٠٢٦,٠٠٤(معدلة)٢٠١٧يونيو٣٠في 

٢٣٢,١٤٦٦٠٢٢٣٢,٧٤٨)٣٣,٣١٦()٤٦,٥١٩(-٢٠١٨٢٨٤,١٦٠٢٧,٨٢١يناير١في 

١,٣٤٤)٩١(١,٤٣٥١,٤٣٥----فترةللالربح 

)٢,٣٩٠(-)٢,٣٩٠(-)٢,٣٩٠(---خسائر شاملة اخري للفترة

)١,٠٤٦()٩١()٩٥٥(١,٤٣٥)٢,٣٩٠(---الدخل الشامل للفترة(الخسارة الشاملة)إجمالي

---٢٦٧)٢٦٧(---من بيع استثمارات في أوراق ماليةربح 

٢٣١,١٩١٥١١٢٣١,٧٠٢)٣١,٦١٤()٤٩,١٧٦(-٢٨٤,١٦٠٢٧,٨٢١)مراجعة(٢٠١٨يونيو٣٠في 
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الوضع القانوني والنشاط الرئيسي١
٢٤قطرية أسست في دولة قطر في عامة ("الشركة") هي شركة مساهمة ش.م.ع.ق.القابضة ستثمارداللة للوساطة واال

قانون الشركات التجارية مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام الشركة. ٣٠٦٧٠تحت السجل التجاري رقم ٢٠٠٥مايو 

للشركة في إن عنوان المكتب المسجلبورصة قطر.هيئة قطر لألسواق المالية وولوائح ٢٠١٥لسنة ١١القطري رقم 

.٢٤٥٧١ص ب ، دولة قطر–مدينة الدوحة 

وخدماتفي أنشطة الوساطة في بورصة قطرـ "المجموعة")بجمعياَ (يشار إليهم مع شركاتها التابعةتعمل الشركة 

.ات األخرىستثماراالوات العقاريةستثماراالوأنشطةتكنولوجيا المعلومات 

يونيو٣٠أشهر المنتهية في الستةفترة لالموحدة للمجموعةالمختصرةالمرحلية تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية 

.٢٠١٨يوليو٢٥فيبقرار من مجلس اإلدارة ٢٠١٨

الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

س إعداد اأس٢/١

لمتطلباتوفقاً ٢٠١٨يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة الموحدة المرحلية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 

"التقارير المالية المرحلية".–٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم 

موعة،المجوهو العملة المستخدمة ألعمال ، بالريال القطريالموحدة المختصرة المرحلية عداد البيانات المالية إلقد تم 

خالف ذلك. إليه بثناء ما يشار استبقطريريالجميع المبالغ إلى أقرب ألف تقريبتم قد و

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في إعداد جميعال تحتوي على الموحدة إن البيانات المالية المرحلية المختصرة 

يجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في لذلك والسنوية،البيانات المالية الموحدة 

"العمالءيرادات من العقود مع اإل“١٥تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية فيما عدا ، ٢٠١٧ديسمبر ٣١

لتقارير المالية الجديدة فيلالمعايير الدولية تطبيق تأثير بيان . تم ٢٠١٨يناير ١في الذي أصبح ساري المفعول و

بالضرورة مؤشراًتعد ال٢٠١٨يونيو ٣٠المنتهية في أشهر، فإن نتائج الستة اإلضافة إلى ذلكب. ٣/٢يضاحاإل

. ٢٠١٨ديسمبر٣١متوقعة للسنة المالية المنتهية في العلى النتائج 
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تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

س التوحيداأس٢/٢

تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة داللة للوساطة 

"المجموعة"). ("الشركة") وشركاتها التش.م.ع.ق.القابضة ثمارستواال (يشار إليهم بـ  إن الشركات التابعة ابعة 

الرئيسية للمجموعة هي:

اسم الشركة

بلد 

نسبة الملكيةنسبة الملكيةالتأسيس

يونيو ٣٠

٢٠١٨

ديسمبر ٣١

٢٠١٧

٪٩٩,٩٨٪٩٩,٩٨قطر. شركة داللة للوساطة ذ.م.م

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

٪١٠٠٪١٠٠قطر. داللة العقارية ذ.م.م

٪١٠٠٪١٠٠قطر(غير عاملة) .داللة لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م

٪٦٠٪٦٠قطر. داللة سمارت لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م

للوساطةداللةحصلت اإلدارة على موافقة مجلس اإلدارة وهيئة قطر للسوق المالية لدمج شركة فترة، خالل ال

٣١أن تكتمل قبل الدمج قيد التنفيذ ومن المتوقعوالتزال عملية ،.مع شركة داللة للوساطة ذ.م.م.م.م.ذاإلسالمية

.٢٠١٨ديسمبر 

المجموعة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل ٢/٣

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع السياسات المحاسبية 

، باستثناء التالي: ٢٠١٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الماليةالمتبعة في إعداد البيانات 

وقررت استخدام طريقة التعديل بأثر ٩، قامت الشركة مبكراً بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٧في عام 

ى أرقام المقارنة. فيما يتعلق بأدوات الدين، ال يوجد أي تأثير علتعديلرجعي. وفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار، لم يتم 

البيانات المالية المرحلية حيث أن جميع أدوات الدين الخاصة بالشركة يتم احتسابها بالتكلفة المطفأة. 

تثمارات إلى اسبالنسبة ألدوات حقوق الملكية، يتمثل التأثير في مجرد تغيير المسمى من استثمارات متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة االخرى. 

فيما يتعلق بانخفاض القيمة، ال يوجد أي تأثير على البيانات المالية نتيجة تطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد. 
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٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٠-

تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة –والمعدلة المطبقة من قبل المجموعةالمعايير والتفسيرات الجديدة ٢/٣

اإليرادات من العقود مع العمالء  -١٥الدولي للتقارير المالية رقم المعيار

أثر تطبيق المعيار -اإليرادات من العقود مع العمالء -١٥(أ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
"اإليرادات من عقود مع العمالء" الذي يسري مفعوله ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، والذي نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية. لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي ٢٠١٨يناير ١اعتبارا من 

فقاً . والموحدةالمختصرةالمرحليةعترف بها في البيانات الماليةالمالمبالغتغييرات في ١٥للتقارير المالية رقم 

يسمح المعيار باعتماد طريقة األثر الرجعي الكامل أو المعدل ، وقد قررت .لألحكام االنتقالية الواردة في المعيار

ر جوهري على المجموعة اعتماد طريقة األثر الرجعي المعدل عند تطبيق االنتقال. ومع ذلك ، ال يوجد أي تأثي

األرقام المبلغ عنها في التقرير السابق. 

السياسات المحاسبية–اإليرادات من العقود مع العمالء -١٥(ب) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
طبيعة التغيير: 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معياراً جديداً لالعتراف باإليرادات ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

الذي يعالج عقود البناء. يعتمد المعيار ١١عقود البضائع والخدمات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم يعالجالذي ١٨

تتوقع المؤسسة الحصول عليه نظير تحويل البضاعة الذيمقابل بمبلغ يعكس الالجديد على مبدأ االعتراف باإليراد 

أو الخدمات إلى العميل. 

التأثير: 
حددتوقدللمجموعة،الموحدةالمختصرةالمرحليةالمالية البياناتعلىالجديدالمعيارتطبيقأثربتقييماإلدارةقامت

١٥رقمالماليةالمعيار الدولي للتقاريرنموذجبموجبالسارية الحاليةالعقودلجميعاإليراداتوقياساالعترافأن

عقودمعظم. بما أن١٨بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم حالياًعما هويتغيرلنخطواتخمسمنالمكون

باإليرادات تستوفي االعترافمعاييروأنواحدأداءالتزاممنأساسيبشكلالمجموعة تتكونلدىالقائمةاإليرادات

عقودمنالمسجلةاإليراداتعلىماديتأثيرأيوجودعدمالمجموعةقررتفقد،في وقت محددمعايير االعتراف

وبالتالي، ال تختلف السياسة المحاسبية الخاصة بتحقيق اإليرادات بشكل جوهري عن السياسة . الحاليةاإليرادات

السابقة.
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١١-

تتمة –اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس ٢

تتمة –المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة٢/٣

تتمة-السياسات المحاسبية–اإليرادات من العقود مع العمالء -١٥(ب) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التمويل: عناصر
والدفعاتالعميلإلىبهاالمتعهدالخدماتأوالبضائعنقلبينالفترةفيهاتكونعقودأيوجودالمجموعةتتوقعال

مقابلالمعامالتأسعارمنأيبتعديلالمجموعةتقوماللذلك،ونتيجة. واحدةعن سنةتزيدالعميلقبلمنالمسددة

.للنقودالزمنيةالقيمة

الطرف الوكيلالطرف األصيل مقابل 
إيرادات الوساطة

تعمل المجموعة كوسيط لتداول األوراق المالية المدرجة في سوق قطر لألوراق المالية ، وبالتالي فإن اإليرادات 

مثل تالتي تحققها الشركة تمثل العموالت المكتسبة من أنشطة السمسرة وال تشمل قيمة األوراق المالية المتداولة. 

تحقة لسوق قطر لألوراق المالية التزاما على الشركة حيث تتحمل هي المخاطر االئتمانية مصاريف العمولة المس

، حيث أنها تبقى ملتزمة بالدفع حتى لو تخلف العميل عن سداد العمولة. وعليه، تعرض على هذه المصروفات

اسة المحاسبية إيرادات عموالت السمسرة كإجمالي مصاريف العموالت المستحقة، وهو ما ال يختلف عن السي

السابقة.

اإليرادات العقارية 
تشمل اإليرادات العقارية بشكل أساسي إيرادات العموالت المكتسبة من خدمات الوساطة العقارية وتوفير الخدمات 

العقارية. تعمل المجموعة كوكيل لمالك العقار وتعترف باإليرادات بقدر إيراد العمولة المحتسب عن هذه الخدمات. 

نسبة للخدمات العقارية األخرى (أي خدمات التقييم) ، تكون المجموعة هي الطرف األصيل وتقوم بتقديم الخدمات بال

وتستمر في االعتراف باإليرادات بمرور الوقت. 

، وقد قامت المجموعة باعتمادها في إعداد البيانات المالية ٢٠١٨يسري مفعول المعايير المحاسبية المعدلة التالية في 

، حسب الحاجة. وبالرغم من أنه ليس لهذه المعايير تأثيراً مادياً على البيانات المالية الموحدةالمختصرةالمرحلية

ة المنتهية للسندة الموح، إال أنها تستوجب افصاحات إضافية شاملة في البيانات السنوية الموحدةالمختصرةالمرحلية

: ٢٠١٨ديسمبر ٣١في 
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٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٢-

تتمة –والسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد ٢

تتمة –المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة٢/٣

تتمة-السياسات المحاسبية–اإليرادات من العقود مع العمالء -١٥(ب) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تتمة –ة اإليرادات العقاري

الموضوع                         

٢٨المحاسبة الدولي معيارو١) على المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٦-٢٠١٤التحسينات السنوية (دورة 

اإلعفاءاتحذف–األولىللمرةالماليةللتقاريرالدوليةالمعاييرتطبيق: ١الماليةللتقاريرالدوليالمعيارتعديالت 

.األولىللمرةالماليةللتقاريرالدوليةالمعاييربتطبيقتقومالتيللشركاتاألجلقصيرة

ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري على بياناتها المالية المرحلية. 

المعايير والتعديالت المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد

لمرحليةالم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المعايير والتفسيرات التي أصدرت ولكن

للمجموعة مذكور أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. الموحدةالمختصرة

تاريخ السريانالموضوع 

٢٠١٩يناير ١اإليجارات ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. المحاسبيةر تطبيق هذه المعاييرأثتقوم المجموعة حالياً بتقييم 

النقد والبنود المماثلة للنقد ٣
المدرج في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد يتضمن األرصدة التالية: للنقدالمماثلةوالبنودالنقد 

يونيو ٣٠

٢٠١٨

ديسمبر ٣١

٢٠١٧

يونيو ٣٠

٢٠١٧

ألف

قطريريال 

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مراجعة))مدققة((مراجعة)

٩٣,٧٦٥٦٢,٧٧٧٨١,٧٣٣نقد وأرصدة لدى البنوك

)٢٠,٠٠٠()١٠,٠٠٠()١٥,٠٠٠(يوم ٩٠ودائع بنكيه تستحق بعد 

٧٨,٧٦٥٥٢,٧٧٧٦١,٧٣٣
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٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٣-

تتمة –النقد والبنود المماثلة للنقد ٣
على ماداًثالثة أشهر، اعتإلى قصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح بين يوم واحد تشتمل األرصدة لدى البنوك على ودائع 

.فوائد بأسعار الودائع قصيرة األجلمل تحهذه الودائع قصيرة األجل . طلبات المجموعة من النقدمت

أموال العمالء-البنوك أرصدة لدى ٤
يام لى حين قوتحتفظ بها المجموعة كأمانة إالعمالء،أموال العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص -األرصدة لدى البنوك 

ن بتحويل المبالغ المستحقة ممجموعةتقوم الوالمعامالتهذه في تاريخ تسوية أسهمالعمالء بتخصيص هذه األرصدة لشراء

. أموال العمالء إلى هيئة التسويات

مالية الوراق األفي اتثمارستاال٥

(مدققة)٢٠١٧ديسمبر ٣١(مراجعة)٢٠١٨يونيو ٣٠

اإلجماليغير مدرجةمدرجةاإلجماليغير مدرجةمدرجة

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

بالقيمة العادلة –أسهم

من خالل اإليرادات 

٨٥,٥٣٧٩٩٦٨٦,٥٣٣١١٧,٨٨٨٩٩٦١١٨,٨٨٤الشاملة األخرى 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٤-

غير الملموسةالموجودات٦

ي تم شراؤهالتااللكتروني تكلفة الموقع ومثل تطبيق التداول عن طريق الجوال لشركات الوساطة تلموجودات غير الملموسة ا

. مارت لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.مشركة داللة سصالح ل

. الموحدالمرحلي في بيان الدخل اإلطفاءوالك هستاالتحت للفترة غير الملموسة الموجوداتإطفاء يدرج 

ديسمبر٣١ يونيو٣٠

٢٠١٧ ٢٠١٨

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مدققة) (مراجعة)

التكلفة:

٣٧٦ ١,٢٠٩ في بداية الفترة / السنة

٨٣٣ - إضافات خالل السنة 

١,٢٠٩ ١,٢٠٩ في نهاية الفترة / السنة

المتراكم: اإلطفاء

٢٤٢ ٣٦٧ في بداية الفترة / السنةالرصيد 

١٢٥ ١٠٦ اإلطفاء للفترة / السنة

٣٦٧ ٤٧٣ في نهاية الفترة / السنة

٨٤٢ ٧٣٦ القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنةيصاف
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٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٥-

معداتالوالعقارات٧
يونيو ٣٠

٢٠١٨

ديسمبر٣١

٢٠١٧

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مدققة)(مراجعة)

التكلفة:
٨٨,٧١٦٨٨,٦٦٩في بداية الفترة / السنة    

١٤٧٤٩إضافات خالل الفترة / السنة    

-)٣(خالل الفترة / السنةتحويالت

)٢(-شركات تابعةتصفية من

٨٨,٨٦٠٨٨,٧١٦في نهاية الفترة / السنة  

االستهالك المتراكم:
٤٨,٥٤٣٤٦,٨٧٢في بداية الفترة / السنة    

٨٤٧١,٦٧٣لفترة / السنة    لاالستهالك 

-)١(خالل الفترة / السنةتحويالتيتعلق بال

)٢(-من تصفية لشركات تابعة

٤٩,٣٨٩٤٨,٥٤٣في نهاية الفترة / السنة 

٣٩,٤٧١٤٠,١٧٣في نهاية الفترة / السنةصافي القيمة الدفترية 

رأس المال ٨

يونيو ٣٠

٢٠١٨

ديسمبر٣١

٢٠١٧

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مدققة)(مراجعة)

:المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
٢٨٤,١٦٠٢٨٤,١٦٠قطري للسهمريال١٠واقع سهم ب٢٨,٤١٦,٠٠٠
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٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٦-

الربح األساسي والمخفف للسهم٩
لعدد األسهم مرجحللفترة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط الاألرباحمةالربح األساسي للسهم بقساحتسابيتم 

. خالل الفترةقائمةالعادية ال

للستة أشهر المنتهية في

٢٠١٧يونيو ٢٠١٨٣٠يونيو ٣٠

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مراجعة)(مراجعة)

١,٤٣٥١٢,٨٣٩)ريال قطريالشركة األم (ألفلمساهميالفترة العائدربح

٢٨,٤١٦٢٨,٤١٦)قطريريالألف(المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة 

٠,٠٥٠,٤٥)قطريريال الربح األساسي والمخفف للسهم (

العائد يساوىلسهملعائد المخفف الولذلك فإن الفترة،في أي وقت خالل هذه مخففةلم يكن هناك أي أسهم يحتمل أن تكون 

األساسي للسهم. 

المحتملةااللتزامات والمطلوبات١٠
المطلوبات المحتملة 

. ماديةالمجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات كان لدى

ديسمبر٣١يونيو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧

(مدققة)(مراجعة)

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق من البنوك بالنيابة عن المجموعة إلى ضمانات مالية مصدرةتمثل خطابات الضمان 

.شهر من تاريخ التقرير١٢وتستحق خالل االعتياديةخالل األعمال المالية
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٧-

تتمة –االلتزامات والمطلوبات المحتملة١٠

التمويلياإليجارالتزامات 
خ التقريرتاريقابلة لإللغاء كما في الالحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجارات تشغيلية غير كان 

كالتالي: 

يونيو٣٠

٢٠١٨

رديسمب٣١

٢٠١٧

(مدققة)(مراجعة)

ألف ريال قطري

ألف ريال 

قطري

٨١-خالل سنة واحدة

التزامات النفقات الرأسمالية 
لدى المجموعة التزامات نفقات رأسمالية من التعاقدات في نهاية فترة التقرير ولم يسجل لها مخصصات، وهي كالتالي: 

يونيو ٣٠

٢٠١٨

ديسمبر ٣١

٢٠١٧

(مراجعة)

ألف ريال 

قطري

(مدققة) 

ألف ريال 

قطري

٢٫٩٦١٢٫٦١٦التزامات نفقات رأسمالية 

محتملةموجودات١١
المرفوعةالقضائيةالدعوىفيقطرمحكمةمنمبدئياحكمامجموعة التلقت،٢٠١٦ديسمبر٣١فيالمنتهيةالسنةخالل

أحدتداوالتلحسابهذا الموظف انتهاكنتيجةمجموعة التكبدتهاالتيالخسائرعنبتعويضللمطالبةسابقموظفضد

ريالمليون١٩,٥بمبلغالشركةتكبدتهاالتيالخسائركاملبسدادالموظفالمحكمةألزمتالمبدئي،للحكمووفقاً. العمالء

.لقريباالمستقبلفيبالكاملالمطالبةتحصيلباحتمالقوياًمؤشراًيعطىالمحكمةحكمأناإلدارةمجلسباعتقاد. قطري

األطراف ذات العالقة١٢
تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي تدار من قبل 

شروط المتعلقة بهذه المعامالت الاألسعار وسياسة عتماد ا. يتم هذه األطراف أو التي تمارس هذه األطراف تأثيراً هاماً عليها

المجموعة.من قبل إدارة 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٨-

تتمة –األطراف ذات العالقة١٢

العالقةذاتاألطرافمعالمعامالت

معامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحلي الموحد كالتالي:الكانت 

للستة أشهر المنتهية في

٢٠١٧يونيو٢٠١٨٣٠يونيو ٣٠

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مراجعة)(مراجعة)

وأقاربهم ذوي العالقة الوثيقةاإلدارةموظفيكبار
٢٤٥١,٢٠٢إيرادات الوساطة والعموالت

أطراف أخرى ذات عالقة:
١٣٠١,٨٠٠والعموالتالوساطةإيرادات

العالقةذاتاألطرافمعاألرصدة

: كالتاليالموحد في بيان المركز المالي المرحلي المدرجة ألرصدة مع األطراف ذات العالقة اكانت 

٢٠١٨يونيو ٣٠

)مراجعة(

٢٠١٧ديسمبر ٣١

(مدققة)

ة دائنةمديننةدائةمدين

لفأ

ريال قطري

لفأ

ريال 

قطري

لفأ

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٢٣,٦٣٩-٣-الوثيقةالعالقةذويوأقاربهماإلدارةموظفيكبار

-١٥,٧١٥--عالقةذاتأخرىأطراف

.على التواليإلى العمالءمن ومستحقةالمبالغ الضمن مدرجةأعاله الدائنةالمدينة واألرصدة 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-١٩-

تتمة –األطراف ذات العالقة١٢

المعامالت مع األطراف ذات العالقةأحكام وشروط 

. األرصدة القائمة في نهايةأو حسب الشروط التعاقديةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقاً ألسعار السوق العادية

دةباألرصعالقة فيما يتعلق ي طرف ذي ك أية ضمانات مقدمة من أو إلى أويتم سدادها نقداً. ليست هناالسنة غير مضمونة 

الدائنة أو المدينة.

لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة خالل الفترة / 

السنة. يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص األوضاع المالية لألطراف ذات العالقة واألسواق التي تعمل 

ف ذات العالقة. فيها األطرا

مكافأة كبار المسؤولين باإلدارة  

خالل الفترة كالتالي:ولين باإلدارةؤمكافآت كبار المسكانت 

للستة أشهر المنتهية في

٢٠١٧يونيو٢٠١٨٣٠يونيو ٣٠

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مراجعة)(مراجعة)

١,٣٩٧١,٣٨٠رواتب ومنافع قصيرة األجل

٦٨٦٨مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١,٤٦٥١,٤٤٨

التحليل القطاعي١٣
قطاعات ألغراض إعداد للمجموعة ثالثةوقطاعات بناء على طبيعة أنشطتها. عدة تنتظم المجموعة في اإلدارة،ألغراض 

:هيواألخرى،التقارير واألنشطة 

لبيع وشراء األسهم. للعمالء المقدمة الوساطة يشمل هذا القطاع خدمات واألسهم:وساطة ·

ات العقارية للعمالء.ثمارستيشمل هذا القطاع خدمات تسويق وإدارة العقارات واالوالعقارات:·

طويروتاالستشاراتوخدماتيشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء و:المعلوماتتكنولوجيا·

.وبرمجتهاالخاصةالبرامج

.ستثماراالأنشطةفيوتشاركشركاتها التابعةلبتقديم خدمات المجموعةتمثل الشركة القابضة حيث تقوموأخرى: ·
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-٢٠-

تتمة-التحليل القطاعي ١٣

كون أسعار ناء على ربح أو خسارة التشغيل. تتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة ألغراض تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات ب

بين قطاعات التشغيل على أساس التعامالت الحرة بالسوق بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى.التحويل 

على التوالي:٢٠١٧و٢٠١٨يونيو ٣٠الجدول التالي معلومات عن اإليرادات والربح واالستهالك واالطفاء المتعلقة بقطاعات التشغيل للمجموعة للستة أشهر المنتهية في عرضي

ستة أشهر المنتهية في      ال
اإلجمالياستبعاداتأخرىتكنولوجيا المعلوماتالعقاراتوساطة األسهم(مراجعة)٢٠١٨يونيو ٣٠

ألفألفألفألفألفلفأ

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١٣,١٣٧---١٢,٩٥٨١٧٩الوساطة عموالتصافي إيرادات 

٤,٥٨٥)٢,٣٤٣(٣,٥٥٠١,٩٠٨١٠٠١,٣٧٠أخرى

١٧,٧٢٢)٢,٣٤٣(١٦,٥٠٨٢,٠٨٧١٠٠١,٣٧٠إيرادات القطاع

١,٣٤٤-٦١٤)٢٤٥()١,١٢١(٢,١٠٥القطاعربح (خسارة) 

٩٥٣-٣١٣٧٥٩٨٤٤٩طفاء االستهالك واإل
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-٢١-

تتمة-التحليل القطاعي ١٣

يونيو ٣٠ستة أشهر المنتهية في ال
العقاراتوساطة األسهم(مراجعة)٢٠١٧

تكنولوجيا 

اإلجمالياتبعاداستأخرىالمعلومات

ألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٣,٦٠٩)١٩٢(--٢٠,٤٩٦٣,٣٠٥الوساطةصافي إيرادات عموالت

٤,٣٨٥)١,٦٦٦(٣,١٣٦١,٧٩٠١١,١٢٤أخرى

٢٧,٩٩٤)١,٨٥٨(٢٣,٦٣٢٥,٠٩٥١١,١٢٤إيرادات القطاع

١٢,٨٤١)١٩٢(٥٠٠)١٧(١٠,٧٠٢١,٨٤٨) القطاعةربح (خسار

٩٠١-٨٤٣٧٣١٤٤٣واإلطفاء االستهالك
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-٢٢-

تتمة-التحليل القطاعي ١٣
يعرض موجودات ومطلوبات القطاعات: الجدول التالي

٢٠١٨يونيو ٣٠في 
(مراجعة)

العقاراتوساطة األسهم

تكنولوجيا 

اإلجمالياتبعاداستأخرىالمعلومات

ألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٥٦٨,٥٤٠)٣١٥,٤٣٢(٤٧٥,٠١٥٧٦,٨٢٨١٧,٠٥٥٣١٥,٠٧٤القطاعموجودات 

٣٣٦,٨٣٨)٨١,٣٣١(٣٥٢,٣٧٣٣,٩٨٤٢٠٠٦١,٦١٢مطلوبات القطاع 

(مدققة)٢٠١٧ديسمبر٣١في 
العقاراتوساطة األسهم

تكنولوجيا 

اإلجمالياتبعاداستأخرىالمعلومات

ألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٧٣,٦٦٢)٢٦٩,٣١٢(٥٤٩,٤٧١٧٧,٩٥٣١٧,٩٢٨٢٩٧,٦٢٢موجودات القطاع

٤٤٠,٩١٤)٣٥,٥١٥(٤٢٧,٠٤٦٣,٩٨٧٨١٩٤٤,٥٧٧مطلوبات القطاع 

. أنشطة المجموعة في دولة قطرتتركز 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-٢٣-

القيمة العادلة لألدوات المالية ١٤
ومطلوبات مالية.ماليةتتكون األدوات المالية من موجودات 

أموال العمالء –وأرصدة لدى البنوك مبالغ مستحقة من العمالء وأرصدة لدى البنوك نقد وتتكون الموجودات المالية من 

وذمم مدينة أخرى. المطلوبات في أوراق مالية ات ثماراستإليداع المركزي لألوراق المالية ولومبالغ مستحقة من شركة قطر 

وذمم دائنة أخرى.العمالءالمالية تتكون من مبالغ مستحقة إلى 

عن قيمتها الدفترية.ماديالقيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل 

تدرج القيمة العادلة

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

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

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

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

سوقية واضحة.

للقيمةيالهرمالتدرج مستوىحسبالعادلةبالقيمةالمدرجة الماليةلألدواتتحليالًالتاليالجدوليبين،يونيو٣٠كما في 

:العادلة

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

(مراجعة)٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-٨٦,٥٣٣٨٥,٥٣٧٩٩٦في أوراق مالية ات ثماراست

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

(مدققة)٢٠١٧ديسمبر ٣١في 

-١١٨,٨٨٤١١٧,٨٨٨٩٩٦ماليةأوراقفياستثمارات

ولم تحدث العادلة،للقيمة ٢والمستوى ١لم تحدث تحويالت بين المستوى ٢٠١٨يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

.: ال شيء)٢٠١٧(للقيمة العادلة٣مستوى التحويالت إلى أو من 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-٢٤-

معلومات المقارنة١٥
ماليةبياناتأولكانتوقد. ٢٠١٧يناير١مناعتبارا٩الماليةللتقاريرالدوليالمعياربتطبيقمبكراًالمجموعة قامت

٣٠فيالمنتهيةللفترةصدارهاإتمقد٩الماليةللتقاريرالدوليللمعياروفقاًالتعديالتفيهاتطبقمختصرة موحدة مرحلية

٢٠١٧يونيو٣٠فيالمنتهيةأشهروللستةفيكماموحدةالمختصرةالالمرحليةالماليةالبياناتفإنوعليه. ٢٠١٧سبتمبر

لماليةاللتقاريرالدوليالمعيارتطبيقعنالناتجةالتغييراتيليفيما. ٩الماليةللتقاريرالدوليللمعياروفقاًإعدادهايتملم

. ٢٠١٧يونيو٣٠فيالمنتهيةللفترةالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتفيالمعروضةالمقارنةمعلوماتعلى٩

التفاصيل
المبلغ الوارد 

بالتقرير

المبلغ بعد تطبيق 
المعيار الدولي 
٩للتقارير المالية 

التغير

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

بيان الدخل المرحلي الموحد

)١٫١٢٤(٤٫٦٩٩٣٫٥٧٥صافي ايرادات االستثمار

)١٫١٢٤(٢٩٫١١٨٢٧٫٩٩٤صافي االيرادات التشغيلية

)١٫١٢٤(١٣٫٩٦٥١٢٫٨٤١الربح للفترة

)١٫١٢٤(١٣٫٩٦٣١٢٫٨٤١األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم 

)٠٫٠٤(٠٫٤٩٠٫٤٥الربح األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 

صافي الربح من استبعاد استثمارات في أوراق مالية معاد 

١٫١٢٤-)١٫١٢٤(تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية
٢٠١٨يونيو ٣٠في 

-٢٥-

تتمة –معلومات المقارنة١٥

التفاصيل
المبلغ الوارد 

بالتقرير

المبلغ بعد تطبيق 
الدولي المعيار 

٩للتقارير المالية 
التغير

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد 

١١,٩٧٣-)١١,٩٧٣(٢٠١٧يناير ١احتياطي القيمة العادلة 

احتياطي القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

)١٢,٥٨٩()١٢,٥٨٩(-٢٠١٧يناير ١األخرى 

)١,١٢٤(١٣,٩٦٣١٢,٨٣٩للفترةالربح

١,١٢٤١,١٢٤-الربح من بيع استثمارات في أوراق مالية

مطالباتوقضائيةدعاوى١٦
بتعويضللمطالبةآخرينوطرفينأحد الشركات التابعة للمجموعة ضدقضائيةدعوىات الوساطة شركعمالءأحدأقام

أيدفعلزم بتلنالشركةأنمنواثقةاإلدارةإن. العميلذلكتداولحسابمنالمسحوبةاألموالاستخدامسوءعن

دقمن قبل المجموعة الشيكاتبإصدارالمتعلقةالمطلوبةواإلجراءاتواللوائحالقواعدجميعأنحيثذلك عنتعويضات

.  بهاااللتزامتم




