
 
 

 ق.ع.م.ش القابضة واإلستثمار داللة للوساطةشركة 
 

 الموحدةالمختصرة البيانات المالية المرحلية 
 7002يونيو 30

 



 
 

 مجلس اإلدارةالسادة إلى الموحدة  المختصرةمراجعة البيانات المالية المرحلية حول تقرير 
 ق.ع.م.ش القابضة واالستثمارركة داللة للوساطة ش
 

 المقدمة
"( الشركة)" ق.ع.م.شالقابضة  لشركة داللة للوساطة واالستثمارالمرفقة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في  7302يونيو  03كما في "( المجموعة"يشار إليهم معًا بـ )وشركاتها التابعة 
 03وبيان الدخل المرحلي الموحد وبيان الدخل الشامل المرحلي الموحد للثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  7302يونيو  03

وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في  7302يونيو 
البيانات المالية المرحلية المختصرة  همسؤولة عن إعداد وعرض هذ اإلدارةإن . ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة ذات العالقة

البيانات  هذهإن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول مراجعة . التقارير المالية المرحلية: 03رقم  محاسبة الدوليلمعيار الالموحدة وفقًا 
 .المالية المرحلية المختصرة الموحدة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها

 
 نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها المدقق " 7303 المراجعةالمتعلق بإجراءات لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي 
ولين عن األمور المالية ؤ ن األشخاص المسممراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات أساسًا  تتضمن". للمؤسسة المستقل

جراءات مراجعة أخرى والمحاسبية، ًا لمعايير قإن نطاق المراجعة يقل كثيرًا عن نطاق تدقيق يتم وف. وتطبيق إجراءات تحليلية وا 
. نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيقيمكن أن الذي الحصول على التأكيد نستطيع وبالتالي ال  الدولية،التدقيق 

 .تدقيق رأيوعليه فإننا ال نبدي 
 

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

 .("التقارير المالية المرحلية") 03لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ، وفقاً الماديةكافة النواحي 
 

 

 
 
 

  
 
   
  
 
 
 

 قـــــطر -الدوحة 
 6102يوليو  62

 عن رودل آند بارتنر
 

 مجدي ابو الخير 

 عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

 (123)ترخيص رقم 
 

 ( 061020) سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 



 ق .ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  03إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-0- 

 

 

 الموحد المرحليالمركز المالي بيان 
 7302يونيو 03في 
 ديسمبر 13  يونيو  01  
  6102  6132 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف إيضاحات 

 (مدققة)  (مراجعة)  
     

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 117,156   81,733 1 نقد وأرصدة لدى البنوك

 307,711   370,008 4 أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 51,066   122,632  مبالغ مستحقة من العمالء

 28,691  -  شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة من 

 109,829   141,072 5 متاحة للبيع –إستثمارات مالية 

 31,020   22,607  موجودات أخرى
     

  738,052  645,473 
     

     الموجودات غير المتداولة
 134  72 2 موجودات غير ملموسة

 41,797  40,985 7 عقارات ومعدات
     

  41,057  41,931 

 687,404  779,109  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات وحقوق الملكية
     المطلوبات

     المطلوبات المتداولة
 397,479   468,991  مبالغ مستحقة للعمالء

 -  36,168  لألوراق المالية يالمركز  لإليداعقطر  شركة ىإلمبالغ مستحقة 

 26,415   22,788  مطلوبات أخرى

  527,947  423,894 
     

     المطلوبات غير المتداولة
 4,383   4,689  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     

 428,277  532,636  المطلوباتإجمالي 

 



 ق .ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  03إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-7- 

 

 

 تتمة -الموحد  المرحلي بيان المركز المالي
 7302يونيو  03في 
 
 ديسمبر 13  يونيو  01  
  6102  6132 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف إيضاحات 

 (مدققة)  (مراجعة)  
     

     حقوق الملكية
 284,160   284,160 8 رأس المال

 26,004   26,004  قانونياحتياطي 

 (11,973)   (38,588)  احتياطي القيمة العادلة

 (39,107)   (25,144)  خسائر متراكمة 
     

 259,084  246,432  حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم

 43   41  حقوق غير مسيطرة
     

 259,127  246,473  إجمالي حقوق الملكية
     

 687,404  779,109  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 الحمادي علىالعزيز  عبد. د                                              موزة محمد السليطي

 الرئيس التنفيذي                                                   مجلس اإلدارة عضو
 

 
  



 ق .ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  03إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-0- 

 

 موحدال المرحليبيان الدخل 
 7302يونيو  03أشهر المنتهية في لستةل
 
 الستة أشهر المنتهية في   أشهر المنتهية في  الثالثة  
 6132يونيو  11  6102يونيو  01  6132يونيو  11  6102يونيو  01  
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف إيضاحات 

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
         

  16,462   30,073  7,547   15,375  إيرادات وساطة عموالت

  (5,394)   (9,769)   (2,519)   (5,079)  مصروفات وساطة عموالت
         

 11,068   20,304   5,028  10,296  صافي إيرادات وساطة وعموالت 

         

  455   4,699  (5,179)  (376)  االستثمار  من الدخل(الخسارة)صافي

  3,825   3,370   3,048   1,169  إيرادات عقارية 

  1,001   745   524   363  إيرادات فوائد
         

  16,349  29,118   3,421   11,452  صافي إيرادات التشغيل

         

  2,093   174   1,735   174  إيرادات أخرى

دارية  (12,103)   (14,426)   (6,274)   (7,317)  مصاريف عمومية وا 

 (846)   (901)   (436)   (450)  االستهالك واإلطفاء
         

قبل خسائر انخفاض  (الخسارة)الربح 
 5,493  13,965  (1,554)  3,859  قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

انخفاض في قيمة استثمارات متاحة 
  للبيع

 

-  

 

2,362  

 

-  

 

 (4,240) 
         

  1,253  13,965   808  3,859  ربح الفترة
         

         :عائد إلى
  1,254  13,963   808  3,859  المساهمين بالشركة األم 

 (1)  2  -  -  حصص غير مسيطرة 
         

  3,859  808   13,965  1,253 
         

لاير ) للسهم االساسي والمخفف العائد

         ( قطري
 0.044  0.49  0.028  0.14 9 (العائد لمساهمي الشركة األم)

 

 

 



 ق .ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  03إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-3- 

 

 المرحلي الموحد الشامل بيان الدخل 
 7302يونيو  03لستة أشهر المنتهية في ل
 

 الستة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في  
يونيو  01 

6102 
يونيو  11 

6132 
يونيو  01 

6102 
يونيو  11 

6132 
لاير  ألف  لاير قطري ألف 

 قطري
لاير  ألف  لاير قطري ألف 

 قطري

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
        

  1,253  13,965   808   3,859 ربح الفترة
        

        :إيرادات شاملة أخرى
إلى الربح أو  إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها

        :الخسارة خالل في فترات الحقة
خسارة القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  صافي

 محول الى بيان الدخل المرحلي الموحد
 

(19,213)   

 

(596)   

 

(25,495)  

 

(3,589) 

من استبعاد استثمارات متاحة  (ربح) خسارة صافي
 1,614  (1,124)  5,364  767 للبيع محول إلى بيان الدخل المرحلي الموحد

المتاحة للبيع  االستثماراتفي قيمة  انخفاضخسارة 
 4,240  -  (2,362)  - أعيد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد

        
الشاملة األخرى يعاد  اإليرادات (الخسارة)صافي

 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة خالل فترات الحقة 
 

(18,446)  

 

2,406   

 

(26,619)  

 

    2,265     
        

او الخسارة خالل  الى الربح نود ال يعاد تصنيفهاب
 فترات الحقة

-  -  -  - 

 2,265  (26,619)   2,406  (18,446) إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
        

 للفترة الدخل الشامل( الخسارة)إجمالي 
 

(14,587)   

 

3,214   

 

(12,654)  

 

 3,518     
        

        :عائد إلى
     3,519   (12,652)  3,214   (14,584) المساهمين بالشركة األم 

 (1)       (2)          -   (3) حصص غير مسيطرة
        

 (14,587)   3,214  (12,654)      3,518 

 
  



 ق .ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  03إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-5- 

 

 موحدال المرحليبيان التدفقات النقدية 
 7302يونيو  03المنتهية في  أشهر للستة

 للستة أشهر المنتهية في   
 6132يونيو  11  6102يونيو 01  
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف إيضاح 

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     أنشطة التشغيل

  1,253   13,965  الفترةربح 

     :تعديالت للبنود التالية

  4,240  -  خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

  846   901  االستهالك واالطفاء

  204   308  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  1,614   (1,124)  متاحة للبيع –من بيع استثمارات مالية  خسارة( ربح)صافي 

  (1,001)   (745)  إيرادات فوائد

 (2,069)   (3,575)  إيرادات أرباح موزعة 
     

  5,087   9,730   ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

     :التغيرات في رأس المال العامل

  19,997  (62,297)  أموال العمالء -أرصدة لدى البنوك 

  29,303   (71,566)  مبالغ مستحقة من العمالء 

 (27,185)   64,859  إلى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية/ مبالغ مستحقة من

 9,529   8,413  موجودات أخرى

 (4,864)   71,512  مبالغ مستحقة للعمالء

  (18,581)   (3,627)  مطلوبات أخرى
     

  13,286   17,024  من العملياتالتدفقات النقدية 

  (70)   (2)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  13,216   17,022  نشطة التشغيليةاصافي التدفقات النقدية من 

     أنشطة االستثمار
  79,175   391,764  متحصالت من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع

  (63,524)   (448,502)  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 15,000  -  يوما 91تستحق بعد  التيالودائع البنكية  فيالحركة 

  (875)   (27)  شراء عقارات ومعدات

  1,001   745  إيرادات فوائد

  2,069   3,575  توزيعات أرباح مستلمة
     

  32,846  (52,445)  من أنشطة االستثمار (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية



 ق .ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  03إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-6- 

 

 تتمة -الموحد  بيان التدفقات النقدية المرحلي
 7302يونيو  03للستة أشهر المنتهية في 

 
 للستة أشهر المنتهية في   
 6132يونيو  11  6102يونيو 00 إيضاح 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     طة التمويلأنش

 2  -  غير المسيطرة المساهمات من الحصص

 -  -  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

 2  -  أنشطة التمويلصافي التدفقات النقدية من 
     

  46,064   (35,423)  الزيادة في النقد والنقد المعادل (النقص) صافي
     

 132,982   97,156  يناير  3النقد والنقد المعادل في 
     

  179,046   61,733 1 يونيو   01النقد والنقد المعادل في 

 
 
 
 
 
 



 ق .ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  03إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-2- 

 

 المرحلي الموحد  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 7302يونيو  03أشهر المنتهية في للستة 

 
        للمساهمين بالشركة األم 

  رأس المال 
احتياطي 
  قانوني

قيمة الاحتياطي 
  عادلةال

/ أرباح مدورة 
 اإلجمالي   (خسائر متراكمة)

حقوق غير  
 مسيطرة 

إجمالي حقوق  
 الملكية

  ألف 
  لاير قطري

  ألف
  لاير قطري

 ألف
  لاير قطري

  ألف
  لاير قطري

  ألف 
 لاير قطري

  ألف 
 لاير قطري

  ألف 
                لاير قطري

 265,439  43  265,396   (42,016)  (1,952)  25,204  284,160 (مدققة) 6132يناير  3في 
               

 1,253  (1)  1,254   1,254  -  -  - الفترة (خسارة)أرباح 

 2,265  -  2,265   -  2,265  -  - أرباح شاملة أخرى للفترة

 3,518  (1)  3,519   1,254  2,265  -  - الشاملة للفترة  األرباحإجمالي 
 2  2  -   -   -  -  - مساهمات

               
 268,959  44  268,915   (40,762)  313  25,204  284,160 (مراجعة) 6132يونيو  11في 
               

 259,127  43  259,084   (39,107)  (11,973)  26,004  284,160 ( مدققة) 6137يناير  3في 

 13,965  2  13,963   13,963  -  -  - ربح الفترة 

 (26,619)  (4)  (26,615)   -  (26,615)  -  - شاملة أخرى للفترة (خسائر) إيرادات

 (12,654)  (2)  (12,652)   13,963  (26,615)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 246,473  41  246,432   (25,144)  (38,588)  26,004  284,160 (مراجعة) 6102يونيو  01في 



 ق.ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  7302يونيو  03في 

-8- 

 

 
 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 0
مايو  73هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر في "( الشركة)" ق.ع.م.القابضة ش داللة للوساطة واإلستثمار 

قانون الشركات التجارية مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام  الشركةإن . 03623تحت السجل التجاري رقم  7335
للشركة في مدينة  إن عنوان المكتب المسجل .بورصة قطرهيئة قطر لألسواق المالية و ولوائح  .7305لسنة  00القطري رقم 

 .73520، ص ب دولة قطر –الدوحة 
 
 في أنشطة الوساطة في بورصة قطر وتمارس أنشطة "(المجموعة"ـ بجمعيَا يشار إليهم ) مع شركاتها التابعةتعمل الشركة  

 .ات األخرىاإلستثمار و  اإلستثمارات العقارية
 
 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةفترة ل الموحدة للمجموعة المختصرةالمرحلية تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية  

 .7302 يوليو 76بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  7302
 
 الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  7
  
 أسس إعداد  7/0

 لمتطلباتوفقًا  7302 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة الموحدة المرحلية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
 ".التقارير المالية المرحلية" – 03معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
وتم  المجموعة،وهو العملة المستخدمة ألعمال  القطري باللايرالموحدة المختصرة المرحلية عداد البيانات المالية إلقد تم 
 .ما يشار إليه بغير ذلك بإستثناء قطري، لايرجميع المبالغ إلى أقرب ألف  تقريب

 
 

ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في إعداد الموحدة إن البيانات المالية المرحلية المختصرة   
 00ويجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  السنوية،البيانات المالية الموحدة 

ال تعتبر بالضرورة  7302يونيو  03النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في  ، فإنإلى ذلك إضافة. 7306ديسمبر 
  .7302ديسمبر  00مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 



 ق.ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  7302يونيو  03في 

-9- 

 

 

 تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  7
 
 أسس التوحيد 7/7

القابضة  واالستثمارتشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة داللة للوساطة 
 :إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي"(.المجموعة"يشار إليهم بـ )وشركاتها التابعة "( الشركة)"ق .ع.م.ش

 إسم الشركة
دولة 
 العالقة التسجيل

نسبة 
  الملكية

نسبة 
 الملكية

يونيو  30   
7002 

يونيو  03 
7306       

 ٪99.98  ٪99.99 شركة تابعة قطر م.م.داللة للوساطة ذشركة 
 ٪99.98  ٪99.99 شركة تابعة قطر م.م.داللة للوساطة اإلسالمية ذشركة 
 ٪033  ٪000 شركة تابعة قطر م.م.ذداللة العقارية شركة 
 ٪99.93  ٪99.90 شركة تابعة قطر (غير عاملة)م .م.داللة لالستثمار ذشركة 
 ٪99.53  ٪99.90 شركة تابعة قطر (غير عاملة)م .م.داللة العالمية ذشركة 
 ٪033  ٪000 شركة تابعة قطر ( غير عاملة) م.م.ذداللة لتكنولوجيا المعلومات شركة 

 
 

لم التي و م .م.داللة الدولية ذشركة م و .م.دارة الموافقات والمبادرات الالزمة لتصفية شركة داللة لالستثمار ذفي تاريخ التقارير اتخذت اال
 .منذ التأسيسعمليات  نشاط أو أي ييمارسا أ

  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 7/3
ت المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانا

 : ، بإستثناء ما يلي7306ديسمبر  00للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية الموحدة إعداد البيانات المالية 
 

وقامت الشركة باعتمادها في إعداد البيانات المالية المرحلية  7302 يناير 0 يسري مفعول المعايير المحاسبية المعدلة التالية في
 الموحدة،وبالرغم من أنه ليس لهذه المعايير تأثيرًا ماديًا على البيانات المالية المرحلية المختصرة . حسب الحاجة الموحدة،المختصرة 

 :7302ديسمبر  00 هية فيالمنت للسنة إال أنها تستوجب افصاحات إضافية شاملة في البيانات السنوية الموحدة
 سريانتاريخ ال الموضوع

 7302يناير  0 المبدئي اإلفصاح : 2رقم  المحاسبة الدوليمعيار التعديالت على         
الناتجة الضريبية المؤجلة  باألصولاالعتراف  :المشتركةالترتيبات  07رقم  المحاسبة الدولي معيارهالتعديالت على 

 الغير محققة لخسائرمن       ا
 6137يناير  3

 6137يناير  3                              األخرىالشركات  فياإلفصاح عن الحصص :  07التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
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-03- 

 

 المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول  والتعديالتالمعايير  7/4
والتي تنوي حتى تاريخ اصدار البيانات المالية  لم تدخل حيز التطبيق بعد والتيالمعايير الجديدة والمعدلة المصدرة  يليفيما 

 :تناسبت معها عندما تكون ساريه التطبيق إذاتطبيقها  المجموعة
 تاريخ السريان التفصيل المعيار

 6108يناير  0 النسخة المعدلة: األدوات المالية 9للتقارير المالية رقم  يالمعيار الدول
 6108يناير  0 ءااليراد من عقود مع العمال 05للتقارير المالية رقم يالدولالمعيار 

والمعيار الدولي للتقارير  0على المعيار الدولي للتقارير المالية ( 7306-7303دورة ) التحسينات السنوية
 7009يناير  0 78المالية 

 6102يناير  0 عقود االيجار 06للتقارير المالية رقم  يالمعيار الدول
 

 .المعايير هذه تطبيق تأثير بتقييم المجموعة وتقوم
 

 
 والنقد المعادلالنقد  3
 :في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد تتضمن األرصدة التالية والنقد المعادل المدرجالنقد  
 

يونيو  30 
7002 

 ديسمبر 00 
7306 

يونيو  03 
7306 

 ألف 
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
  179,046  117,156   81,733 نقد وأرصدة لدى البنوك

 -  (20,000)  (20,000) يوم  91ودائع بنكيه تستحق بعد 

 61,733  97,156  179,046 

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

 .تحقق فوائد باألسعار الخاصة بالودائع قصيرة األجلهذه الودائع قصيرة األجل ، طلبات المجموعة العاجلة من النقدمت
 
 أموال العمالء -أرصدة لدى البنوك  4
وتحتفظ بها المجموعة كأمانة الى حين قيام  العمالء،أموال العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص  -األرصدة لدى البنوك  

بتحويل المبالغ المستحقة  مجموعةتقوم ال المنجزة،في تاريخ تسوية المعامالت  أسهم العمالء بتخصيص هذه األرصدة لشراء
 .من أموال العمالء إلى هيئة التسويات
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 متاحة للبيع -مالية  استثمارات 9
 6132ديسمبر  13  6102يونيو  01 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 
  ألف 

 لاير قطري
  ألف 

 لاير قطري
  ألف 

 لاير قطري
  ألف 

 لاير قطري
  ألف 

 لاير قطري
  ألف 

 لاير قطري

            
 109,829  2,304  107,525   141,072  2,423  138,649 أسهمقيمة 

 
 

 
 غير الملموسة الموجودات     6
 

 
 

 .الموحد في بيان الدخل المرحلي" االستهالك واإلطفاء"أدرج إطفاء الموجودات غير الملموسة تحت بند 
  

  يونيو 01  ديسمبر 31
6132  6102  
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
 

  (مراجعة)  (مدققة)
    

 :التكلفة   
 السنة/ الرصيد في بداية الفترة  022  172

 

 

  

 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة  376 376
   

 اإلطفاءمجمع    
 السنة/ الرصيد في بداية الفترة  646  332
 السنة/ اإلطفاء للفترة  26  362

    

 السنة/ الرصيد في نهاية الفترة  014  646
    

 السنة/ القيمة الدفترية في نهاية الفترة  يصاف 26  314
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 معداتالو  الممتلكات 2

يونيو  01 
6102 

 ديسمبر13 
6132 

 
 

 ألف
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري

 (مدققة)  (مراجعة) 
    :التكلفة

 87,558  88,669 السنة    / في بداية الفترة 

 1,111  27 السنة    / إضافات خالل الفترة 

 88,669  88,696 السنة  / في نهاية الفترة 
    

    :اإلستهالك المتراكم
 45,274  46,872 السنة    / في بداية الفترة 

 1,598  839 السنة    / االستهالك خالل الفترة 

 46,872  47,711 السنة / في نهاية الفترة 

 41,797  40,985 السنة/ في نهاية الفترة  صافي القيمة الدفترية

 

 رأس المال    8

يونيو  01           
6102 

 ديسمبر13 
6132 

 ألف            
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 (مدققة)  (مراجعة) 
    :والمدفوع بالكاملالمصرح به والمصدر 

 قطري للسهم لاير 31سهم بقيمة  6044324111
 

284,160  6044321 
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 الربح األساسي والمخفف للسهم 9
مرجح لعدد األسهم للفترة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط ال الربح األساسي للسهم بتقسيم األرباح احتسابيتم 

 .خالل الفترة قائمةالعادية ال
 للستة أشهر المنتهية في   للثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو  01 

6102 
 يونيو  11 

6132 
يونيو  01 

6102 
يونيو  11 

6132 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 

 (باأللف)ن بالشركة األم للمساهمي الفترة العائد(خسارة)ربح
 

3,859  

 

808  13,963  1,254 

  28,416 (باأللف)المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة 

 

28,416  

 

 

28,416  

 

 

28,416 

 0.044  0.49  0.028  0.14 (للسهمباللاير )الربح األساسي والمخفف للسهم 

 
ولذلك فإن عائد السهم المخفف يساوى العائد  الفترة،في أي وقت خالل هذه  مخففةلم يكن هناك أي أسهم يحتمل أن تكون 

 .األساسي للسهم
 المحتملة االلتزامات والمطلوبات 10

 .ماديةالمجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات  كان لدى  
 ديسمبر 13  يونيو 01  
 6102  6132 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
    

 225,000  225,000 خطابات ضمان
شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق من البنوك بالنيابة عن المجموعة إلى  ضمانات مالية مصدرةتمثل خطابات الضمان 

 .شهر من تاريخ التقرير 07خالل األعمال العادية وسوف تستحق خالل  المالية
 التمويلي اإليجارالتزامات  
 :كما يلي تاريخ التقريرالحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في  

 6132ديسمبر 13  6102يونيو 01 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 690  - خالل سنة واحدة
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 المحتملة األصول 00
 االبتدائية الخاصة قطر محكمة من األولي الحكم على الشركة حصلت 7306ديسمبر  00 فيسنة المنتهية خالل ال        

حسابات  مع سلوكه سوء بسبب 7300العام  في الشركة هاتتكبد التي الخسائر عن الذي قدم ضد موظف سابق دعاءباال
 الشركة تكبدتها التي الخسائر مبلغ كامل تسوية المبدئي الموظف المذكور أعاله مسئول عنللحكم  ووفقا تداول العمالء،

يحتمل  المطالبة أن إلى قوية إشارة األخير المحكمة لحكم نتيجة يرونس االدارة وأعضاء مجل قطري، لاير مليون 09.5 بمبلغ
 .القريب المستقبل في تحصيلها بالكامل

 األطراف ذات العالقة 07
ولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي تدار من قبل ؤ تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومس

شروط المتعلقة بهذه المعامالت من الاألسعار و سياسة عتماد ايتم . هذه األطراف أو التي يمارس األطراف تأثيرًا هامًا عليها
 .المجموعةقبل إدارة 

 :كالتاليهي بيان الدخل المرحلي الموحد ع األطراف ذات العالقة المدرجة في عامالت ممال
 للستة أشهر المنتهية في   للثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو  01 

6102 
 يونيو  11 

6132 
يونيو  01 

6102 
 يونيو  11 

6132 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
العالقة  ذاتواقاربهم  اإلدارة موظفي كبار

 الوثيقة

       

 770  1,202  455  245 إيرادات الوساطة والعموالت

 (مجلس اإلدارة)
 

474  

 

55  

 

1,800  

 

55 

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

 (مدققة) 6132ديسمبر  13  (مراجعة) 6102يونيو  01  
 دائنون  مدينون  دائنون  مدينون  
 لف أ  

 لاير قطري
 لف أ 

 لاير قطري
 لف أ 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري

 العالقة الوثيقة ذاتواقاربهم  اإلدارة موظفي كبار
 

17,757  

 

7,858  

 

10,431  

 

185 

 -  604394  -  065200 ذات عالقة اخريأطراف 
لى العمالءمن و  مستحقةالمبالغ الضمن  مدرجةأعاله  الدائنةالمدينة و األرصدة    .على التوالي ا 

 أحكام وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة

     السنة غير مضمونة / األرصدة القائمة في نهاية الفترة . المعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ألسعار السوق العادية 
الدائنة  باألرصدةي طرف ذا عالقة فيما يتعلق ليست هنالك أية ضمانات مقدمة من أو إلى أ. وبدون فوائد ويتم سدادها نقداً 

 .أو المدينة
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 تتمة - األطراف ذات العالقة 07
 
 ولين باإلدارة  كبار المسؤ مكافأة  
 :خالل الفترة كالتالي ولين باإلدارةؤ بلغت مكافآت كبار المس 
 

 للستة أشهر المنتهية في   للثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو  01 

6102 
 يونيو  11 

6132 
يونيو  01 

6102 
 يونيو  11 

6132 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
        

 1,085  1,380  531  613 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 47  68  29  33 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
        

 646  560  1,448  1,132 

 
 

 التحليل القطاعي 13
للمجموعة ثالثة قطاعات ألغراض التقارير . تنتظم المجموعة في قطاعات تجارية بناء على طبيعة أنشطتها اإلدارة،ألغراض 
 :والقطاعات الثالث هي األخرى،واألنشطة 

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

 

 دارة العقارات واالستثمارات العقارية للعمالء :العقارات  .يشمل هذا القطاع خدمات تسويق وا 

 

  ية يشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء واالستثمارات المال :والدوليةالمعلومات التكنولوجية
 .الدولية األخرى

 

 التابعة شركاتهالبتقديم خدمات  المجموعة تقوم حيثتمثل الشركة القابضة أخرى : أخرى. 
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 تتمة -التحليل القطاعي  13
 

يتم تقييم أداء . تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة ألغراض تخصيص الموارد وتقييم األداء
تكون أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على أساس التعامالت الحرة بالسوق  .بناء على ربح أو خسارة التشغيلالقطاعات 

 .بطريقة تماثل المعامالت مع األطراف األخرى
 

أشهر  للستةبقطاعات التشغيل بالمجموعة  المتعلقة طفاءواالستهالك واالتمثل الجداول التالية معلومات اإليرادات والربح 
 :على التوالي 7306و 7302يونيو 03المنتهية في 

 
للستة أشهر المنتهية في      

 (مراجعة) 6102يونيو  01
وساطة 
  العقارات  األسهم

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعلومات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  لفأ 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
 
 

           

صافي إيرادات الوساطة 
 25,340  (192)  -  -  5,036  20,496 والعموالت

 3,778  (1,666)  1,041  1  59  4,343 إيرادات أخرى

            
 29,118  (1,858)  1,041  1  5,095  24,839 إيرادات القطاع

            
 13,965  (192)  417  (17)  1,848  11,909 ربح القطاع( خسارة) 

 901  -  443  1  373  84 االستهالك واالطفاء 

  



 ق.ع.م.القابضة ش ركة داللة للوساطة واإلستثمارش
 

 المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  7302يونيو  03في 

-02- 

 

 
 تتمة -التحليل القطاعي  13
 

 11للستة أشهر المنتهية في 
 (مراجعة) 6132يونيو 

وساطة 
  العقارات  األسهم

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعلومات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

صافي إيرادات الوساطة 
  11,068 العموالت

 

3,770  -  -  -  14,838 

 1,511  (1,666)  3,784  1  1,928  (2,536) إيرادات أخرى
            

 16,349  (1,666)  3,784  1  5,698  8,532 إيرادات القطاع
            

 1,253  -  3,522  (27)  3,428  (5,670) القطاع( خسائر)أرباح 
            

 846  -  392  -  375  79 اإلستهالك 

 
 :الجدول التالي يعرض موجودات ومطلوبات القطاعات 
 

 6102يونيو  01في 
  العقارات  وساطة األسهم (مراجعة)

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعلومات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير   لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

 779,109  (285,523)  307,412  15,927  78,811  662,482 موجودات القطاع
            

 532,636  (51,406)  44,360  52  4,423  535,207 مطلوبات القطاع 

 
 

 6132ديسمبر 13في 
  العقارات  وساطة األسهم (مدققة)

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعلومات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

 687,404  (260,821)  315,843  16,017  80,416  535,949 موجودات القطاع
            

 428,277  (26,707)  46,306  124  7,876  400,678 مطلوبات القطاع 

  .تقع أنشطة المجموعة في دولة قطر
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  14

 .تتكون األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية
 

أموال العمالء ومبالغ  –وأرصدة لدى البنوك مبالغ مستحقة من العمالء و تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك 
ستثمارات متاحة للبيع وذمم مدينة أخرىمستحقة من شركة قطر اإليداع المركزي لألوراق المالية و  المطلوبات المالية تتكون . ا 

 .وذمم دائنة أخرىمن مبالغ مستحقة إلى العمالء 
 

 .عن قيمتها الدفترية ماديالقيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل 
 

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

 
 .في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة( غير المعدلة)األسعار المتداولة  : 0المستوى 
واضحة بصورة  المسجلة،تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة  :  7المستوى 

 .مباشرة أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات  : 0المستوى 

 .سوقية واضحة
 
 : لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة ،7302يونيو  03كما في  
 

 0المستوى   6المستوى   0المستوى   اإلجمالي 

 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري

        (مراجعة) 6102يونيو  01في 

 -  -  138,649  138,649 استثمارات متاحة للبيع

 
 1المستوى   6المستوى   3المستوى   اإلجمالي 

 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري

        (مدققة) 6132ديسمبر  13في 
        

 -  107,525  107,525 استثمارات متاحة للبيع
 - 

 
ولم تحدث  العادلة،للقيمة  7والمستوى  0لم تحدث تحويالت بين المستوى  7302يونيو  03خالل الفترة المنتهية في  

 .(ال شيء: 7306) للقيمة العادلة 0تحويالت إلى أو من مستوى 


