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  أعضاء مجمس اإلدارةالسادة إلى الموحدة  المرحمية المختصرةمراجعة البيانات المالية حول تقرير 
 ق.م.ش واإلستثمارات القابضةركة داللة لموساطة ش
 

 المقدمة
"( شركة)"الش.م.ق  واإلستثمارات القابضةلشركة داللة لموساطة الموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحمية المختصرة 
الموحد  المرحمي بيان المركز الماليالتي تتضمن و  5132مارس  13كما في وشركاتيا التابعة )"يشار إلييم بـ "المجموعة"( 

والتدفقات النقدية والتغيرات في حقّوق  والدخل الشامل مدخللالموحدة والبيانات المرحمية  5132مارس  13كما في 
عن إعداد  ةمسؤول المجموعةدارة إإن  المتممة ليا. والمعموماتأشير المنتيية في ذلك التاريخ  ثالثةاللفترة  المساىمين

المتعمق بالتقارير  13ولي لمتقارير المالية رقم دوفقًا لممعيار الالموحدة وعرض ىذه البيانات المالية المرحمية المختصرة 
استنادًا الموحدة مراجعة ىذه البيانات المالية المرحمية المختصرة حول نتيجة  إصدارىي  مسؤوليتناإن  المالية المرحمية.

  إلى أعمال المراجعة التي قمنا بيا.
 

 نطاق المراجعة
المراجعة "مراجعة المعمومات المالية المرحمية التي يقوم المتعمق بإجراءات  5331لقد تمت مراجعتنا وفقًا لممعيار الدولي 

ن األشخاص ممراجعة المعمومات المالية المرحمية إجراء استفسارات أساسًا  تتضمنلممؤسسة".  المستقلبيا المدقق 
جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية  ، وتطبيق إجراءات تحميمية وا 

نحصل يمكن أن الذي الحصول عمى التأكيد نستطيع وبالتالي ال ، ًا لمعايير التدقيق الدولية قكثيرًا عن نطاق تدقيق يتم وف
 .حول تدقيق ىذه البيانات المالية المرحميةعميو عن كافة األمور اليامة خالل أعمال تدقيق. وعميو فإننا ال نبدي رأيًا 

 
 المراجعة  نتيجة

المرفقة لم يتم  الموحدةالمرحمية المختصرة المالية مراجعتنا ، لم يرد إلى عممنا ما يجعمنا نعتقد بأن البيانات  إلىاستنادًا 
 .13لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ، وفقاً  الماديةمن كافة النواحي ، إعدادىا 

 
 

 عـن إرنســت ويــونــغ 
 
 
 

 زيــــــاد نــــــادر 
 محــاســب قــانـونـي 
 522سجل مراقبي الحسابات رقم  
5132 أبريل 52 في ةالدوح 
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  الموحد المرحميالمركز المالي بيان 
 5132مارس  13في 
 
 ديسمبر 13  مارس 13  
  5132  5133 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف  إيضاحات 
 )مدققة(  )مراجعة(  

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 430.261  567.543 1 نقد وأرصدة لدى البنوك

 460.263  454.213 3 أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 40.461  34.721  مبالغ مستحقة من العمالء

 42.416  -  شركة قطر لأليداع المركزى لألوراق الماليةمبالغ مستحقة من 

 406.465  64.275 2 متاحة لمبيع –إستثمارات مالية 

 36.045  47.756  موجودات أخرى
     
  5.775.344  4.431.256 

     
     الموجودات غير المتداولة

 16.152  21.552 2 عقارات ومعدات
     

 4.025.236  5.722.454  إجمالي الموجودات

     
     المطموبات وحقوق الممكية

     المطموبات
     المطموبات المتداولة

 540.216  375.735  مبالغ مستحقة لمعمالء

 -  34.745  المركزى لألوراق المالية شركة قطر لأليداعمبالغ مستحقة ل

 64.605  77.343  مطموبات أخرى
     
  525.321  626.644 

     
     المطموبات غير المتداولة

 6.204  1.454  مخصص مكافأة نياية الخدمة لمموظفين
     

 646.165  535.457  إجمالي المطموبات
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 تتمة -بيان المركز المالي الموحد  

 5133ديسمبر  13في 
 
 ديسمبر 13  مارس 13  
  5132  5133 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
 )مدققة(  )مراجعة(  
     

     الممكيةحقوق 
 000.222  444.777  رأس المال

 01.504  42.645  احتياطي قانوني

 (41.424)  (44.416)  احتياطي القيمة العادلة

 253122  46.654  أرباح مدورة
     

 061.225  471.177  حقوق الممكية لممساهمين في الشركة األم

 24  36  حقوق غير مسيطرة
     

 061.232  471.235  الممكيةحقوق إجمالي 
     

 4.025.236  5.722.454  إجمالي المطموبات وحقوق الممكية

 
 
 
 

...................................  .................................  
  خأحمد محمد األصم  السميطي حمدناصر 

  العضو المنتدب          رئيس مجمس اإلدارة
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  موحدال المرحميبيان الدخل 

 5132مارس  13 أشير المنتيية في ثالثةمل
 
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةال  
  5132  5133 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف  اتإيضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 533122  324161  عموالتوساطة و إيرادات 

 (23312)  (1.133)  عموالتوساطة مصروفات 
     

 313151  334111  عموالت وساطة و صافي إيرادات 

     

 23355  54515  إيرادات إستثمارات 

 33211  - 2 إيرادات عقارية

 122  154  إيرادات فوائد
     

 533152  314515  صافي إيرادات التشغيل
     

 -  11  إيرادات أخرى

دارية  (23211)  (44543)  مصاريف عمومية وا 

 (213)  (215)  االستيالك

     
 323223  34156  الربح لمفترة

     
     موزع عمى:

 323223  34155  المساىمين في الشركة األم 

 1  3  حقوق غير مسيطرة 
     
  34156  323223 
     

 الربح األساسي والمخفف لمسهم )لاير قطري( 
(العائد لمساهمي الشركة األم)      2 1456  1322 
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 المرحمي الموحد الشامل بيان الدخل 
 5132مارس  13أشير المنتيية في  ثالثةمل
 

 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةال  
  5132  5133 

 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
 (مراجعة)  (مراجعة) إيضاح 
     
     

 323223  34156  ربح الفترة

     
     إيرادات شاممة أخرى

     :إيرادات شاممة أخرى يعاد تصنيفيا إلى أرباح وخسائر في فترات الحقة
 33322  (2.611)  لمبيعصافي خسارة القيمة العادلة الستثمارات متاحة 

صافي ربح )خسائر( من استبعاد استثمارات متاحة لمبيع محول إلى بيان 
 الدخل المرحمي الموحد

 
133 

 

(13335) 
     

 (53522)  (2.214)  خسائر في فترات الحقة  وأصافي خسارة أخرى يعاد تصنيفها إلى أرباح 

     

 -  -  خسائر في  فترات الحقة  وأال يعاد تصنيفيا إلى أرباح  بيانات دخل شامل
     

 (53522)  (44214)  إجمالي الخسارة الشاممة األخرى لمفترة

    

 333211  (3.315)  إجمالي ) الخسارة ( الدخل الشامل لمفترة

     

     موزع عمى:

 333212  (3.316)  المساىمين في الشركة األم 

 1  3  غير مسيطرةحصص 

     
  (33312)  333211 
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  ةموحدال المرحميةبيان التدفقات النقدية 

 5132مارس  13المنتيية في  أشير ثالثةلم
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةلم  

  5132  5133 

 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
      )مراجعة(  )مراجعة(  

     أنشطة التشغيل
      323223  34156  ربح الفترة

     تعديالت لمبنود التالية:

 213  215  االستيالك

 332  316  المخصص لمكافأة نياية الخدمة لمموظفين

 (13335)  133  متاحة لمبيع –)ربح( خسارة من بيع استثمارات مالية 

 (122)  (154)  إيرادات فوائد

 -  (11)  ربح من بيع عقارات ومعدات 

 (33121)  (14531)  إيرادات أرباح موزعة 
     
  14633  13133 

     التغيرات في رأس المال العامل:

 (3233221)  3514333  أموال العمالء

 (3113255)  (164116)  مبالغ مستحقة من العمالء 

 22.152  3544431  المبالغ المستحقة إلى / من شركة قطر لأليداع المركزى لألوراق المالية

 (523312)  -  شراء عقارات لممتاجرة 

 (523)  (3.531)  موجودات أخرى 

 3223225  (5514665)  مبالغ مستحقة لمعمالء 

      2.112  34264  المطموبات األخرى
 (323132)  (314313)  صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيمية

     
     أنشطة االستثمار

 3223132  3134165  متحصالت من بيع إستثمارات متاحة لمبيع 

 (3233121)  (454165)  شراء إستثمارات متاحة لمبيع

 (5)  (343)  شراء عقارات ومعدات

 -  11  متحصالت من بيع عقارات ومعدات

 551  551  إيرادات فوائد

 1.122  54563   مستممةإيرادات أرباح 
     

 32.222  134534  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمارصافي 
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية المرحمية الموحدة 

 5132مارس  13أشير المنتيية في  ثالثةلم
 
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةلم  

 5133  5132 إيضاح 

 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 225  354413  صافي الزيادة )النقص( في النقد واألرصدة لدى البنوك 

     

 213121  3354111  يناير  3في و أرصدة لدى البنوك النقد 
     

 213255  567.543 1 مارس  13النقد واألرصدة لدى البنوك في 
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 بيان التغيرات في حقوق المساىمين المرحمي الموحد 

 5132مارس  13أشير المنتيية في  ثالثةلم
 

     لممساىمين بالشركة األم 

  رأس المال 
احتياطي 
  قانوني

احتياطي قيمة 
  اإلجمالي   أرباح مدورة  عادلة

حقوق غير 
 اإلجمالي  مسيطرة

 
 الف 

  لاير قطري
 الف 

  لاير قطري
 الف

  لاير قطري
 الف 

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

               لاير قطري
 5123122  32  5123155  13123  (23222)  323331  5553111  5133يناير  3في 
              

 323223  1  323223  323223  -  -  - الربح لمفترة

 (53522)  -  (53522)  -  (53522)  -  - خسارة شاممة أخرى لمفترة
              

 333211  1  333212  323223  (53522)  -  - إجمالي الدخل الشامل لمفترة
              

 5253122  32  5253132  513232  (23131)  323331  5553111 )مراجعة( 5133مارس  13في 
              

 5614232  24  5614215  354155  (314413)  514553  55541111  5132يناير  3في 
              

 34156  3  34155  34155  -  -  - الربح لمفترة 

 (44214)  -  (44214)  -  (44214)  -  - شاممة أخرى لمفترةخسارة 
              

 (34315)  3  (34316)  34155  (44214)  -  - لمفترة ةالشاممالخسارة إجمالي 
              

 5614124  25  5614166  354533  (554515)  514553  5554111 )مراجعة( 5132مارس 13في 
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 لموحدةالمختصرة ا المرحمية إيضاحات حول البيانات المالية
  5132مارس  13في 
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مايو  53مة قطرية أسست في دولة قطر في القابضة ش.م.ق)"الشركة"( ىي شركة مساى واالستثماراتة ـة لموساطـدالل شركة 
قانون الشركات التجارية مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام  الشركةإن . 11221تحت السجل التجاري رقم  5112

المسجل ىو ص ب  الشركةإن عنوان بورصة قطر. و ، وتعميمات ىيئة قطر لألسواق المالية  5115لسنة  2القطري رقم 
 قطر. الدوحة ، دولة 53223

 
والعقارات وانشطة في أنشطة الوساطة في بورصة قطر )يشار إلييم جمعيًا بـ "المجموعة"( مع شركاتيا التابعة  الشركةتعمل  

 اإلستثمارية األخرى.
 

مارس  13ية في ـر المنتيـأشي ثالثةالفترة ل الموحدة لممجموعة المختصرةالمرحمية دار البيانات المالية ـتمت الموافقة عمى إص 
 .5132أبريل  52اإلدارة بتاريخ بقرار من مجمس  5132

 
 الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  5

  
 أسس إعداد  5/3       

وفقًا لتعميمات  5132مارس  13أشير المنتيية في  ثالثةاللفترة الموحدة المرحمية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
 "التقارير المالية المرحمية". – 13معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
المجموعة ، وتم  ألغراض أعمالوىو العممة المستخدمة  باللاير القطريالمرحمية الموحدة عداد البيانات المالية إلقد تم 
 ير ذلك.ما يشار إليو بغ باستثناءجميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير قطري ،  تقريب

 
ال تحتوي عمى كافة المعمومات واإلفصاحات المطموبة في إعداد الموحدة إن البيانات المالية المرحمية المختصرة   

 13ة كما في ـدة السنوية لممجموعـالبيانات المالية الموحدة السنوية ، ويجب قراءتيا مقترنة بالبيانات المالية الموح
ال تعتبر بالضرورة مؤشر لمنتائج  5132مارس  13أشير المنتيية في  ثالثةلفترة ال. كما أن النتائج 5133ديسمبر 

 .5132ديسمبر  13التي يمكن توقعيا لمسنة المالية التي ستنتيي في 
 



 شركة داللة لموساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق
 

 لموحدةالمختصرة ا المرحمية إيضاحات حول البيانات المالية
  5132مارس  13في 
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 تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 5
 

 أسس التوحيد 5/5       
تشتمل البيانات المالية المرحمية المختصرة الموحدة عمى البيانات المالية المرحمية المختصرة لشركة داللة لموساطة 

إن الشركات التابعة الرئيسية  القابضة ش.م.ق )"الشركة"( وشركاتيا التابعة )يشار إلييم بـ "المجموعة"(. واالستثمارات
 لممجموعة ىي:

 

 إسم الشركة
دولة 
  التسجيل

نسبة 
  الممكية

نسبة 
 الممكية

   5132  5133 
      

 ٪11312  ٪66465  قطر داللة لموساطة ذ.م.م
 ٪11312  ٪66465  قطر داللة لموساطة اإلسالمية ذ.م.م

 ٪311  ٪311  قطر داللة العقارية ش.ش.و
 ٪11311  ٪66461  قطر داللة لالستثمار ذ.م.م )غير عاممة(

 ٪11321  ٪66421  قطر ذ.م.م )غير عاممة(داللة العالمية 
 ٪311  ٪311  قطر داللة لتكنولوجيا المعمومات ش.ش.و )غير عاممة( 

 
  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة  5/5 
متفقة مع السياسات المحاسبية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة   

، بإستثناء تطبيق معايير وتفسيرات 5133ديسمبر  13المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة لمسنة المنتيية في 
 .5132يناير  3جديدة يسري مفعوليا كما في 

  

ا في إعداد البيانات المالية باعتمادى المجموعةوقامت  5132يسري مفعول المعايير المحاسبية المعدلة التالية في   
الموحدة المرحمية المختصرة ، حسب الحاجة. وبالرغم من أنو ليس ليذه المعايير تأثيرًا ماديًا عمى البيانات المالية 
الموحدة المرحمية المختصرة ، إال أنيا تستوجب افصاحات إضافية شاممة في البيانات السنوية لمسنة الموحدة المنتيية 

 .5132ر ديسمب 13في 
 

 مشاركات الموظفين -: برامج المنافع المحددة 31تعديالت معيار المحاسبة الدولي   

 5135 – 5131دورة التحسينات السنوية 
 5131 – 5133دورة التحسينات السنوية   
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 تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  5
 
  تتمة -المطبقة من قبل المجموعة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  5/5 

 
 المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول 

المعايير والتفسيرات التي أصدرت ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحمية   
 ا تصبح سارية المفعول.المختصرة الموحدة لممجموعة مذكور أدناه. تنوي المجموعة تطبيق ىذه المعايير عندم

 
تاريخ  الموضوع

 السريان

 5132يناير  3 األدوات المالية 1معيار المحاسبة الدولي 

 5132يناير  3 الحسابات التنظيمية المؤجمة 33معيار المحاسبة الدولي 

 5132يناير  3 إيرادات العقود مع العمالء 32معيار المحاسبة الدولي 

 5132يناير  3 الترتيبات المشتركة :حساب االستحواذ عمى الحصص 33المحاسبة الدولي تعديالت عمى معيار 

: إيضاح حول الطرق 12و معيار المحاسبة الدولي  32تعديالت عمى معيار المحاسبة الدولي 
 5132يناير  3 المقبولة لالستيالك واإلطفاء 

 5132يناير  3 الممكية في القوائم المالية المنفصمة: طريقة حقوق  52تعديل عمى معيار المحاسبة الدولي 
 
لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أي من المعايير أو التفسيرات  تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق ىذه المعايير.  

 الجديدة أو المعدلة.
 

 أرصدة لدى البنوك النقد و 1
 التدفقات النقدية المرحمية الموحدة تتضمن األرصدة التالية:المدرجة في بيان أرصدة لدى البنوك  النقد و 

 
مارس  13 

5132 
ديسمبر   13 

5131 
ديسمبر  13 

5133 
 الف 

 لاير قطري
 الف 

 لاير قطري
 الف 

 لاير قطري
 )مدققة(  )مدققة(  )مراجعة( 
      

 213255  3253113  3514432 نقد وأرصدة لدى البنوك

 
عمى  ، اعتماداً  قصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشيرتشتمل األرصدة لدى البنوك عمى ودائع 
 .الودائع قصيرة االجل وتحقق فوائد بأسعارمتطمبات المجموعة العاجمة من النقد ، 

 
 أموال العمالء -أرصدة لدى البنوك  1

بتخصيص لى حين قيام العمالء إمانة أالمجموعة كتحتفظ بيا و و تخص العمالء, رصدة لدى البنوك أ أرصدة العمالء تمثل 
وتسددىا إلى الى حساباتيا لدى البنوك  المخصصة بتحويل ىذه األموال المجموعةعندىا تقوم ىذه األرصدة لشراء أسيم و 

 .ىيئة التسويات
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 متاحة لمبيع -إستثمارات مالية  2
  

 

 4136ديسمبر  53  5132مارس  13 
 )مدققة(  (مراجعة) 
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
            

 3513525  53121  3323511  514154  54141  534131 أسيم

 53132  53132  -  54631  54631  - صناديق
            

 3513312  33121  3323511  534113  14654  534131 المجموع
 
 
 معداتالو العقارات      3

مارس  13 
5132 

ديسمبر  13 
5133 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 
 

 الف
 لاير قطري

 الف 
 لاير قطري

    التكمفة:
 223222  544131 رصيد اول الفترة / السنة    

 33312  343 إضافات خالل الفترة / السنة    

 -  (345) خالل الفترة / السنة     إستبعادات

    
 223133  544135 رصيد اخر الفترة / السنة  

    
    المتراكم: االستيالك

 313123  114211 رصيد اول الفترة / السنة    

 53221  215 االستيالك لمفترة / لمسنة    

 -  (345) لإلستبعادات 
    

     313213  114565 رصيد اخر الفترة / السنة 
 313321  114331 في نياية الفترة / السنةصافي انقيمة اندفحرية  
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  يةإيرادات عقار  4
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةلم  

 5132  5133 
 الف 

 لاير قطري
 الف 

 لاير قطري
     )مراجعة(  )مراجعة( 

 33211  - ربح من بيع عقارات لممتاجرة
 

 

 الربح األساسي والمخفف لمسهم  5
العائدة لممساىمين بالشركة األم عمى المتوسط المرجح لعدد األسيم اسي لمسيم بتقسيم األرباح لمفترة يتم احتساب الربح األس 

 خالل الفترة. القائمةالعادية 
  
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةلم 
 5132  5133 
     )مراجعة(  )مراجعة( 

     323223  34155 ربح الفترة العائد لممساىمين بالشركة األم )ألف لاير قطري(

 المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل الفترة )ألف سيم( 
554511  55.000 

    

 1322  1456 األساسي والمخفف لمسيم )باللاير القطري(الربح 

 
 انمخففبانحاني فإن انعائد و فحرة أي وقث خالل مخففة أصدرت في أسهم يححمم أن جكىن نم جكه هناك

  .نهسهم انىاحد انعائد األساسي يساوي نهسهم انىاحد 
 االلتزامات والمطموبات المحتممة 6

 المحتممة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنيا التزامات جوىرية.عمى المجموعة المطموبات   
  

 ديسمبر 13  مارس 13 
 5132  5133 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
     )مدققة(  )مراجعة( 

 5223111  5424111 خطابات ضمان

 
في  قطر لأليداع المركزى لألوراق الماليةلشركة تمثل خطابات الضمان ضمانات مالية يصدرىا البنك نيابة عن المجموعة 

  .شيرًا من تاريخ التقرير 35العادية وستنتيي في خالل  األعمالإطار 



 شركة داللة لموساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق
 

 لموحدةالمختصرة ا المرحمية إيضاحات حول البيانات المالية
  5132مارس  13في 

 -33- 

  
 تتمة – المحتممة االلتزامات والمطموبات 6

 ديسمبر 13  مارس 13  
 5132  5133 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    رأسمالية التزامات
 123  513 التزامات رأسمالية

 
 ير التمويميجالتأ التزامات 
 كما يمي: السنة  /الفترةالحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبمية بموجب عقود إيجارات تشغيمية غير قابمة لإللغاء كما في  

 ديسمبر 13  مارس 13  
 5132  5133 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 (مدققة)  )مراجعة( 
    

 113  536 خالل سنة واحدة 

 313  152 بعد سنة وال تزيد عن ثالث سنوات

 32  - أكثر من ثالث سنوات 

    
 361  223 

  

 األطراف ذات العالقة 31
تدار والمؤسسات التي بالمجموعة تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساىمين وأعضاء مجمس اإلدارة ومسئولي اإلدارة العميا 

شروط المتعمقة بيذه الاألسعار و سياسة عتماد ا. يتم من قبل ىذه األطراف أو التي يمارس األطراف تأثيرًا ىامًا عمييا
  .المجموعةالمعامالت من قبل إدارة 

 
 معامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحمي الموحد ىي كالتالي:ال

 
 مارس  13 لمثالثة أشهر المنتهي في 
 5132  5133 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 046  475 ة(ار د)اعضاء مجمس اال إيرادات الوساطة والعموالت
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 تتمة -األطراف ذات العالقة  31
 

 كالتالي:ىي الموحد ألرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحمي ا 
 

 المدفوعات    
   4753  0241 
 الف    

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
     

 226  3.753  مكافآت كبار الموظفين 
 

 إلى العمالء.عاله مشمولة ضمن مبالغ مستحقة األرصدة مع األطراف ذات العالقة أ 

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

 
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةلم 
 5132  5133 
 الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 143  153 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 1  2 منافع التقاعد
    

 153  151 

 
 سهم المجانية وتوزيعات األرباح المدفوعةاأل 33

 52صادق المساىمون عمى توزيع أسيم مجانية قدرىا  5132أبريل  2في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 
التوجد توزيعات ارباح لمسنة  المنتيية  ألف لاير قطري. 253321قيمتيا  5133ديسمبر  13سيم ممموكة في  311سيم لكل 

5131ديسمبر  13
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 التحميل القطاعي 35
ألغراض إدارية تنتظم المجموعة في قطاعات تجارية بناء عمى طبيعة أنشطتيا. لممجموعة ثالثة قطاعات ألغراض التقارير 

 واألنشطة األخرى ، والقطاعات الثالث ىي:
 
 .وساطة األسيم : يشمل ىذا القطاع خدمات تقدم لمعمالء كوسيط لبيع وشراء األسيم 

 دارة العقارات واالستثمارات العقارية العقارات  .لمعمالء : يشمل ىذا القطاع خدمات تسويق وا 

  المعمومات التكنولوجية والدولية : يشمل ىذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعمومات المقدمة لمعمالء واالستثمارات المالية
 الدولية األخرى.

 :التابعة. وشركاتياسسية لفروع المجموعة تقوم بتقديم خدمات مؤ  حيثتمثل الشركة القابضة  أخرى 
 

وتقييم األداء. يتم تقييم أداء  تخصيص المواردتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصمة ألغراض 
 القطاعات بناء عمى ربح أو خسارة التشغيل.

  
مارس  13أشير المنتيية في  ثالثةات التشغيل بالمجموعة لمتمثل الجداول التالية معمومات اإليرادات والربح المتعمقة بقطاع

 عمى التوالي:  5133 مارس 13و 5132
 

مارس  13أشهر المنتهية في  ثالثةلم
  )مراجعة( 5132

وساطة 
  العقارات  األسهم

تكنولوجيا 
 المعمومات
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  والدولية 

 الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير  
            

 334111  -  -  -  -  334111 صافي إيرادات الوساطة والعموالت

 1.516  (511)  34122  -  613  34323 إيرادات أخرى
            

 314515  (511)  34122  -  613  354351 إيرادات القطاع

            
 34156  -  34334  (31)  (321)  24611 أرباح )خسارة( القطاع

            
 215  -  564  -  534  55 االستهالك 
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 تتمة  –التحميل القطاعي  35
 

 مارس 13 أشير المنتيية في ثالثةلم
 مراجعة() 5133

وساطة 
  العقارات  األسيم

تكنولوجيا 
 المعمومات
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  والدولية 

 الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

 313151  -  -  -  -  313151 العموالت و إيرادات الوساطة
 313112  (23521)  23152  -  53231  23535 * إيرادات أخرى

            
 533152  (23521)  23152  -  53231  313323 إيرادات القطاع

            
 323223  -  13311  (2)  223  353222 أرباح )خسائر( القطاع

            
 213  -  225  -  531  21 االستيالك 

  
يرادات أخرى.  يرادات عقارات وا   *  اإليرادات األخرى تتضمن استثمارات وا 

 
 التالي يعرض موجودات ومطموبات القطاعات:الجدول  
 

 5132مارس  13في 
 (مراجعة)

وساطة 
  العقارات  األسهم

تكنولوجيا 
 المعمومات
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  والدولية

 الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

 341114343  (5314556)  5314131  334155  3224113  5514131 الموجوداتي إجمال

            
 4234536  (154513)  124336  316  364543  3354623 المطموباتي إجمال

 

 4136 ديسمبر 53في 
 )مدققة(

وساطة 
  العقارات  األسيم

تكنولوجيا 
 المعمومات
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  والدولية 

 الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

 335123121  (5123212)  5223322  323122  3233252  1223122 الموجوداتي إجمال
            

 913,498  (26,518)  45,000  99  68,097  2523251 المطموباتي إجمال

 
 دولة قطر  يعمميات المجموعة تقع ف

.تشمل اإليرادات األخرى إيرادات وأرباح االستثمار والعقارات   -
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  31
 تتكون األدوات المالية من موجودات ومطموبات مالية.

 
، وذمم مدينة  متاحة لمبيع. استثماراتتتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك ، مبالغ مستحقة من العمالء ، 

، وذمم  ، مبالغ مستحقة لبورصة قطرمعمالء مبالغ مستحقة لمن تسييالت تمويل إسالمي و ية المطموبات المالتتكون و  .أخرى
 دائنة أخرى.

 
 المالية ال تختمف بشكل جوىري عن قيمتيا الدفترية.القيمة العادلة لألدوات 

  

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

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق عاممة لموجودات أو مطموبات مماثمة. : 3المستوى 
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتيا التي ليا تأثير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة واضحة بصورة  :  5المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
التقنيات التي تستخدم بيانات ليا تأثير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة والتي ال تعتمد عمى بيانات  : 1المستوى 

 سوقية واضحة.
 

 : لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة 5132مارس  13كما في  
 

 1المستوى   5المستوى   3المستوى   اإلجمالي 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
        

        )مراجعة( 5132مارس  13في 
        

 -  54631  534131  514155 استثمارات متاحة لمبيع

 
 5المستوى   4المستوى   3المستوى   اإلجمالي 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
        

        )مدققة( 5133ديسمبر  13في 
        

 -  53132  3323511  3533352 استثمارات متاحة لمبيع
 

لمقيمة العادلة ، ولم تحدث  5والمستوى  3لم تحدث تحويالت بين المستوى  5132مارس  13خالل الفترة المنتيية في  
 .: ال شيء(5133) لمقيمة العادلة 1تحويالت إلى أو من مستوى 


