
ق.م.شواإلستثمارات القابضةداللة للوساطة

المراجعةالموحدةالمختصرة البيانات المالية المرحلية 
٢٠١٣سبتمبر٣٠



المساهمين السادة إلى الموحدة المرحلية المختصرةمراجعة البيانات المالية حول تقرير 
ق.م.شواإلستثمارات القابضةركة داللة للوساطة ش

المقدمة
لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لشركة داللة للوساطة واالستثمارات القابضة ش.م.ق

ان والتي تتضمن بي٢٠١٣سبتمبر٣٠("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم معاً بـ "المجموعة") كما في 
الشامل المرحلي الموحد والدخل الدخل اتوبيان٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في المركز المالي المرحلي الموحد

وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي ٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةأشهر واللفترتي الثالثة
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة تسعةالموحد وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد لفترة ال

ذات العالقة. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً 
: التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول مراجعة ٣٤معيار الدولي للتقارير المالية رقم لل

هذة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة
المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية علق بإجراءات المت٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات أساساً تتضمنللمؤسسة". المستقلالتي يقوم بها المدقق 
، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. ن األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية م

الحصول نستطيع وبالتالي ال ، اً لمعايير التدقيق الدولية قإن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وف
نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأياً يمكن أن الذي على التأكيد 

.حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية

المراجعةنتيجة
المرفقة الموحدةالمرحلية المختصرة المالية مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات إلىاستناداً 

.٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم ، وفقاًالماديةمن كافة النواحي ، لم يتم إعدادها 

تأكيد أمر 
لتقديمها إلى الجهات الرقابية فقط. لهذا فإن مرحلية موحدة داخليةمالية بيانات قامت المجموعة سابقا بإعداد 

ة في البيانات المضمن٢٠١٢سبتمبر ٣٠لمنتهية في او/ أو التسعة أشهر معلومات المقارنة لفترة الثالثة اشهر 
بها المتعلقةفي حقوق الملكية واإليضاحات اتللدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرالموحدة المرحلية 

تم مراجعتها أو تدقيقها.تعرض لغرض العلم فقط ولم ت

غـعـن إرنسـت ويـون

رداـــنـاد ــزيـــ
ب قــانـونـيــاسمح

٢٥٨رقم سجل مراقبي الحسابات 
٢٠١٣اكتوبر ٢٨فيةالدوح
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الموحدالمرحليالمركز المالي بيان 

٢٠١٣سبتمبر٣٠

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

)مدققة()مراجعة(
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

٣١٢٥,٧٦٨١٠١,٢٧٠نقد وأرصدة لدى البنوك
٤٤٤١,٤٩٦١٤٣,٢٦٢أموال العمالء–أرصدة لدى البنوك 
١٢,٤١٣٩,٤٧٩العمالءمبالغ مستحقة من 

١٣,٤٩٥٧,٤٥٤مبالغ مستحقة من بورصة قطر
٥١٣١,١٤٢٨٢,٦٦٨متاحة للبيع–إستثمارات مالية 

٤٦٣١٧١,٦٧٢عقارات بغرض المتاجرة 
٦٨٨,٩٧٨٣٣,٣٥٠موجودات أخرى

٨١٣,٧٥٥٥٤٩,١٥٥

الموجودات غير المتداولة
٧٤٣,٢٥١٤٩,٨٩٣عقارات ومعدات

١,٨٠٢-إستثمار في مشروع مشترك 

٤٣,٢٥١٥١,٦٩٥

٨٥٧,٠٠٦٦٠٠,٨٥٠إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
٤٧٧,٩٨٠١٧٦,٣٢٤مبالغ مستحقة للعمالء

٤٩,٨٠٢٨٩٣مبالغ مستحقة لبورصة قطر 
٨٢٢,٣٠٦١١٢,٣٨٧تمويل إسالمي قرض 

٧٩,٦٨٣٨٧,٢٦١مطلوبات أخرى

٦٢٩,٧٧١٣٧٦,٨٦٥

المطلوبات غير المتداولة
٢,٥٠٦١,٨٤٨مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٦٣٢,٢٧٧٣٧٨,٧١٣إجمالي المطلوبات
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تتمة-بيان المركز المالي الموحد  

٢٠١٣سبتمبر٣٠

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

)مدققة()مراجعة(
ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

حقوق الملكية
٢٢٢,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠رأس المال

١٥,٥٨٦١٥,٥٨٦احتياطي قانوني
)١٦,٥٩٢()٢,٣٣٨(احتياطي القيمة العادلة
٢٢,٠٠٠-١٤أسهم مجانية مقترحة

١,٠٩٥)١٠,٥٦٢((خسائر متراكمة)أرباح مدورة

٢٢٤,٦٨٦٢٢٢,٠٨٩حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم
٤٣٤٨حقوق غير مسيطرة

٢٢٤,٧٢٩٢٢٢,١٣٧إجمالي حقوق الملكية

٨٥٧,٠٠٦٦٠٠,٨٥٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

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

السيد/ أحمد محمد األصمخناصر حمد السليطيالسيد/ 

العضو المنتدبمجلس اإلدارةرئيس
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موحدالالمرحليبيان الدخل 
٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيتسعةلل

٣٠أشهر المنتهية في الثالثة
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
سبتمبر

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
ريال الف إيضاحات

قطري
ريال الف ريال قطريالف 

قطري
ريال الف 

قطري
)مراجعةغير ()مراجعة()مراجعةغير ()مراجعة(

١٠,٥٤٥١١,٩٤٥٣١,٧٩٤٣٦,٧٥٥عموالتوساطة وإيرادات 
)١٥,٩٨٧()١١,٤٩١()٧,٥٤٥()٣,٤٠٥(عموالتوساطة مصروفات 

٧,١٤٠٤,٤٠٠٢٠,٣٠٣٢٠,٧٦٨عموالت وساطة وصافي إيرادات 

٩٤,٤٤٠٢,٨٧٤٢٦,٠٩٤٢٩,٨٠٤إيرادات عقارية
٦,٤٨٧٧٧١٤,٦١٨٥,٢٨٥إيرادات إستثمارات 

٣٣١٦٤٧٨٠٢١,٧٦٧إيرادات فوائد

١٨,٣٩٨٧,٩٩٨٦١,٨١٧٥٧,٦٢٤صافي إيرادات التشغيل

٦٥٤٧٥)٤٤(-إيرادات أخرى
)٢٣,٥٨٧()٢٠,٨١١()٦,٥٣٥()٦,٠٠٧(مصاريف عمومية وإدارية

-)٣٢,٢٣٢(--١٠خسائر من مطالبات العمالء 
-)١٣,٤٠٧(--إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

-)٢,٣٧٠(--٧شطب أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
)٣,٩١٦()٣,٢٥٥()١,١٦٦()١,٠٧٨(٧االستهالك

- )١,٥٩٢(- )٤٤٣(المصروفات التمويلية اإلسالمية 

٣٠٥٩٦)١١,٧٨٥(١٠,٨٧٠٢٥٣(الخسارة) / الربح للفترة

موزع على:
٣٠,٥٩٤)١١,٧٨٠(١٠,٨٦٩٢٥٣المساهمين بالشركة األم 
٢)٥(- ١حصص غير مسيطرة 

٣٠,٥٩٦)١١,٧٨٥(١٠,٨٧٠٢٥٣

الربح األساسي والمخفف للسهم (ريال 
١,٣٨)٠,٥٣(١١٠,٤٩٠,٠١قطري) 
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المرحلي الموحد الشامل بيان الدخل 
٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

٣٠أشهر المنتهية في الثالثة
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
سبتمبر

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
ريال الف ريال قطريالف 

قطري
ريال الف 

قطري
ريال الف 

قطري
)مراجعةغير ()مراجعة()مراجعةغير ()مراجعة(

٣٠,٥٩٦)١١,٧٨٥(١٠,٨٧٠٢٥٣(خسارة) الفترةربح 

إيرادات شاملة أخرى
إلى أرباح تصنيفهاإيرادات شاملة أخرى يعاد 

:وخسائر في فترات الحقة
(خسارة) القيمة العادلة لالستثمارات ربحصافي

)٧,٥٧١(٥,٢٥١٢,٥٩٥٨,٥٤٩المتاحة للبيع
من استبعاد استثمارات متاحة للبيع صافي ربح

)٨٣٢()٧,٧٠٢()٧٧()٦,٤٦٩(محول إلى بيان الدخل الموحد

خسارة إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع 
- ١٣,٤٠٧- -والمعاد تصنيفها في بيان الدخل الموحد 

(خسارة) يعاد تصنيفها إلى أرباح  صافي ربح 
)٨,٤٠٣(١,٢١٨٢,٥١٨١٤,٢٥٤وخسائر في فترات الحقة 

بنود ال يتم إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة للفترات 
----الالحقة 

)٨,٤٠٣(٢,٥١٨١٤,٢٥٤)١,٢١٨(إجمالي إيرادات (خسائر) الشاملة للفترة

٩,٦٥٢٢,٧٧١٢,٤٦٩٢٢,١٩٣إجمالي الدخل الشامل للفترة

موزع على:
٩,٦٥١٢,٧٧١٢,٤٧٤٢٢,١٩١المساهمين بالشركة األم 

٢)٥(- ١حصص غير مسيطرة

٩,٦٥٢٢,٧٧١٢,٤٦٩٢٢,١٩٣
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ةموحدالالمرحليةبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةلل

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
٢٠١٣٢٠١٢إيضاحات

ريال قطريالف ريال قطريالف 
)مراجعةغير ()مراجعة(

أنشطة التشغيل
٣٠,٥٩٦)١١,٧٨٥(الفترةربح(خسارة) 

تعديالت للبنود التالية:
٧٣,٢٥٥٣,٩١٦االستهالك

٨٤١٤٥٣للموظفينالمخصص لمكافأة نهاية الخدمة
)٨٣٢()٧,٧٠٢(متاحة للبيع–استثمارات مالية ربح من بيع 
)١,٧٦٧()٨٠٢(إيرادات فوائد

- ٣٢ومعداتخسارة من استبعاد عقارات 
- ١٣,٤٠٧إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 

- ٧٢,٣٧٠شطب أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
- ١,٥٩٢تكاليف تمويالت إسالمية 

)٤,٤٥٣()٦,٩١٦(إيرادات أرباح موزعة 

)٢٧,٩١٣)٥,٧٠٨
التغيرات في رأس المال العامل:

١٥٥,٠٢٣)٢٩٨,٢٣٤(أموال العمالء
١٠,٤٣٤)٢,٩٣٤(المبالغ مستحقة من العمالء 

)١٢,٢٩٦(٤٢,٨٦٨بورصة قطرإلى / من المبالغ المستحقة 
)١٤٨,٣٣١(١٧١,٢٠٩عقارات للمتاجرة

٣٢,٥٣٢)٥٥,٦٢٨(الموجودات األخرى
)١٦١,٤٥٩(٣٠١,٦٥٦المبالغ المستحقة للعمالء

٢٣,٤٧٧)٦,٣٨٥(مطلوبات أخرى 

)٧٢,٧٠٧(١٤٦,٨٤٤نقد من العمليات
)٢٠٩()١٨٣(المدفوعةمكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)٧٢,٩١٦(١٤٦,٦٦١األنشطة التشغيلية(المستخدم في) صافي النقد من 

أنشطة االستثمار
٤٤٤,٠٤٢١٥٠,٠١٤متاحة للبيعمتحصالت من إستبعاد إستثمارات 

)١٧٢,٣٠٢()٤٨٣,٩٦٧(متاحة للبيعشراء إستثمارات 
٧٥-ومعداتمتحصالت من إستبعاد عقارات 

)٢,٥٠٠(١,٨٠٢متحصالت من إستبعاد المشروع المشترك
)٤٧٤()٢٠٨(٧شراء عقارات ومعدات

٨٠٢١,٧٦٧إيرادات فوائد
٦,٩١٦٤,٤٥٣أرباح موزعة إيرادات 

)١٨,٩٦٧()٣٠,٦١٣(أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدية المستخدم في
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تتمة-بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة غير المدقق 
٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
٢٠١٣٢٠١٢إيضاحات

ريال قطريالف قطريريال الف 
)مراجعة()مراجعة(

أنشطة التمويل
)٢٠,٠٠٠(-١٤أرباح موزعة مدفوعة  

١١٠,٨٦٢)٩٠,٠٨١(سداد تسهيالت تمويل إسالمي 
- )١,٥٩٢(تكاليف تمويل إسالمي 

- ١٢٣متحصالت من بيع كسور األسهم الناتجة من أسهم مجانية

٩٠,٨٦٢)٩١,٥٥٠(النقد المستخدم في أنشطة التمويلصافي 

)١,٠٢١(٢٤,٤٩٨النقد والبنود المماثلة للنقدالزيادة في (النقص) 

١٠١,٢٧٠٩٦,٤٢٩يناير ١في وحسابات البنوك النقد 

٣١٢٥,٧٦٨٩٥,٤٠٨سبتمبر٣٠في النقد والبنود المماثلة للنقد 
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد 
٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

للمساهمين بالشركة األم

رأس المال
احتياطي 
قانوني

احتياطي قيمة 
عادلة

/ أرباح مدورة
(خسائر متراكمة)

توزيعات 
مقترحة

أسهم مجانية 
اإلجماليمقترحة

حقوق غير 
مسيطرة 

إجمالي حقوق 
المساهمين 

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

٢٢,٠٠٠٢٢٢,٠٨٩٤٨٢٢٢,١٣٧- ١,٠٩٥)١٦,٥٩٢(٢٠١٣٢٠٠,٠٠٠١٥,٥٨٦يناير ١في 

)١١,٧٨٥()٥()١١,٧٨٠(- - )١١,٧٨٠(- - - للفترةالخسارة 
١٤,٢٥٤- ١٤,٢٥٤- - - ١٤,٢٥٤- - إيرادات شاملة أخرة للفترة

- - - )٢٢,٠٠٠(- - - - ٢٢,٠٠٠)١٣اسهم مجانية مصدرة (إيضاح 
متحصالت من بيع كسور األسهم 

١٢٣- ١٢٣- - ١٢٣- - - الناتجة من أسهم مجانية 

٢,٥٩٢)٥(٢,٥٩٧- - )١١,٦٥٧(١٤,٢٥٤- - إجمالي (الخسارة) الشاملة للفترة 

٢٢٤,٦٨٦٤٣٢٢٤,٧٢٩- - ١٠,٥٦٢)٢,٣٣٨(٢٢,٠٠٠٢١٥,٥٨٦(مراجعة)٢٠١٣سبتمبر٣٠في 

٢٣٢,٢١٣٤٧٢٣٢,٢٦٠- ٢٣٨٢٠,٠٠٠)٩٩٩(٢٠١٢٢٠٠,٠٠٠١٢,٩٧٤يناير ١في 

٣٠,٥٩٤٢٣٠,٥٩٦- - ٣٠,٥٩٤- - - الربح للفترة 
)٨,٤٠٣()٨,٤٠٣(- - - )٨,٤٠٣(- - خسارة شاملة أخرى للفترة

٢٢,١٩١٢٢٢,١٩٣- - ٣٠,٥٩٤)٨,٤٠٣(إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- )٢٠,٠٠٠(- - - - )١٣أرباح موزعة مدفوعة ( إيضاح 

غير (٢٠١٢سبتمبر٣٠في 
٢٣٤,٤٠٤٤٩٢٣٤,٤٥٣- - ٣٠,٨٣٢)٩,٤٠٢(٢٠٠,٠٠٠١٢,٩٧٤مراجعة)
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الوضع القانوني والنشاط الرئيسي١
مايو ٢٤داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق("الشركة") هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر في 

قانون الشركات مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام الشركةإن . ٣٠٦٧٠تحت السجل التجاري رقم ٢٠٠٥

بورصة قطر. هيئة قطر لألسواق المالية وولوائح ٢٠٠٢لسنة ٥التجارية القطري رقم 

في أنشطة الوساطة في بورصة قطر وتمارس "المجموعة")بـجمعياَ (يشار إليهم مع شركاتها التابعةتعمل الشركة 

.ات األخرىاإلستثمارواإلستثمارات العقاريةأنشطة

٣٠أشهر المنتهية في تسعةالفترة لالموحدة للمجموعةالمختصرةالمرحلية تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية 

.٢٠١٣أكتوبر ٢٨بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٣سبتمبر

الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

أسس إعداد ٢/١

وفقاً ٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة الموحدة المرحلية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 

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

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

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

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

ديسمبر ٣١انات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في المالية الموحدة السنوية ، ويجب قراءتها مقترنة بالبي

ال تعتبر ٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةواإليضاحات المرفقة بها. كما أن النتائج لفترة ال٢٠١٢

.٢٠١٣ديسمبر ٣١بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 
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تتمة-والسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد ٢

أسس التوحيد٢/٢

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

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

الرئيسية للمجموعة هي:

إسم الشركة

دولة 

العالقةالتسجيل

نسبة 

الملكية

نسبة 

الملكية

٢٠١٣٢٠١٢

٪٩٩,٩٨٪٩٩,٩٨شركة تابعةقطرداللة للوساطة ذ.م.م

٪٩٩,٩٨٪٩٩,٩٨شركة تابعةقطرداللة للوساطة اإلسالمية ذ.م.م

٪١٠٠٪١٠٠شركة تابعةقطرداللة العقارية ش.ش.و

٪٩٩,٩٠٪٩٩,٩٠شركة تابعةقطرداللة لالستثمار ذ.م.م (غير عاملة)

٪٩٩,٥٠٪٩٩,٥٠شركة تابعةقطرداللة العالمية ذ.م.م (غير عاملة)

٪١٠٠٪١٠٠شركة تابعةقطرداللة لتكنولوجيا المعلومات ش.ش.و (غير عاملة) 

السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

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

، بإستثناء ما يلي: ٢٠١٢ديسمبر ٣١المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

يناير ١عة المعايير التالية التي يسري مفعولها للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد خالل السنة طبقت المجمو

٢٠١٣.

١تعديالت في معيار المحاسبة الدولي –: عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى ١معيار المحاسبة الدولي 

تغير من تصنيف البنود التي تعرض في اإليرادات الشاملة األخرى. ١إن التعديالت في معيار المحاسبة الدولي 

سوف تعرض البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي (مثالً: صافي الربح من 

ية ، صافي الحركة في تحوطات التدفق تحوط لصافي اإلستثمار ، فروقات الصرف عن تحويل عمليات خارج

النقدي وصافي الخسارة أو الربح من موجودات مالية متاحة للبيع) والتي يجب عرضها حالياً بصورة منفصلة عن 

البنود التي لن يعاد تصنيفها مطلقاً (مثالً: األرباح والخسائر اإلكتوارية من خطط منافع محددة وإعادة تقييم 

ؤثر التعديل على العرض فقط وليس له أي تأثير على المركز المالي وآداء المجموعة.األراضي والمباني). ي
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

توضيح شرط الحصول على معلومات مقارنة (تعديل): ١معيار المحاسبة الدولي 

الفرق بين معلومات المقارنة اإلضافية الطوعية والحد األدنى من ١يار المحاسبة الدولي يوضح التعديل في مع

المعلومات المقارنة المطلوبة. ويجب أن تتضمن المؤسسة معلومات مقارنة في اإليضاح حول البيانات المالية 

وال توجد حاجة لعرض عندما تقوم طوعاً معلومات مقارنة تتجاوز الحد األدني لفترة المقارنة المطلوبة. 

المعلومات المقارنة اإلضافية الطوعية بالكامل في البيانات المالية.

يجب عرض بيان فتح المركز المالي (الذي يعرف بـ "ميزانية عمومية ثالثة") عندما تقوم المؤسسة بتطبيق سياسة 

محاسبية بأثر رجعي أو يعيد تصنيف بنود في البيانات المالية بأثر رجعي ويتضح بأن أي من تلك التغيرات ذات 

. يوضح التعديل أن ليس من الضروري أن ترفق تأثير مادي على بيان المركز المالي في بداية فترة التقرير

، ١الميزانية العمومية الثالثة بالمعلومات المقارنة في اإليضاحات ذات الصلة. بموجب معيار المحاسبة الدولي 

فإن الحد األدني إلعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة ال يتضمن الميزانية العمومية الثالة.

التقارير المالية المرحلية ومعلومات القطاع إلجمالي الموجودات والمطلوبات : ٣٤دولي معيار المحاسبة ال

(تعديل)

المتعلقة بمعلومات القطاع إلجمالي الموجودات والمطلوبات لكل ٣٤يوضح التعديل متطلبات معيار المحاسبة 

. ويجب القطاعات التشغيلية: ٨المالية قطاع يتضمنه التقرير لتعزيز اإلتساق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير

اإلفصاح عن إجمالي الموجودات والمطلوبات للقطاع فقط عندما يتم عرض المبالغ بصورة دورية على صانع 

القرار التشغيلي الرئيسي وهناك تغيرات مادية في إجمالي المبلغ المفصح عنه للقطاع في البيانات المالية الموحدة 

دم المجموعة هذا اإليضاح كإجمالي موجودات القطاع التي تم عرضها على صانع القرار السابقة للمؤسسة. تق

التشغيلي الرئيسي.

–: األدوات المالية : إفصاحات تسوية الموجودات والمطلوبات المالية ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

٧تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحقوق إلجراء مقاصة لألدوات المالية هذه التعديالت ت

والترتيبات المتعلقة بذلك (مثالً: ترتيبات الضمانات اإلضافية). سوف تزود اإلفصاحات المستخدمين بمعلومات 

دة مطلوبة لجميع األدوات مفيدة في تقييم تأثير ترتيبات حساب الصافي للمركز المالي للمؤسسة. اإلفصاحات الجدي

المالية الخاضعة لترتيبات إجمالي الصافي نافذة أو إتفاقية مماثلة بغض النظر عن أن تسويتها تتم وفقاً لمعيار 

رولن تؤثر هذه ٣٢. ال تقوم المجموعة بتسوية األدوات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٢المحاسبة الدولي 

التعديالت على المجموعة.
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

: البيانات المالية ٢٧: البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

المنفصلة

المعيار الدولي للتقارير المالية ينشئ نموذجاً وحيداً للسيطرة والذي ينطبق على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات 

البيانات : ٢٧محل الجزء من معيار المحاسبة الدولي ١٠األغراض الخاصة. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 
مؤسسات –التوحيد : ١٢للبيانات المالية الموحدة والتفسير الذي يتناول المحاسبة المالية الموحدة والمنفصلة 

تعريف الرقابة التي يستخدمها المستثمر للتحكم في ١٠. غير المعيار الدولي للتقارير المالية األغراض الخاصة

ات المؤسسة المستثمر فيها عن التعرض لعائدات متغيرة من اإلستثمار ولديه القدرة على التأثير على تلك المخرج

، يجب إستيفاء كل ١٠من خالل التحكم في الشركة  المستثمر فيها. ولتلبية التعريف الموضح في المعيار الدولي 

المعايير الثالثة بما في ذلك ، (أ) تحكم المستثمر في المؤسسة المستثمر فيها ، و (ب) تعرض المستثمر لمخرجات 

تثمر على إسخدام تحكمه في المؤسسة المستثمر فيها للتأثير متغيرة من المؤسسة المستثمر فيها ، و(ج) قدرة المس

على توحيد اإلستثمارات التي تمتلكها المجموعة.١٠على قيمة عائدات المستثمر. ال يوجد تأثير للمعيار الدولي 

كات : اإلستثمار في شر٢٨: الترتيبات المشتركة ومعيار المحاسبة الدولي ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 

زميلة ومشاريع مشتركة
–الحصص في المشارريع المشتركة : ٣١يحل محل معيار المحاسبة الدولي ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 

. المعيار الدولي للتقارير المالية يستبعد الخيار لمحاسبة المشاركات غير النقدية من قبل المشاركين بالمشروع
بإستخدام التوحيد التناسبي. بدالً من ذلك فإن المؤسسات تحت إدارة مشتركة التي المؤسسات تحت إدارة مشتركة 

يجب المحاسبة لها بإستخدام طريقة الملكية.١١تستوفي تعريف المشروع المشترك بموجب المعيار الدولي 

سبي للمشروع يؤثر تطبيق هذا المعيار الجديد على المركز المالي للمجموعة من خالل إستبدال التوحيد التنا
(يرجى اإلطالع على اإليضاح  ) بطريقة الملكية. يصبح هذا المعيار ساري ١٤المشترك في شورز المحدودة 

على توحيد اإلستثمارات ١١. ال يؤثر المعيار الدولي ٢٠١٣يناير ١المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
المجموعة.التي تمتلكها 

: اإلفصاح عن الحصص من مؤسسات أخرى١٢ير المالية المعيار الدولي للتقار
متطلبات اإلفصاحات المتعلقة بحصص المؤسسة في الشركات التابعة ١٢يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية 

المشتركة والشركات الزميلة والمؤسسات الهيكلية. ال ينطبق أي من متطلبات اإلفصاح هذه على واإلتفاقيات
البيانات المالية المرحلية المختصرة إال في وجود أحداث أو معامالت مؤثرة خالل الفترة المرحلية تتطلب وجود 

تلك المتطلبات. وعليه ، فلم تقم المجموعة بتلك اإلفصاحات.
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تتمة-عداد والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإل٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

: قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 
مصدراً وحيداً للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع قياسات ١٣ينشئ المعيار للتقارير المالي 

ال يتغير عندما يتعين على المؤسسة أن تستخدم القيمة العادلة ، ولكن يقدم ١٣العادلة. إن المعيار الدولي القيمة 
توجيهاً عن كيفية قياس القيمة العادلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة أو 

جوهرياً على قياسات القيمة العادلة التي تقوم بها المجموعة.تأثيرا١٣ًمسموح بها. ال يكون للمعيار الدولي 

أيضاً إفصاحات محددة حول القيم العادلة والتي يحل بعضها محل متطلبات إفصاح ١٣يتطلب المعيار الدولي 
. تطلب بعض هذه األدوات المالية: ٧حالية في معايير أخرى ، بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية 

تؤثر على البيانات المالية وعليه(j)  أ٣٤,١٦لدولي اإلفصاحات تحديداً لألدوات المالية بموجب معيار المحاسبة ا
.١٥المرحلية المختصرة الموحدة للفترة. قدمت المجموعة تلك اإلفصاحات في اإليضاح 

. وبالرغم من ذلك ، ليس لها تأثير ٢٠١٣يتم تطبيق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى ألول مرة في 
على البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة أو البيانات المالية المرحلية المختصرة للمجموعة.

لم تقم المجموعة بتطبيق أية معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى أصدرت ولم تطبق حتى اآلن.

وأرصدة لدى البنوك النقد ٣
المدرجة في بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة تتضمن األرصدة التالية:رصدة لدى البنوكواألالنقد 

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

سبتمبر٣٠
٢٠١٢

ديسمبر٣١
٢٠١٢

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

)مدققة()غير مراجعة((مراجعة)

١٢٥,٧٦٨٩٥,٤٠٨١٠١,٢٧٠نقد وأرصدة لدى البنوك

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

.هذه الودائع قصيرة األجل تحمل فوائد ذات أسعار على حسب فترة استحقاقهامتطلبات المجموعة العاجلة من النقد ، 
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أموال العمالء-أرصدة لدى البنوك ٤
بتخصيص الى حين قيام العمالء المجموعة كامانة تحتفظ بها وو تخص العمالء، رصدة لدى البنوك أأرصدة العمالء تمثل

وتسددها إلى الى حساباتها لدى البنوك المخصصةبتحويل هذه األموالالمجموعةعندها تقوم هذه األرصدة لشراء أسهم و

.هيئة التسويات

متاحة للبيع-مالية إستثمارات٥
٢٠١٢ديسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

(مدققة))مراجعة(
اإلجماليغير مدرجةمدرجةاإلجماليغير مدرجةمدرجة
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

١٢٦,٨٧٢١,٨١٢١٢٨,٧١٤٧٩,١٧١١,٧١٩٨٠,٨٩٠أسهم
١,٧٧٨١,٧٧٨- ٢,٤٢٨٢,٤٢٨-صناديق

١٢٦,٨٧٢٤,٢٤٠١٣١,١٤٢٧٩,١٧١٣,٤٩٧٨٢,٦٦٨المجموع

الموجودات األخرى ٦
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

(مراجعة)
٢٠١٢سبتمبر ٣٠

)مدققة(
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣٧,١٧٥١٩,٥٧٥السلف المقدة لشراء عقارات للمتاجرة 
٤٨,٣٧٢٩,٩٧١أرصدة مدينة للعقارات

٢,٥٧٥٢,٥٤٢مصاريف مدفوعة مقدماً
٨٥٦١,٢٦٢ذمم مدينة أخرى

٨٨,٩٧٨٣٣,٣٥٠

معداتالوالعقارات ٧
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة))مراجعة(

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

التكلفة:
٨٧,٣٩٢٨٧,٦٠٢رصيد اول الفترة / السنة    

٢٠٨٧١٢إضافات خالل الفترة / السنة    
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)٩٢٢()٨٢٧(إستبعادات وشطب خالل الفترة / السنة    
- )١,١٩٣(إعادة تصنيف خالل الفترة 

- )٢,٣٧٠(شطب أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح أ)

٨٣,٢١٠٨٧,٣٩٢رصيد اخر الفترة / السنة  

اإلستهالك المتراكم وإنخفاض القيمة:
٣٧,٤٩٩٣٣,٢٩٨رصيد اول الفترة / السنة    

٣,٢٥٥٥,٠١٩االستهالك خالل الفترة / السنة    
)٨١٨()٧٩٥(لإلستبعادات / الشطب خالل الفترة / السنة    

٣٩,٩٥٩٣٧,٤٩٩رصيد اخر الفترة / السنة 

٤٣,٢٥١٤٩,٨٩٣السنة/في نهاية الفترةصافي القیمة الدفتریة  
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تسهيل تمويل إسالمي ٨
ديسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٣٢٠١٢
ألف ريال قطريألف ريال قطري

(مدققة))مراجعة(

١١٢,٣٨٧-)١تسهيل تمويل إسالمي (
- ٢٢,٣٠٦)٢تسهيل تمويل إسالمي (

٢٢,٣٠٦١١٢,٣٨٧

إيضاحات:
ألف ريال قطري بإسم شركة داللة للوساطة واإلستثمارات القابضة ١١٠,٠٠٠تم الحصول على هذا التسهيل بقيمة .١

القرض مضمون مقابل ش.م.ق لصالح وبالنيابة عن إحدى الشركات التابعة لتمويل شراء عقارات تجارية. 
تم سداد وحة التي تمتلكها المجموعة.من أسهم بنك الدألف ريال قطري١٢١,١١٨األراضي التي تم شراؤها بقيمة 

.وتم فك الرهن من قبل البنك٢٠١٣مارس ٢٨القرض في 

ألف ريال قطري بإسم شركة داللة للوساطة واإلستثمارات ٢٢,٠٠٠تم الحصول على هذا التسهيل اإلسالمي بقيمة .٢
تجارية. القرض مضمون مقابل القابضة ش.م.ق لصالح وبالنيابة عن إحدى الشركات التابعة لتمويل شراء عقارات

متضمناً ٢٠١٤يوليو٢ألف ريال قطري. يجب سداد القرض في ٦٣٨,٧٥٠األراضي التي تم شراؤها بقيمة 
ألف ريال قطري.١,٢٥٩الربح بقيمة 

يةإيرادات عقار٩
٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر
٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

سبتمبر
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
مراجعة)غير ()مراجعة(مراجعة)غير ()مراجعة(

٤,٢٣١٢,٥٣٢٢٥,٦٤٤٢٧,٦٢٦ربح من بيع عقارات للمتاجرة (إيضاح أ)
٢٠٩٣٤٢٤٥٠٢,١٧٨إيرادات وساطة عقارات

٤,٤٤٠٢,٨٧٤٢٦,٠٩٤٢٩,٨٠٤
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تتمة-عقارية إيرادات ٩

إيضاح (أ):
متحصالت وتكلفة عقارات للمتاجرة مباعة خالل الفترة كالتالي:

٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
سبتمبر

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

مراجعة)غير ()مراجعة(مراجعة)غير ()مراجعة(

٤٥,٧٩٢٥٢,٨٧٤٢٦٦,٣٦٨٥٢٢,٦٧١من عقارات للمتاجرةمتحصالت مبيعات
)٤٩٥,٠٤٥()٢٤٠,٧٢٤()٥٠,٣٤٢()٤١,٥٦١(مستبعدةتكلفة عقارات

٤,٢٣١٢,٥٣٢٢٥,٦٤٤٢٧,٦٢٦

خسائر مطالبات من العمالء١٠
عنتعويضاًوطلباالمختصةالهيئاتخاللمنالمجموعةضدرسميةشكاوىالمجموعةعمالءمناثنينقدمالفترةخالل

تكبدهاالتيالخسائرتلكأنالمجموعةاكتشفت،التحقيقبعد.بالمجموعةالتجاريةحساباتهمفيتكبدوهاالتيالخسائر

)٢٠٠٨و ٢٠٠٦(السابقةالسنواتفيبالمجموعةسابقينموظفينقبلمناإلجراءاتفيخطأنتيجةكانتالعمالء

ذلكمنبالرغم. الخسائرتلكلتغطيةاألخطاءبتلكالمتسببضدالضروريةالقانونيةاإلجراءاتاتخاذحالياًويجرى

تكبدوهاالتيخسائرهمعنالعمالءتعويضالمجموعةإدارةقررتفقد،المختصةالهيئاتولوائحونظمبقوانينوالتزاما

وعليهتقارير المالية ذات الصلة ، الدولية للمعايير متطلبات البما يتماشى مع ٢٠١٣ سنةمنالثانيالربعفيوتسجيلها

.تعلق بتلك الشكاويالحاليةالفترةخاللقطريريالمليون٣٢,٢ بقيمةخسارةتحقيقتمفقد
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الربح األساسي والمخفف للسهم١١
الربح األساسي للسهم بتقسيم األرباح للفترة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم يتم إحتساب

العادية المصدرة خالل الفترة.

٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
سبتمبر

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

)مراجعةغير ()مراجعة()مراجعةغير ()مراجعة(

العائد للمساهمين (خسارة) الفترةربح 
٣٠,٥٩٤)١١,٧٨٠(١٠,٨٦٩٢٥٣ريال قطري)ألف (بالشركة األم 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠)ألف(الفترةخالل 

للسهم (بالريال والمخففالربح األساسي
١,٣٨)٠,٥٣(٠,٤٩٠,٠١للسهم)

١١الجمعية العمومية الغير عادية ، وافق المساهمون على إصدار "أسهم مجانية بواقع ، في إجتماع٢٠١٣أبريل ٢في 

ريال قطري ١,٥٣. لذلك لقد تم تعديل العائد األساسي و المخفف للسهم من ٢٠١٢ديسمبر ٣١سهم في ١٠٠سهم لكل 

ريال قطري.١,٣٨إلي ٢٠١٢سبتمبر٣٠للفترة المنتهية في 

تأثير إصدار األسهم المجانية على المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:تم إحتساب

٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
سبتمبر

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

مراجعة)(غير )مراجعة((غير مراجعة))مراجعة(

٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠)باأللف(األسهم المؤهلة في بداية الفترة 
٢,٢٠٠٢,٢٠٠٢,٢٠٠٢,٢٠٠)باأللف(تأثير إصدار األسهم المجانية 

٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠٢٢,٢٠٠الرصيد في نهاية الفترة  
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المحتملةااللتزامات والمطلوبات١٢
على المجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات جوهرية.

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة))مراجعة(

١٥٠,١٤٦١٥٠,٠٠٠خطابات ضمان

من البنوك بالنيابة عن المجموعة إلى بورصة قطر خالل األعمال العادية وسوف تمثل خطابات الضمان المالية المصدرة

.شهر من تاريخ التقرير١٢تستحق خالل 

األطراف ذات العالقة١٣
تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسئولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي تدار من قبل 

شروط المتعلقة بهذه المعامالت الاألسعار وسياسة عتماد ا. يتم و التي يمارس األطراف تأثيراً هاماً عليهاهذه األطراف أ

.المجموعةمن قبل إدارة 

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

٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
سبتمبر

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

مراجعة)غير ()مراجعة(مراجعة)غير ()مراجعة(

٤٥٩,٨٦٨-٤٩,٩٣٦-شراء عقارات للمتاجرة 

١٥٢٢٦٧٥٢٣١,٠٢١إيرادات الوساطة والعموالت
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تتمة- األطراف ذات العالقة١٣

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

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٣١)مراجعة(٢٠١٣سبتمبر٣٠
دائنونمدينوندائنونمدينون
الف 

قطريريال 
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

١١١- -١,٤٦٩كبار المسئولين باإلدارة
١١١- -١,٤٦٩

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

كبار المسئولين باإلدارة  مكافأة 

خالل الفترة كالتالي:بلغت مكافآت كبار المسئولين باإلدارة

٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
سبتمبر

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

مراجعة)غير ()مراجعة(مراجعة)غير ()مراجعة(

٣٢٩٤٢٢١,١١٨١,١٩٦منافع قصيرة األجلرواتب و
٣١٣١٩٣-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٣٢٩٤٥٣١,١٤٩١,٢٨٩

األسهم المجانية وتوزيعات األرباح المدفوعة١٤
ريال قطري ، والحقاً تمت ألف٢٢ريال قطري بإجمالي ١٠٠خالل الفترة اقترحت اإلدارة توزيع أسهم مجانية بقيمة 

.٢٠١٣أبريل ٢الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها الذي عقد في 

ألف ريال قطري تتعلق بالسنة ٢٠,٠٠٠ريال قطري بإجمالي ١خالل الفترة دفعت المجموعة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 

.٢٠١٢سبتمبر٣٠وتم توزيعها خالل الفترة المنتهية في ٢٠١١ديسمبر ٣١المنتهية في 
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التحليل القطاعي١٥
ء على طبيعة أنشطتها. للمجموعة ثالثة قطاعات ألغراض ألغراض إدارية تنتظم المجموعة في قطاعات تجارية بنا

التقارير واألنشطة األخرى ، والقطاعات الثالث هي:

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

للعمالء.العقارات : يشمل هذا القطاع خدمات تسويق وإدارة العقارات واالستثمارات العقارية ·

المعلومات التكنولوجية والدولية : يشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء واالستثمارات ·

المالية الدولية األخرى.

التابعة.وشركاتهاتقوم بتقديم خدمات مؤسسية لفروع المجموعة حيثأخرى: تمثل الشركة القابضة ·

التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة ألغراض تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج 

أداء القطاعات بناء على ربح أو خسارة التشغيل.

٣٠أشهر المنتهية في تسعةللتمثل الجداول التالية معلومات اإليرادات والربح المتعلقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة 

على التوالي:٢٠١٢و٢٠١٣سبتمبر

أشهر المنتهية في تسعةلل
(مراجعة)٢٠١٣سبتمبر٣٠

وساطة 
العقاراتاألسهم

تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

الوساطة إيرادات صافي 
العموالتو

٣١,٧٩٤----٣١,٧٩٤

٤١,٥١٤)١٩,٥٣١(١٣,١٩٧٢٧,٧٠٩١٢٠,١٣٨أخرىإيرادات 

٧٣,٣٠٨)١٩,٥٣١(٤٤,٩٩١٢٧,٧٠٩١٢٠,١٣٨إيرادات القطاع

)١١,٧٨٥(-)٧,٠٢٨(١٩,٥١٤٣٠)٢٤,٣٠١(القطاع(خسارة) أرباح 

٣,٢٥٥-٢,٤٩٣-٣٦٥٣٩٧اإلستهالك 
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تتمة-التحليل القطاعي ١٥

٣٠أشهر المنتهية فيتسعةلل
مراجعة)غير (٢٠١٢سبتمبر

وساطة 
العقاراتاألسهم

تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٣٦,٧٥٥----٣٦,٧٥٥العموالتالوساطة إيرادات 

٣٦,٨٥٦)١٤,٤٢٣(٥,٤٣٧٣٠,٨٦٨١,٠٦٣١٣,٩١١أخرى

٧٣,٦١١)١٤,٤٢٣(٤٢,١٩٢٣٠,٨٦٨١,٠٦٣١٣,٩١١إيرادات القطاع

٣٠,٥٩٦-)٥,٤٣٢(٧,٨٨٣٢٥,٣٤١٢,٨٠٤أرباح (خسائر) القطاع

٣,٩١٦-٢,٨٧٢-٧٣٨٣٠٥اإلستهالك 

الجدول التالي يعرض موجودات ومطلوبات القطاعات:

٢٠١٣سبتمبر٣٠في 
)مراجعة(

وساطة 
العقاراتاألسهم

تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٨٥٧,٠٠٦)٤٠,٣١٧(٦٣٨,٣٠٨١٤٠,٣٢٠١٦,٩٢٠١٠١,٧٧٥القطاعموجودات

٦٣٢,٢٧٧)٤٠,٣١٧(٥٥٤,٨٣٤٥٧,٨٣٢٥٢٥٩,٨٧٦القطاعمطلوبات

وساطة (مدققة)٢٠١٢ديسمبر٣١في 
العقاراتاألسهم

تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٠٠,٨٥٠)٢٧,٨٥١(٢٩٦,٤٠٣٢٦٧,٩٦٥١٧,٤٦٣٤٦,٨٧٠موجودات القطاع

٣٧٨,٧١٣)٢٧,٨٥١(١٨٦,٠٤٢١٨٣,١٧٠٦٥٩٣٦,٦٩٣مطلوبات القطاع

تقع عمليات المجموعة في دولة قطر. 
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القيمة العادلة لألدوات المالية ١٦
تتكون األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية.

متاحة للبيع وذمم مدينة تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك ، مبالغ مستحقة من العمالء ، إستثمارات

أخرى. المطلوبات المالية تتكون من تسهيل تمويل إسالمي ومبالغ مستحقة إلى العمالء ، مبالغ مستحقة لبورصة قطر 

وذمم دائنة أخرى.

القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

تدرج القيمة العادلة

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

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

العادلة المسجلة ، واضحة تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة :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.

لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة: ٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي

)(مراجعة٢٠١٣سبتمبر٣٠في 
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري

-١٢٩,٣٠٠١٢٦,٨٧٢٢,٤٢٨إستثمارات متاحة للبيع

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي

)مدققة(٢٠١٢ديسمبر ٣١في 
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري

- ٨٠,٩٤٩٧٩,١٧١١,٧٧٨إستثمارات متاحة للبيع

للقيمة العادلة ، ولم تحدث ٢والمستوى ١لم تحدث تحويالت بين المستوى ٢٠١٣سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتهية في 

للقيمة العادلة.٣تحويالت إلى أو من مستوى 


