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 الاقداة
 ش.م.ع.ق.ابضة الق ستممارلشركة داللة للوساطة واالالمرفقة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

)"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليهم معًا بـ "المجموعة"( والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما 
 يةوالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكوالدخل الشامل  لدخلة الموحدة لالمرحلي اتبيانالو  2020يونيو  30في 

  األخرى. ات المتممة يضاحواإل ،لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ
 

 لدوليلمعيار المحاسبة االبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقًا  همسؤولة عن إعداد وعرض هذ اإلدارةإن 
ية البيانات المالية المرحل ذهه: التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول مراجعة 34رقم 

 المختصرة الموحدة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.
 

 نطاق الاراجعة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي  2410المراجعة المتعلق بإجراءات لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي 

ن ممراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات أساسًا  تتضمنللمؤسسة".  المستقليقوم بها المدقق 
جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق  ،والمحاسبيةولين عن األمور المالية ؤ األشخاص المس وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

صول على التأكيد الحنستطيع وبالتالي ال  ،الدوليةًا لمعايير التدقيق قالمراجعة يقل كميرًا عن نطاق تدقيق يتم وف
ول هذه ح تدقيق رأيتدقيق. وعليه فإننا ال نبدي النحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال يمكن أن الذي 

 .البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 

 الاراجعة نثيجة
حلية المختصرة المر المالية لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات  ،المراجعة التي قمنا بها أعمال إلىاستنادًا 
 . 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقاً  ،الماديةمن كافة النواحي  ،إعدادهاالمرفقة لم يتم  الموحدة

 
 عن إرنست ويونـغ

 

 
 

 

 ـادر ــزيــاد نـ
  258سجل مراقبي الحسابات رقم 

 2020أغسطس  11 الدوحة في
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 الاوحد الارحليالاركز الاالي بيان 
 2020يونيو  30في 
 ديسمبر 31  يونيو  30  
  2020  2019 
 ريال قطري  ألف  ريال قطري  ألف اتإيضاح 
 )مدققة(  )اراجعة(  

 
  

 
 

     الاوجودات
     الاوجودات الاثداولة

 94.539  91.035 3 نقد وأرصدة لدى البنوك
 234.683  450.091 4 أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 
 971  129  العمالءمبالغ مستحقة من 

 35.782  -  مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية
 13.149  20.773  موجودات أخرى 
 12.548  12.548  عقارات تجارية 

  574.576  391.672 
     

     الاوجودات غير الاثداولة
 67.006  62.571 5 أوراق مالية  ياستممارات ف
 2.956  2.603 6 غير ملموسة موجودات

 39.918  38.909 7 عقارات ومعدات

  104.083  109.880 
     

 501.552  678.659  إجاالي الاوجودات
     

     الاطلوبات وحقوق الالكية
     الاطلوبات

     الاطلوبات الاثداولة
 270.548  448.168  مبالغ مستحقة للعمالء

 -  3.073  شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية إلىمبالغ مستحقة 

 28.900  23.545  مطلوبات أخرى 
     

  474.786  299.448 
     

     الاطلوبات غير الاثداولة
 4.568  4.360  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     

 304.016  479.146  إجاالي الاطلوبات
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 ثثاة -الاوحد  الارحلي بيان الاركز الاالي
 2020يونيو  30في 
 

 ديسمبر 31  يونيو  30  
  2020  2019 
 ريال قطري  ألف  ريال قطري  ألف إيضاح 
 )مدققة(  )اراجعة(  
     

     حقوق الالكية
 284.160  284.160 8 رأس المال

 27.821  27.821  احتياطي قانوني
 (45.192)  (27.636)  احتياطي القيمة العادلة

 (68.993)  (84.335)  خسائر متراكمة
     

 197.796  200.010  في الشركة األم للاساهاينحقوق الالكية 
 (260)  (497)  ةحصص غير مسيطر 

     

 197.536  199.513  االي حقوق الالكيةجإ
     

 501.552  678.659  إجاالي الاطلوبات وحقوق الالكية

 
 
 
 

...................................                                            .................................  
 الحاادي علىالعزيز  د. عبد                                              عبدهللا جاسم درويش فخرو  /السيد
 الرئيس الثنفيذي                                                   اجلس اإلدارة رئيس
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 اوحدال الارحليبيان الدخل 
 2020يونيو  30أشهر المنتهية في لستةل
 

 2019 يونيو 30  2020 يونيو 30 إيضاح 
 ريال قطري  ألف  ريال قطري  ألف  
 (مراجعة)  )اراجعة(  
     

 11.204  12.865  وساطة  عموالتإيرادات 

 (3.842)  (5.067)  وساطة ال عموالتمصروفات 
     

 7.362  7.798  وساطةال عاوالتصافي إيرادات 
     

 3.278  1.791  إيرادات توزيعات أرباح 

 3.156  290  إيرادات عقارية 

 64  100  من خدمات تكنولوجيا المعلومات إيرادات

 1.000  611  إيرادات فوائد
     

 14.860  10.590  صافي إيرادات الثشغيل
     

 50  4.806  إيرادات أخرى 

 -  574   مالية أوراقات في ستممار ال العادلة القيمةربح 

دارية  (17.925)  (12.505)  مصاريف عمومية وا 

 (926)  (1.410)  االستهالك واإلطفاء
     

 (3.941)  2.055  الفترة)خسارة(  ربح
     

     :عائد إلىال

 (3.681)  2.292  المساهمين بالشركة األم 

 (260)  (237)  مسيطرة الحصص غير ال
     

  2.055  (3.941) 
     

     قطري( ريال ) العائد االساسي والاخفف للسهم

 (0.013)  0.008 9 اساهاي الشركة األم(إلى )العائد 
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 الارحلي الاوحد الشاال بيان الدخل 

 2020يونيو  30لستة أشهر المنتهية في ل
 

 2019يونيو  30  2020يونيو  30 
 ريال قطري  ألف  ريال قطري  ألف 
 (مراجعة)  )اراجعة( 
    

 (3.941)  2.055 الفترة)خسارة( ربح 
    

    : أخرى  شاالة إيرادات

    : فترات الحقةفي الربح أو الخسارة إلى  اعاد تصنيفهال ي بنود

لقيمة با) الستممارات في أوراق مالية القيمة العادلة)خسارة(  ربح صافي
 3.995  (78) (العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

    

 3.995  (78)  للفثرة الشاالة األخرى  االيراداتإجاالي 
    

 54  1.977 للفثرةالدخل الشاال  إجاالي
    

    :إلى ةعائدال

 314  2.214 المساهمين بالشركة األم 

 (260)  (237) مسيطرةالحصص غير ال
    

 1.977  54 
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 اوحدال الارحليبيان الثدفقات النقدية 
 2020يونيو  30المنتهية في  أشهر للستة

يونيو  30  
 2019يونيو  30  2020

 ريال قطري  ألف  ريال قطري  ألف إيضاح 
 (مراجعة)  )اراجعة(  

     أنشطة الثشغيل
 (3.941)  2.055  الفترة)خسارة( ربح 

      :تعديالت للبنود التالية

 926  1.410  االستهالك واالطفاء

 بالقيمة العادلة من خالل) مالية أوراقات في ستممار ال العادلة القيمةربح 
 (الربح أو الخسارة

 
(574)  - 

 95  209  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 (1.000)  (611)  إيرادات فوائد

 (3.278)  (1.791)  أرباح توزيعاتإيرادات 
     

 (7.198)  698  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل (خسارةربح )

     :التغيرات في رأس المال العامل

 47.338  (215.408)  أموال العمالء -أرصدة لدى البنوك 

 (11.282)  38.855  المالية لألوراق المركزي  لإليداع قطر شركة من/إلى مستحقة أرصدة

 (23)  842  العمالء مبالغ مستحقة من 

 4.884  (7.624)  موجودات أخرى 

 (36.005)  177.620  مبالغ مستحقة للعمالء

 3.752  (5.355)  مطلوبات أخرى 
  

   

 1.466  (10.372)  من العمليات)المستخدمة في( التدفقات النقدية 

 (140)  (417)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 1.326  (10.789)  نشطة التشغيلأ( من في المستخدمة) صافي التدفقات النقدية
  

   

      أنشطة االسثماار

 11.164  21.355  في أوراق مالية استممارات  بيعمتحصالت من 

 -  (16.424)  شراء استممارات في أوراق مالية 

 (437)  (48)  شراء عقارات ومعدات

 1.000  611  مستلمة  إيرادات فوائد

 2.760  1.791  توزيعات أرباح مستلمة
     

 14.487  7.285  من أنشطة االستممار صافي التدفقات النقدية
     

 15.813  (3.504)  الاااملة للنقدوالبنود الزيادة في النقد  )النقص(صافي
     

 77.680  94.539  يناير  1في  للنقد المماملة والبنودالنقد 
     

 93.493  91.035 3 يونيو   30في  للنقد الاااملة والبنودالنقد 
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 الارحلي الاوحد  الالكيةبيان الثغيرات في حقوق 
 2020يونيو  30أشهر المنتهية في للستة 

   للاساهاين بالشركة األمحقوق الالكية العائدة  

  رأس الاال 
احثياطي 
  قانوني

احثياطي 
  عادلةالقياة ال

خسائر 
  اإلجاالي  اثراكاة

حقوق غير 
  اسيطرة

إجاالي حقوق 
 الالكية

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

              

 210.560  381  210.179  (54.351)  (47.451)  27.821  284.160 )مدققة(  2019يناير  1في 
              

 (3.941)  (260)  (3.681)  (3.681)  -  -  -  لفترةا خسارة

 3.995  -  3.995  -  3.995  -  - للفترة ايرادات شاملة أخرى 
 

             

 54  (260)  314  (3.681)  3.995  -  - اجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للفترة

 القيمةب مصنفة ملكية حقوق  ألدوات العادلة القيمة احتياطي تحويل
 -  -  -  31  (31)  -  - األخرى  الشاملة اإليرادات خالل من العادلة

              

 210.614  121  210.493  (58.001)  (43.487)  27.821  284.160 )مراجعة( 2019يونيو  30في 
              

 197.536  (260)  197.796  (68.993)  (45.192)  27.821  284.160 )مدققة( 2020 يناير 1في 
              

 2.055  (237)  2.292  2.292  -  -  - فترةلل الربح

 (78)  -  (78)  -  (78)  -  - للفترة أخرى شاملة  خسارة
              

 1.977  (237)  2.214  2.292  (78)  -  - للفترة)الخسارة الشاملة(  الدخل الشامل إجمالي

 القيمةب مصنفة ملكية حقوق  ألدوات العادلة القيمة احتياطي تحويل
 -  -  -  (17.634)  17.634  -  - األخرى  الشاملة اإليرادات خالل من العادلة

              

 199.513  (497)  200.010  (84.335)  (27.636)  27.821  284.160 )اراجعة( 2020يونيو  30في 
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 1
مايو  24أسست في دولة قطر في تقطرية عامة )"الشركة"( هي شركة مساهمة  ش.م.ع.ق.القابضة  ستممارداللة للوساطة واال

قانون الشركات التجارية القطري مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام  الشركة. 30670تحت السجل التجاري رقم  2005
ولة د ،للشركة في الدوحة المسجلإن عنوان المكتب  بورصة قطر.هيئة قطر لألسواق المالية و ولوائح  2015لسنة  11رقم 
 .24571، ص ب قطر
 

كنولوجيا ت وخدمات في أنشطة الوساطة في بورصة قطر ـ "المجموعة"(بجمعيَا )يشار إليهم  مع شركاتها التابعةتعمل الشركة 
 .ات األخرى ستممار االو  ات العقاريةستممار اال وأنشطةالمعلومات 

 
يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةفترة ل الموحدة للمجموعة المختصرةالمرحلية تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية 

 .2020أغسطس  11 فيبقرار من مجلس اإلدارة  2020
 

 والخص السياسات الاحاسبية الهااةأسس اإلعداد  2
  

 س إعداد اأس 2/1
 لمتطلباتوفقًا  2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة الموحدة المرحلية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 

 "التقارير المالية المرحلية". – 34معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 موعة،المجوهو العملة المستخدمة ألعمال ، بالريال القطري الموحدة المختصرة المرحلية عداد البيانات المالية إ لقد تم 
 خالف ذلك. مناء ما يشار إليه باستب قطري  ريالجميع المبالغ إلى أقرب ألف  تقريبتم قد و 

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

 31يجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في لذلك و  السنوية،البيانات المالية الموحدة 
على  بالضرورة مؤشراً  تعد ال 2020يونيو  30المنتهية في  أشهر، فإن نتائج الستة اإلضافة إلى ذلكب 2019ديسمبر 
 . 2020 ديسمبر 31متوقعة للسنة المالية المنتهية في الالنتائج 
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 ثثاة  – والخص السياسات الاحاسبية الهااةأسس اإلعداد  2
 

 س الثوحيداأس 2/2
تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة داللة للوساطة 

رئيسية الشركات التابعة الإن ابعة )يشار إليهم بـ "المجموعة"(. )"الشركة"( وشركاتها الت ش.م.ع.ق.القابضة  ممارستواال
 للمجموعة هي:

 اسم الشركة
بلد 

 نسبة الملكية  نسبة الالكية الثأسيس
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30  

 ٪99.98  ٪99.98 قطر . شركة داللة للوساطة ذ.م.م
 ٪99.98  ٪99.98 قطر . شركة داللة للوساطة اإلسالمية ذ.م.م

 ٪100  ٪100 قطر . داللة العقارية ذ.م.م
 ٪100  ٪100 قطر )غير عاملة(  .داللة لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م

 ٪60  ٪60 قطر . داللة سمارت لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م
 

 .م.م.ذ اإلسالمية للوساطة داللة شركة عمليات وتحويل وقف على المجموعة إدارة مجلس وافق ،2016 أكتوبر 19 في
 بارااعت عملياتها. م.م.ذ اإلسالمية للوساطة داللة شركة أوقفت. م.م.ذ للوساطة داللة شركة وهو عالقة، ذي طرف إلى
 اعتبارا ياً رسم الشركة أعمال توقف قطر بورصة وأعلنت المالية لألسواق قطر هيئة لتعليمات وفقاً  2018 سبتمبر 6 من
 أرصدة لتحويل المالية لألسواق قطر هيئة موافقةعلى  المجموعةحصلت ، 2020خالل عام . 2018 سبتمبر 6 من

 اللخ المتبقية اإلدارية اإلجراءات كمالاست يمكن أنه المجموعة إدارة تعتقدم.م. .ذ للوساطة داللة شركةإلى  العمالء
  .أسهم إصدار خالل من المتبقية الحصص تحويل وتعتزم 2020 عامال

 

   الاجاوعة والثفسيرات الجديدة والاعدلة الاطبقة ان قبل  الاعايير  2/3
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع السياسات المحاسبية 

  . 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الماليةالمتبعة في إعداد البيانات 
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 ثثاة  – والخص السياسات الاحاسبية الهااةأسس اإلعداد  2
 

  ثثاة -الاعايير والثفسيرات الجديدة والاعدلة الاطبقة ان قبل الاجاوعة    2/3
 

   الاعايير والثعديالت الاصدرة ولم ثصبح سارية الافعول بعد
لم يتم مبكرًا تطبيق أي من المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول خالل فترة 

 في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
  

 النقد والبنود الاااملة للنقد  3
 المدرج في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد يتضمن األرصدة التالية:  للنقد المماملة والبنودالنقد 

 

يونيو  30 
2020  

ديسمبر  31
2019  

يونيو  30
2019 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 )مراجعة(  (مدققة)  )اراجعة( 
 93.493  26  24 في الصندوق نقد 

 -  94.513  91.011 البنوك لدى أرصدة
      

 91.035  94.539  93.493 
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 ثثاة  –النقد والبنود الاااملة للنقد  3

 على اعتماًدا شهر،أ ومالمة واحد يوم بين ما تتراوح متفاوتة لفترات ربطها تم األجل قصيرة ودائع البنوك لدى األرصدة تتضمن
 لمجموعةا تعرض إن. األجل قصيرة الودائع على الفائدة ألسعار وفقاً  الفائدة وكسب للمجموعة، الفورية النقدية المتطلبات
 كما الموجودات لهذه الدفترية للقيمة مساوياً  االئتمانية للمخاطر أقصى بحد المقابل الطرف تقصير عن ينشأ االئتمان لمخاطر

 تعمر مخاطر من األدنى الحد أن اإلدارة وتعتقد جيد ائتماني وضع ذات االئتمانية المخاطر وتعتبر. 2020يونيو  30 في
 .االئتمان اطرمخ فيهامة  تغيراتلتبيان أي  رصدتظل قيد ال هاولكن هامة غير المتوقعة االئتمانية الخسارة وبالتالي ،السداد

 
 أاوال العاالء -أرصدة لدى البنوك  4

لى مانة إعلى سبيل األوتحتفظ بها المجموعة  العمالء،أموال العمالء تممل أرصدة لدى البنوك تخص  -األرصدة لدى البنوك 
لمبالغ بتحويل ا مجموعةتقوم الو  المعامالتهذه في تاريخ تسوية  أسهم حين قيام العمالء بتخصيص هذه األرصدة لشراء

 . المستحقة من أموال العمالء إلى هيئة التسويات
 

 االية الوراق األ في  اتماار سثاال 5
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31  )اراجعة( 2020يونيو  30 
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجاالي  غير ادرجة  ادرجة 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
            

 67.006  1.911  65.095  55.695  1.313  54.382 حقوق ملكية  أسهم

 -  -  -  6.876  -  6.876 حقوق ملكية  أسهم
            

 61.258  1.313  62.571  65.095  1.911  67.006 
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 غير الالاوسة الاوجودات     6
 
 
 

 
 

  

  يونيو 30  ديسمبر 31
2019  2020  
 ألف

  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 

  )اراجعة(  )مدققة(
    

 :التكلفة   
 في بداية الفترة / السنة 3.902  1.592
 السنة الفترة / إضافات خالل -  1.201
 (7 إيضاح) ومعداتعقارات تحويل من  -  1.109

 

 

  

 / السنةفي نهاية الفترة  3.902 3.902
   

 اإلطفاء المتراكم:    
 في بداية الفترة / السنةالرصيد  946  590
 اإلطفاء للفترة / السنة 353  356

    

 في نهاية الفترة / السنة 1.299  946
    

 القياة الدفثرية في نهاية الفثرة / السنة يصاف 2.603  2.956
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 اعداتالو  العقارات    7

يونيو  30 
 2019 ديسمبر 31  2020

 
 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 )مدققة(  )اراجعة( 
    التكلفة:

 91.402  91.754 في بداية الفترة / السنة    

 1.461  48 إضافات خالل الفترة / السنة    

 (1.109)  - (6 إيضاح) السنة/  الفترة خاللتحويالت 
    

 91.754  91.802 في نهاية الفترة / السنة  
 

   

    االستهالك المتراكم:

 50.201  51.836 في بداية الفترة / السنة    

 1.635  1.057 لفترة / السنة    ل التغير
    

 51.836  52.893 في نهاية الفترة / السنة 
    

 39.918  38.909 في نهاية الفثرة / السنةصافي القياة الدفثرية 
 
 رأس الاال     8

           
يونيو  30

 2019 ديسمبر 31  2020

           

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 )مدققة(  )اراجعة( 
    :الاصرح به والاصدر والادفوع بالكاال

 للسهم  واحد قطري  ريالسهم بواقع  284.160.000
 284.160  284.160 (للسهمواحد قطري  ريالواقع سهم ب 284.160.000: 2019)

  
، بتخفيض 2018ديسمبر  16المنعقدة في  2018أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية قرارًا، خالل جلسته الرابعة لعام 

م لكل سهم، وبناًء عليه تم تجزئة كل سهم قائواحد ريال قطري  القيمة االسمية ألسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى
  أسهم.  10من أسهم الشركة إلى 

 
، أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تنفيذ تجزئة أسهم الشركة ليصبح عددها اعتباًرا من ذلك التاريخ 2019يونيو  10وفي 

فًقا لمتطلبات معيار المحاسبة ( و 9سهما، وقد تم استخدام هذا العدد لغرض احتساب ربحية السهم )إيضاح  284,160,000
 . 33الدولي 
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 الربح األساسي والاخفف للسهم 9
رجح لعدد مللفترة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط ال)الخسائر(  األرباح مةالربح األساسي للسهم بقس احتسابيتم 

 . خالل الفترة قائمةاألسهم العادية ال
 

 للسثة أشهر الانثهية في  
 2019يونيو  30  2020يونيو  30 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 )مراجعة(  )اراجعة( 
    

 (3.681)  2.292  (ريال قطري  الشركة األم )ألف لمساهمي الفترة العائد)خسارة(  ربح
    

 284.160  284.160 (8)إيضاح ( قطري  ريال ألفالمتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )
    

 (0.013)  0.008  (قطري ريال الربح األساسي والمخفف للسهم )

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

 األساسي للسهم. 
 

 الاحثالة االلثزااات والاطلوبات 10
 الاطلوبات الاحثالة 

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

 ديسمبر 31  يونيو 30  
 2020  2019 
 )مدققة(  )اراجعة( 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
    

 150.000  150.000 خطابات ضمان

 
 ةشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليمن البنوك بالنيابة عن المجموعة إلى  ضمانات مالية مصدرةتممل خطابات الضمان 
 .شهر من تاريخ التقرير 12وتستحق خالل  االعتياديةخالل األعمال 
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 ثثاة  – االلثزااات والاطلوبات الاحثالة 10
 

 اطالبات ثنظياية
 

 : (1) إيضاح
 بمخالفتين يتعلق فيما قطري  ريال 5,200,000 بمبلغ مالية جزاءات المالية لألسواق قطر هيئةب التابعة المحاسبة لجنة فرضت

 بمبلغ 2019 أبريل 29 بتاريخ الهيئة قبل من عليها مالية جزاءات بفرض إخطارين المجموعة تلقت حيث تنظيميتين،
 5,200,000 بمبلغ الجزاءات لكامل مخصص بتكوين المجموعة قامت. قطري  ريال 200,000 و قطري  ريال 5,000,000

استئنافا  المجموعةأقامت  ذلك،مع و . األخرى  المطلوباتكجزء من  2019 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل قطري  ريال
 العقوبات قيمة بتخفيض قراًرا التظلمات لجنة أصدرت 2020 فبراير 5 وفي العقوبات، لتخفيض بالهيئة التظلمات لجنةلدى 
 في المنتهية الفترة خالل قطري  ريال 4,800,000 مبلغ بعكس المجموعة قامت ذلك، على وبناءً . قطري  ريال ألف 400 إلى
 . التظلمات لجنة قرار بعد التعديالت من اً مزيد اإلدارة تتوقع ال. األخرى  المطلوبات من كجزء 2020 يونيو 30

 

 (: 2) إيضاح
 المالية لألسواق قطر هيئة من المحتملةجزاءات باليتعلق  2018 عامال خالل قطري  ريال 950,000 مبلغ المجموعة خصصت
 .األسهم معامالت بشأن التنظيمية بالمخالفات المتعلقة

 

 (: 3) إيضاح
وهي  ألخرى االمخالفات  بعض بشأن المالية لألسواق قطر هيئة قبل من المجموعة مع التحقيقجاري  التقرير، تاريخ في كما

 . المحتملة تقبليةالمسجزاءات لل تقدير أفضل وتممل كافية تكوينها تم التي المخصصات أن اإلدارة تعتقد. حالًيا تقييمقيد ال
 

 األطراف ذات العالقة 11
تممل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي تدار من قبل هذه 

ن قبل مشروط المتعلقة بهذه المعامالت الاألسعار و سياسة عتماد ا . يتم هذه األطراف تأميرًا هامًا عليهااألطراف أو التي تمارس 
  المجموعة.إدارة 

 

  العالقة ذات األطراف اع الاعااالت

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

 فيللسثة أشهر الانثهية   
 2019يونيو  30  2020يونيو  30 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 )مراجعة(  )اراجعة( 

    وأقاربهم ذوي العالقة الوميقة اإلدارة موظفي كبار

 40  - إيرادات الوساطة والعموالت

    أطراف أخرى ذات عالقة:

 -  - والعموالت الوساطة إيرادات
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 ثثاة - األطراف ذات العالقة 11
 

 أحكام وشروط الاعااالت اع األطراف ذات العالقة

ة . األرصدة القائمة في نهايأو حسب الشروط التعاقدية المعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ألسعار السوق العادية
 رصدةباألعالقة فيما يتعلق ي طرف ذي ك أية ضمانات مقدمة من أو إلى أويتم سدادها نقدًا. ليست هناالسنة غير مضمونة 

  الدائنة أو المدينة.
 

 اكافأة كبار الاسؤولين باإلدارة  
  خالل الفترة كالتالي: ولين باإلدارةؤ مكافآت كبار المسكانت 

 

 للسثة أشهر الانثهية في   
 2019يونيو  30  2020يونيو  30  
 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 )مراجعة(  )اراجعة(  

     

 1.025  1.055  رواتب ومنافع قصيرة األجل

 58  67  للموظفين منافع المعاشات
     

  1.122  1.083 
  

 الثحليل القطاعي 12
قطاعات ألغراض  أربعةللمجموعة و قطاعات بناء على طبيعة أنشطتها. ( 4أربعة )تنتظم المجموعة في  اإلدارة،ألغراض 

  :هيو  األخرى التقارير واألنشطة إعداد 
 

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

 :دارة العقارات واالو  العقارات  ات العقارية للعمالء.ممار ستيشمل هذا القطاع خدمات تسويق وا 
 

 طويروت االستشارات وخدماتيشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء و  :الاعلواات ثكنولوجيا 
 .وبرمجتها الخاصة البرامج

 

 :الستممارا أنشطة في وتشارك شركاتها التابعةلبتقديم خدمات  المجموعة تممل الشركة القابضة حيث تقومو  أخرى. 
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 ثثاة -الثحليل القطاعي  12
 

التحويل 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 مماملة للمعامالت مع األطراف األخرى.

 
 على التوالي: 2019و 2020يونيو  30واالستهالك واالطفاء المتعلقة بقطاعات التشغيل للمجموعة للستة أشهر المنتهية في ( الخسارة)الجدول التالي معلومات عن اإليرادات والربح  عرضي

 

 سثة أشهر الانثهيةال
 اإلجاالي  اسثبعادات  أخرى   ثكنولوجيا الاعلواات  العقارات  وساطة األسهم )اراجعة( 2020يونيو  30 في
 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  لفأ 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

 
            

 7.798  -  -  -  -  7.798 الوساطة  عاوالتصافي إيرادات 

 2.792  (947)  449  103  1.396  1.791 أخرى 
            

 10.590  (947)  449  103  1.396  9.589 إيرادات القطاع
            

 2.055  -  (2.023)  (596)  (715)  5.389 )خسارة( القطاع ربح
            

 1.410  -  707  85  367  251 طفاء االسثهالك واإل
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 ثثاة -الثحليل القطاعي  12

 

 ستة أشهر المنتهيةال
  العقارات  وساطة األسهم )مراجعة( 2019يونيو  30في 

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  اتبعاداست  أخرى   المعلومات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   قطري ريال   ريال قطري   ريال قطري  
            

 7.362  -  -  -  -  7.362 الوساطة صافي إيرادات عموالت

 7.498  (2.500)  1.598  68  4.964  3.368 أخرى 
 

           

 14.860  (2.500)  1.598  68  4.964  10.730 إيرادات القطاع
 

           

 (3.941)  -  159  (666)  2.615  (6.049) ( القطاعةربح )خسار 
            

 926  -  446  85  374  21 واإلطفاء  االستهالك
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 ثثاة -الثحليل القطاعي  12
 يعرض موجودات ومطلوبات القطاعات:  الجدول التالي

 

 )اراجعة( 2020يونيو  30في 
  العقارات  وساطة األسهم 

ثكنولوجيا 
 اإلجاالي  اتبعاداسث  أخرى   الاعلواات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

            

 678.659  (290.903)  283.305  16.309  73.822  596.126 اوجودات القطاع
            

 479.146  (56.798)  33.519  2.321  5.257  494.847 اطلوبات القطاع 
  

 اإلجمالي  اتبعاداست  أخرى   تكنولوجيا المعلومات  العقارات  وساطة األسهم )مدققة( 2019ديسمبر 31في 
 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
            

 501.552  (279.676)  286.635  16.389  73.445  404.759 موجودات القطاع
            

 304.016  (45.570)  34.359  1.789  4.163  309.275 مطلوبات القطاع 
 

 . دولة قطرداخل أنشطة المجموعة في تتركز                        
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 القياة العادلة لألدوات الاالية   13
 ومطلوبات مالية. ماليةتتكون األدوات المالية من موجودات 

 

مبالغ أموال العمالء و  –وأرصدة لدى البنوك مبالغ مستحقة من العمالء و أرصدة لدى البنوك نقد و تتكون الموجودات المالية من 
تكون . المطلوبات المالية تأخرى  وموجوداتفي أوراق مالية ات ممار استإليداع المركزي لألوراق المالية و لمستحقة من شركة قطر 
 .أخرى  ومطلوبات المالية لألوراق المركزي  لإليداع قطر شركةإلى  مستحقة ومبالغ العمالءمن مبالغ مستحقة إلى 

 

 عن قيمتها الدفترية. ماديالقيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل 
 

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

 

 )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماملة.األسعار المتداولة  : 1المستوى 
واضحة بصورة  المسجلة،تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأمير هام على القيمة العادلة  :  2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
يانات العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بالتقنيات التي تستخدم بيانات لها تأمير هام على القيمة  : 3المستوى 

 سوقية واضحة.
 

 للقيمة ميالهر التدرج  مستوى  حسب العادلة بالقيمةالمدرجة  المالية لألدوات تحليالً  التالي الجدول يبين ،يونيو 30كما في 
 :العادلة

 3الاسثوى   2الاسثوى   1الاسثوى   اإلجاالي 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
        )اراجعة( 2020يونيو  30في 

 -  1.313  54.382  55.695 في أوراق االية ات ماار اسث

 -  -  6.876  6.876 في أوراق االيةاسثماارات 
        

 62.571  61.258  1.313  - 
 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
        )مدققة( 2019ديسمبر  31في 

        

 -  1.911  65.095  67.006  مالية أوراق في استممارات

 -  -  -  -  مالية أوراق في استممارات
        

 67.006  65.095  1.911  - 
 

ولم تحدث تحويالت  العادلة،للقيمة  2والمستوى  1لم تحدث تحويالت بين المستوى  2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
 .: ال شيء(2019ديسمبر  31) للقيمة العادلة 3مستوى الإلى أو من 
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  19ثأمير جائحة كوفيد  14
 لقطاعاتااالقتصادات و  كافةعلى  اً كبير  اً تأمير  جائحةال هذه لتفشي، وقد كان التطورو  نتشاراال في 19 كوفيد جائحة ستمرت

 على ناءً ب تقييًما أجرت وقد النفط أسعار وتقلبات الحالي الوضع في التطورات آخر كمب عن المجموعة تراقب .يةالصناع
 . 2020 يونيو 30 فيكما  مالحظتهاأمكن  التي المعلومات

 

 فقط ذلك يبقىو  لتأميرها الزمني والمدى الجائحة انتشار نطاقب ودقيق مؤكد بشكلو  الحالي الوقت في التنبؤ الصعب من يزال ال
 عدمالة ستمرار حال نظًرا. الحتوائها المتخذة اإلجراءات فعالية ومدى انتشارها معدل حول المستقبلية التطورات على معتمداً 
 تؤمرقد . رة الموحدةالمختصالمرحلية  المالية البيانات هذه صدارإ تاريخ في المحتمل لألمر موموق  تقديرالقيام ب يمكن ال اليقين،

  .للمجموعة المالي والوضع النقدية والتدفقات المستقبلية المالية نتائجال على التطورات هذه
 


