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  الموحد المرحميالمركز المالي بيان 
 2015 سبتمبر 30في 
 ديسمبر 31   سبتمبر 30  
  5002  2014 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف  إيضاحات 
 (مدققة)  (مراجعة)  
     

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 430.261  242.141 3 نقد وأرصدة لدى البنوك

 460.263  446.816 4 أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 40.461  68.222  مبالغ مستحقة من العمالء

 42.416  26.388  لألوراق المالية المركزييداع شركة قطر لإلمبالغ مستحقة من 

 406.465  82.878 5 متاحة لمبيع –إستثمارات مالية 

 36.045  22.572  موجودات أخرى
     
  822.372  4.431.256 

     
     غير المتداولةالموجودات 

 -  292 6 موجودات غير ممموسة
 16.152  51..31 7 عقارات ومعدات

     
  31.243  16.152 

 4.025.236  864.724  إجمالي الموجودات

     
     المطموبات وحقوق الممكية

     المطموبات
     المطموبات المتداولة

 540.216  2.6..54  مبالغ مستحقة لمعمالء

 64.605  35.512  مطموبات أخرى
     
  585.62.  626.644 

     
     المطموبات غير المتداولة

 6.204  2.738  مخصص مكافأة نياية الخدمة لمموظفين
     

 646.165  468...6  إجمالي المطموبات
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 تتمة -الموحد   المرحمي بيان المركز المالي

 2015 سبتمبر 30في 
 
 ديسمبر 31   سبتمبر 30  
  5002  2014 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف  إيضاحات 
 (مدققة)  (مراجعة)  
     

     الممكيةحقوق 
 000.222  551.030 8 رأس المال

 01.504  51.550  احتياطي قانوني

 (41.424)  (00.000)  احتياطي القيمة العادلة

 623388  (53.435)  أرباح مدورة)خسائر متراكمة( 
     

 061.225  542.506  حقوق الممكية لممساهمين في الشركة األم

 24  14  حقوق غير مسيطرة
     

 061.232  542.523  الممكيةحقوق إجمالي 
     

 4.025.236  642.532  إجمالي المطموبات وحقوق الممكية

 
 
 
 

...................................                                     .................................  
  أحمد محمد األصمخالسيد /                                       ناصر حمد السميطيالسيد / 

   العضو المنتدب                                      رئيس مجمس اإلدارة
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  موحدال المرحميبيان الدخل 

 2015 سبتمبر 30 أشير المنتيية في تسعةمل
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  أشهر المنتهية في  الثالثة  
سبتمبر  30  

5002 
 سبتمبر 30 

2014 
 سبتمبر 30  5002سبتمبر  30 

2014 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف   لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
         

 803855  32.245  233347   4.041   عموالتوساطة و إيرادات 
 (273325)  (00.334)  (83359)  (5.350)  عموالتوساطة مصروفات 

         
 533530  53.600  143988  1.123  عموالت وساطة و صافي إيرادات 

         
 253552  3.543  13922  (0.003)  إيرادات االستثمار 

 33617  2.352  13361  0.310 9 إيرادات عقارية 
          699  944  109  300  إيرادات فوائد

          833398  33.123  183380  1.654  صافي إيرادات التشغيل
 91  51  56  6  أخرىإيرادات 

دارية  (193242)  (06.435)  (63156)  (2.233)  مصاريف عمومية وا 
 (13952)  (0.226)  (549)  (144)  االستيالك و االطفاء

         
الربح قبل خسائر انخفاض قيمة 

 استثمارات متاحة لمبيع
 

(0.014)  113731  05.050  623295 
         

استثمارات متاحة  خسائر انخفاض قيمة
 لمبيع

  

(3.041)  -  (33.546)  - 

 623295  (51.066)  11,731  (4.050)  )الخسارة ( الربح لمفترة

         
         موزع عمى:

 623285  (51.065)  113729  (4.050)  المساىمين بالشركة األم 

          10  (0)  2  -  حصص غير مسيطرة 
  (4.050)  113731  (51.066)  623295 
         

 الربح األساسي والمخفف لمسهم
 2319  (0.52)  0341  (0.52) 10 )لاير قطري( 
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 المرحمي الموحد الشامل بيان الدخل 
 2015 سبتمبر 30أشير المنتيية في  تسعةمل
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  أشهر المنتهية في  الثالثة 
سبتمبر  30 

5002 
 سبتمبر 30 

2014 
سبتمبر  30 

5002 
 سبتمبر 30 

2014 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
        

 623295  (51.066)  113731  (4.050) )خسارة( الفترةربح 

        
        إيرادات شاممة أخرى

إلى أرباح وخسائر  تصنيفياإيرادات شاممة أخرى يعاد 
        :في فترات الحقة

 243750  (30.252)  243268  (01.436) القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة لمبيع ربح صافي

صافي )ربح( خسارة من استبعاد استثمارات متاحة 
 (233072)  (33)  (53327)  0.002 لمبيع محول إلى بيان الدخل الموحد

خسارة إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة لمبيع 
 -  33.546  -  3.041 أعيد تصنيفيا إلى بيان الدخل المرحمي الموحد

 
       

صافي )خسارة( أرباح شاممة أخرى يعاد تصنيفها إلى 
 13678  1.360  183941  (4.230) أرباح وخسائر في فترات الحقة 

        

بنود ال يتم إعادة تصنيفيا إلى الربح أو الخسارة في 
 -  -  -  - الالحقة:  الفترة

        

 13678  1.360  183941  (4.230) إجمالي )خسائر( إيرادات شاممة أخرى لمفترة

        

 633973  (06.105)  303672  (01.350) إجمالي اإليرادات )الخسارة( الشاممة لمفترة

        

        موزع عمى:

 633963  (06.104)  303666  (01.350) المساىمين بالشركة األم 

 10  (0)  6  (0) حصص غير مسيطرة

        
 (01.350)  303672  (06.105)  633973 
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  موحدال المرحميبيان التدفقات النقدية 

 2015 سبتمبر 30المنتيية في  أشير تسعةلم
 أشهر المنتهية في  تسعةلم  

سبتمبر  30  
 2014 سبتمبر 30  5002

 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  
 (مراجعة)  (مراجعة)  

     أنشطة التشغيل
 623295  (51.066)  )خسارة( الفترة ربح
     

     تعديالت لمبنود التالية:
 -  33.546  خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة لمبيع

  واإلطفاء  االستيالك
0.226  13952 

  لمموظفين المخصص لمكافأة نياية الخدمة
130  479 

 (193669)  (33)  متاحة لمبيع –استثمارات مالية ربح من بيع 
 (699)  (611)  إيرادات فوائد

 -  (31)  خسارة من استبعاد عقارات ومعدات
 (53883)  (3.503)  إيرادات أرباح موزعة 

     
 383475  6.603  ربح )خسارة( التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (3163757)  041.336  أموال العمالء

 23470  (33.366)  مستحقة من العمالء الالمبالغ 
 (483642)  23.511  من / إلى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةالمبالغ المستحقة 
 (293369)  -  عقارات لممتاجرة

 (123872)  30.264  الموجودات األخرى
 3383198  (030.633)  المبالغ المستحقة لمعمالء

      83760  (20.302)  خرىاألمطموبات ال
 (193737)  (00.501)  من العمميات)مستخدم في( نقد 

 (125)  (006)  المدفوعة مكافآت نياية الخدمة لمموظفين
     

 (193862)  (00.353)   من األنشطة التشغيمية)المستخدم في( صافي النقد 
     

     أنشطة االستثمار
 7763810  035.533   متاحة لمبيعمتحصالت من إستبعاد إستثمارات 

 (7553914)  (010.255)  متاحة لمبيعشراء إستثمارات 
 -  31  عقارات و معداتمتحصالت من إستبعاد 
 (13075)  (133)  شراء عقارات ومعدات

 699  611  إيرادات فوائد
 53883  3.503  أرباح موزعة إيرادات 

 -  (55.000) 3 ايداع بنكي
 -  005  متحصالت من بيع كسور األسيم الناتجة عن إصدار أسيم منحة

     
 263403  (50.120)  أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية من )المستخدم في(
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 تتمة -الموحد  بيان التدفقات النقدية المرحمي

 2015 سبتمبر 30أشير المنتيية في  تسعةلم
 
 أشهر المنتهية في  تسعةلم  

سبتمبر  30  
 2014 سبتمبر 30  5002

 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف إيضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     التمويل أنشطة
 -  (6)  أرباح األسيم المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

     
 -  (6)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
 63541  (30.455)  النقد واألرصدة لدى البنوكفي النقص 

     

      1053030  035.031  يناير  1النقد واألرصدة لدى البنوك في 
 1113571  030.525 3   سبتمبر 30في  واألرصدة لدى البنوكالنقد 
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 المرحمي الموحد  الممكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2015 سبتمبر 30أشير المنتيية في  تسعةلم
 

        لممساىمين بالشركة األم 

  احتياطي قانوني  رأس المال 
قيمة الاحتياطي 

  عادلةال
أرباح مدورة / 
 اإلجمالي   )خسائر متراكمة(

حقوق غير  
 مسيطرة 

إجمالي حقوق  
  الممكية

 الف  
  لاير قطري

 الف 
  لاير قطري

 الف
  لاير قطري

 الف 
  لاير قطري

 الف  
 لاير قطري

 الف  
 لاير قطري

 الف  
 لاير قطري

               
 238.367  45  238.322   3.964  (5.785)  18.143  222.000 )مدققة( 2014يناير  1في 

               
 623295  10  623285   623285  -  -  - لفترةاربح 

 13678  -  13678   -  13678  -  - لمفترة ىشاممة أخر  خسائر
               

 633973  10  633963   623285  13678  -  - إجمالي الخسارة الشاممة لمفترة 
               

 3023340  55  3023285   663249  (43107)  183143  2223000 )مراجعة( 2014 سبتمبر 30في 
               

                561.232  24  561.205   35.355  (01.400)  51.550  555.000 )مدققة(  2015يناير  1في 
 (51.066)  (0)  (51.065)   (51.065)  -  -  - لفترة اربح 

                1.360  -  1.360   -  1.360  -  - شاممة أخرى لمفترة خسائر
 (06.105)  (0)  (06.104)   (51.065)  1.360  -  - مجموع الخسارة الشاممة لمفترة

 -  -  -   (35.030)  -  -  35.030 (13إيضاح )أسيم المنحة المصدرة 

متحصالت من بيع كسور األسيم 
 005  -  005   005  -  -  - الناتجة عن إصدار أسيم منحة

أرباح المدفوعة لاللحصص غير 
                (6)  (6)  -   -  -  -  - المسيطرة

 542.523  14  542.506   (53.435)  (00.000)  51.550  551.030 )مراجعة( 5002 سبتمبر 30في 
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 0

 2005مايو  24داللة لموساطة واإلستثمارات القابضة ش.م.ق)"الشركة"( ىي شركة مساىمة قطرية أسست في دولة قطر في  
قانون الشركات التجارية القطري رقم مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام  الشركةإن . 30670تحت السجل التجاري رقم 

 بورصة قطر.ىيئة قطر لألسواق المالية و ولوائح  .2015لسنة  11
 

  .24571دولة قطر ، ص ب  –لمشركة في مدينة الدوحة  إن عنوان المكتب المسجل 
 

 بورصة قطر وتمارس أنشطةفي أنشطة الوساطة في  ـ "المجموعة"(بجمعيَا )يشار إلييم  مع شركاتيا التابعةتعمل الشركة  
 .ات األخرىاإلستثمار و  اإلستثمارات العقارية

 
 سبتمبر 30أشير المنتيية في  تسعةالفترة ل ةـدة لممجموعـالموح رةـالمختصالمرحمية تمت الموافقة عمى إصدار البيانات المالية  

 .............بقرار من مجمس اإلدارة بتاريخ  2015
 
 الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  5

  
 أسس إعداد  5/0       

وفقًا لتعميمات  2015 سبتمبر 30أشير المنتيية في  تسعةاللفترة الموحدة المرحمية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
 "التقارير المالية المرحمية". – 34معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
في دولة قطر. إن القانون الجديد  2015لعام  11التجارية القطري رقم ات قانون جديد لمشرك خالل ىذه الفترة، صدر

 .المختصرة الموحدة لن يكون لو أي تأثير عمى البيانات المالية المرحمية
 

وىو العممة المستخدمة ألعمال المجموعة ، وتم  باللاير القطريالموحدة المختصرة المرحمية عداد البيانات المالية إلقد تم 
 جميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير قطري ، بإستثناء ما يشار إليو بغير ذلك. تقريب

 
التي  ستثمارات المالية المتاحة لمبيعفيما عدا اال ، أعدت البيانات المالية المرحمية المختصرة وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية

 مة العادلة.تم قياسيا بالقي
 

ال تحتوي عمى كافة المعمومات واإلفصاحات المطموبة في إعداد الموحدة إن البيانات المالية المرحمية المختصرة   
 31البيانات المالية الموحدة السنوية ، ويجب قراءتيا مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية لممجموعة كما في 

ال تعتبر بالضرورة  2015 سبتمبر 30أشير المنتيية في  تسعةالنتائج لفترة ال فإنإضافة إلى ذلك ، . 2014ديسمبر 
.2015ديسمبر  31مؤشر لمنتائج التي يمكن توقعيا لمسنة المالية التي ستنتيي في 
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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 
 العالقة التسجيل

نسبة 
  الممكية

نسبة 
 الممكية

   30 
 سبتمبر
5002 

 30 
 سبتمبر
2014       

 ٪99398  ٪66.65 شركة تابعة قطر داللة لموساطة ذ.م.م
 ٪99398  ٪66.65 شركة تابعة قطر داللة لموساطة اإلسالمية ذ.م.م

 ٪100  ٪000 شركة تابعة قطر داللة العقارية ش.ش.و
 ٪99390  ٪66.60 شركة تابعة قطر ذ.م.م )غير عاممة(داللة لالستثمار 

 ٪99350  ٪66.20 شركة تابعة قطر داللة العالمية ذ.م.م )غير عاممة(
 ٪100  ٪000 شركة تابعة قطر داللة لتكنولوجيا المعمومات ش.ش.و )غير عاممة( 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  5/3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحمية المختصرة الموحدة تتطابق مع السياسات 
، 2014ديسمبر  31لممجموعة لمسنة المنتيية في السنوية الموحدة المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

  . 2015يناير  1اعتبارا من باستثناء اعتماد المعايير والتفسيرات الجديدة فعالة 
 

 .2015يناير  1خالل السنة طبقت المجموعة المعايير التالية التي يسري مفعوليا لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 مشاركات الموظفين -: برامج المنافع المحددة 28معيار المحاسبة الدولي لتعديالت 

 

ت األخذ في االعتبار المشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى عند من المؤسسا 46يتطمب معيار المحاسبة الدولي 
احتساب برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة ، يجب عمييا أن تعود عمى فترات الخدمة كمنافع سمبية. 

ح لممؤسسة توضح ىذه التعديالت أنو في حال كانت مبالغ المشاركات تعتمد عمى عدد سنوات الخدمة ، فإنو يسم
بتحقيق ىذه المشاركات كخصومات من تكمفة الخدمات خالل الفترة التي تقدم فييا الخدمة ، بداًل من تخصيص 

ليس  .0241يوليو  4المشاركات في فترات الخدمة. يسري مفعول ىذه التعديالت لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 أي تأثير عمى األداء المالي لممجموعة. ليذه التعديالت
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 تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  5
 

 تتمة  - السياسات المحاسبية الهامة 5/3
 

 1.21 – .1.2دورة التحسينات السنوية 
 

، وقد قامت المجموعة بتطبيق ىذه التعديالت لممرة األولى  0241يوليو  4يسري مفعول ىذه التحسينات ابتداًء من 
 . تشمل ىذه التحسينات ما يمي:المرحمية المختصرة ، حسب الضرورة الموحدة ناتافي ىذه البي

 

 ؛ : مدفوعات المعامالت بناًء عمى األسيم2المعيار الدولي لمتقارير المالية  -
 ؛ األعمال: دمج 3المعيار الدولي لمتقارير المالية  -
  ؛ : القطاعات التشغيمية8المعيار الدولي لمتقارير المالية  -
 : الموجودات غير الممموسة38معيار المحاسبة الدولي  –: العقارات واآلالت والمعدات 16معيار المحاسبة الدولي  -

 : إفصاحات األطراف ذات العالقة. 24 معيار المحاسبة الدولي -
 
 

 1.22 – 1.22دورة التحسينات السنوية 
 

قامت المجموعة بتطبيق ىذه التعديالت لممرة األولى في ىذه . 0241يوليو  4يسري مفعول ىذه التحسينات ابتداًء من 
 المرحمية المختصرة ، حسب الضرورة. تشمل ىذه التحسينات ما يمي: الموحدة ناتاالبي

 
 ؛ : دمج األعمال3المعيار الدولي لمتقارير المالية  -
 ؛ : قياس القيمة العادلة13لمتقارير المالية  المعيار الدولي -
 . االستثمارات العقارية: 40معيار المحاسبة الدولي  -
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 تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  5
 

 تتمة  - السياسات المحاسبية الهامة 5/3
 

 المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول
 

المرحمية  الموحدة حتى تاريخ إصدار البيانات الماليةولم يسر مفعوليا بعد المعايير والتفسيرات التي تم إصدارىا 
، عندما تصبح سارية  ت الزمةأدناه. تعتزم المجموعة تطبيق ىذه المعايير، إذا كانمذكورة المختصرة لممجموعة 

 المفعول.
 

 

 تاريخ السريان الموضوع 
 2018يناير  1 : األدوات المالية9لمتقارير المالية  المعيار الدولي

 2016يناير  1 : حسابات التأجيل التنظيمية  14المعيار الدولي لمتقارير المالية 
 2018يناير  1 : االيرادات من العقود مع العمالء15المعيار الدولي لمتقارير المالية 

حساب االستحواذ عمى  –الترتيبات المشتركة : 11تعديالت لممعيار الدولي لمتقارير المالية 
 2016يناير  1 الحصص

: ايضاح الطرق المقبولة 38ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 
 2016يناير  1 لالستيالك واالطفاء

 2016يناير  1 المنفصمة: طريقة حقوق الممكية في البيانات المالية 27تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 
ومعيار  12 لمعيار الدولي لمتقارير الماليةوا 10لممعيار الدولي لمتقارير المالية تعديالت 

 2016يناير  1 التوحيد تطبيق استثناء  - مؤسسات االستثمار: 28المحاسبة الدولي 
يع الموجودات أو ب: 28ومعيار المحاسبة الدولي  10لممعيار الدولي لمتقارير المالية تعديالت 

 2016يناير  1  شركات الزميمة أو المشاريع المشتركةالبين المستثمر و المشاركة بيا 
 2016يناير  1 2014 - 2012دورة التحسينات السنوية 

 2016يناير  1 اإلفصاحبمبادرة ال - 1تعديالت عمى معيار المحاسبة الدولي 
 

 .المعاييرىذه تطبيق تقييم أثر بمجموعة تقوم ال  
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 وأرصدة لدى البنوك النقد  3

 المدرجة في بيان التدفقات النقدية المرحمي الموحد تتضمن األرصدة التالية: رصدة لدى البنوكواألالنقد  
 

 سبتمبر 30 
5002 

 ديسمبر 31 
2014 

 سبتمبر 30 
2014 

 الف 
 لاير قطري

 الف 
 لاير قطري

 الف 
 لاير قطري

 (مراجعة)  (مراجعة)  )مراجعة( 
      

 1113571  1623034  023.525 نقد وأرصدة لدى البنوك

 -  -  (55.000) يوماً  90ودائع تستحق أكثر من 

      

 1113571  1623034  030.525 النقد وما في حكمو

 
عمى  أشير، اعتماداً قصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح بين يوم واحد وثالثة تشتمل األرصدة لدى البنوك عمى ودائع 
 .تحقق فوائد باألسعار الخاصة بالودائع قصيرة األجلىذه الودائع قصيرة األجل متطمبات المجموعة العاجمة من النقد ، 

 
 أموال العمالء -أرصدة لدى البنوك  1

, وتحتفظ بيا المجموعة كأمانة الى حين قيام  أموال العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء -األرصدة لدى البنوك  
بتحويل المبالغ المستحقة من  مجموعةفي تاريخ تسوية المعامالت المنجزة ، تقوم ال .مشراءلالعمالء بتخصيص ىذه األرصدة 
 .أموال العمالء إلى ىيئة التسويات

 
 متاحة لمبيع -مالية  استثمارات 2

 4136ديسمبر  53  5302 سبتمبر 03 
 )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
            

 120.282  2.073  332.411  689055  590.8  609.58 أسيم
  2.916  2.916  -  79687  79687  - صناديق

           
 123.198  4.989  332.411  .09.6.  039380  609.58 اإلجمالي 
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 غير الممموسة الموجودات     3
 

 
 

 .الموحد أدرج إطفاء الموجودات غير الممموسة تحت بند "االستيالك واإلطفاء" في بيان الدخل المرحمي

  سبتمبر 30  ديسمبر  31

2014  5002  

 الف
  لاير قطري

 الف
 لاير قطري

 

  )مراجعة(  )مدققة(

    

 التكمفة:   
 بداية الفترة / السنةالرصيد في  -  -

- 

 

 تحويالت من العقارات والمعدات خالل الفترة / السنة 376

   
 سنةالنياية الفترة /  في الرصيد 376 -

   

 :اإلطفاء   

 الرصيد في بداية الفترة / السنة -  -

 اإلطفاء لمفترة / سنة 84  -

    
 سنةالنياية الفترة / في الرصيد  51  -

    
 سنةال/  في نياية الفترة صافى القيمة الدفترية 292  -
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 معداتالو العقارات      4

 سبتمبر 30 
5002 

 ديسمبر 31 
2014 

 
 

 الف
 لاير قطري

 الف 
 لاير قطري

 )مدققة(  )مراجعة( 
    التكمفة:
 85.878  54.001 الفترة / السنة     في بداية

 1.136  133 إضافات خالل الفترة / السنة    
 -  (343) السنة/تحويالت الى موجودات غير ممموسة خالل الفترة 

 -  (045) خالل الفترة / السنة     إستبعاد
    

 87.014  53.563 الفترة / السنة   في نياية
    

    اإلستيالك المتراكم:
 40.974  13.231 الفترة / السنة     في بداية

 2.560  0.142 االستيالك خالل الفترة / السنة    
 -  (045) لإلستبعاد

 

   
 43.534  11.530 الفترة / السنة في نياية 

    
 43.480  15.035 في نياية الفترة / السنةصافي القيمة الدفترية  

 

 رأس المال   5
 ديسمبر 31  سبتمبر 30 
 5002  2014 

 لفأ  
 لاير قطري

 لفأ 
 لاير قطري

    :المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
    :عدد األسيم في بداية الفترة / السنة

 2223000  ....111 لاير قطري لمسيم الواحد 42سيم بقيمة  00.022.222
    السنةأس المال المصدر خالل الفترة / ر 

 -  .51.25 (46)ايضاح لاير قطري لمسيم الواحد 42سيم بقيمة  3.043.222
    عدد األسيم في نياية الفترة / السنة

 2223000  .173.25 لاير قطري لمسيم الواحد 42سيم بقيمة  05.143.222
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  يةإيرادات عقار  6

 أشهر المنتهية في  تسعةلم  لمثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30 

5002  
  سبتمبر 30 

2014  
 سبتمبر 30 

5002  
 سبتمبر 30 

2014  
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 )مراجعة(  (مراجعة)  )مراجعة(  (مراجعة) 
        

 13856  -  13302  - ربح من بيع عقارات لممتاجرة )إيضاح(

 146  2.352  -  0.310 إيرادات عمولة ووساطة عقارات

 13615  -  59  - إيرادات عقارية أخرى 

        
 0.310  13361  2.352  3.617 

 
 

 -9 إيضاح

 
 تسعة اشهر منتهية 

 
 ايرادات من بيع عقارات ثالثة اشهر  منتهية

سبتمبر  30
2014 

  
سبتمبر  30

5002  
سبتمبر  30

2014 
  

سبتمبر  30
5002 

 الف 
  لاير قطري 

 الف
  لاير قطري 

 الف
  لاير قطري 

 الف
 لاير قطري 

 (مراجعة) 
 

 (مراجعة)
 

 (مراجعة)
 

 (مراجعة)

 
       

 173978 
 

- 
 

143054 
 

 بيع عقاراتمتحصالت من  -

(163122) 

 

- 
 

(123752) 
 

 تكمفة عقارات مباعة -

13856 
 

- 
 

13302 
 

- 
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  الربح األساسي والمخفف لمسهم 00

الربح األساسي لمسيم بتقسيم األرباح لمفترة العائدة لممساىمين بالشركة األم عمى المتوسط المرجح لعدد األسيم  احتسابيتم 
 العادية المصدرة خالل الفترة.

 أشهر المنتهية في  تسعةلم  لمثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30 

5002  
  سبتمبر 30 

2014  
 سبتمبر 30 

5002  
 سبتمبر 30 

2014  
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
         (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 

العائد لممساىمين  الفترةربح )خسارة( 
         623285  (51.065)  113729  (4.050) لاير قطري(ألف )بالشركة األم 

المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل 
         283416  55.103  283416  55.103 (باأللف)الفترة 

لمسيم )باللاير  والمخفف الربح األساسي
 2319  (0.52)  0341  (0.52) لمسيم(

 
في أي وقت خالل ىذه الفترة ، ولذلك فإن عائد السيم المخفف يساوى العائد  مخففةلم يكن ىناك أي أسيم يحتمل أن تكون 

 األساسي لمسيم.
 

  28بواقع  مجانية، وافق المساىمون عمى إصدار أسيم 2015أبريل   7العادية التي عقدت في غير الجمعية العامة  خالل
الربح تعديل بناء عمى ذلك تم  .ألف لاير قطري  62.160بمبمغ،  2014ديسمبر عام  31سيم كما في   100أسيم لكل

أشير المنتيية في  تسعةلاير قطري لمثالثة أشير و  2381لاير قطري و  0353 بمبمغ المذكور سابقاً لمسيم األساسي والمخفف 
 .عمى التوالي  ريلاير قط 2319 ولاير قطري  0341  لاير قطريمخفضة لتكون   2014 سبتمبر 30

 
 المحتممة االلتزامات والمطموبات 00

  
 .ماديةالمجموعة المطموبات المحتممة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنيا التزامات  كان لدى 

 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30  

 5002  2014 
 )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
    

 275.000  552.000 خطابات ضمان
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 تتمة -االلتزامات والمطموبات المحتممة 00

 
من البنوك بالنيابة عن المجموعة إلى بورصة قطر خالل األعمال العادية  ضمانات مالية مصدرةتمثل خطابات الضمان 
  .شير من تاريخ التقرير 12وسوف تستحق خالل 

 
 ديسمبر 31  مارس 30  

 5002  2014 
 )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف 

 لاير قطري 
 ألف  

 لاير قطري
    

    التزامات رأسمالية
 364  - التزامات رأسمالية

 
 التمويمي اإليجارالتزامات  
 كما يمي: تاريخ التقريرالحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبمية بموجب عقود إيجارات تشغيمية غير قابمة لإللغاء كما في  

 
 ديسمبر 31  سبتمبر 30 
 5002  2014 
 )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
    

 301  323 خالل سنة واحدة 
 434  125 سنوات سنة وال تزيد عن ثالثبعد 

 46  - سنوات  ثالثأكثر من 
    
 505  781 
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 األطراف ذات العالقة 05

ولي اإلدارة العميا والمؤسسات التي تدار من قبل ؤ وأعضاء مجمس اإلدارة ومستمثل األطراف ذات العالقة كبار المساىمين 
شروط المتعمقة بيذه المعامالت من الاألسعار و سياسة عتماد ا. يتم ىذه األطراف أو التي يمارس األطراف تأثيرًا ىامًا عمييا

  .المجموعةقبل إدارة 
 

 :كالتاليىي بيان الدخل المرحمي الموحد عامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في مال
 

 أشهر المنتهية في  تسعةلم  لمثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30 

5002  
  سبتمبر 30 

2014  
 سبتمبر 30 

5002  
  سبتمبر 30 

2014  
 ألف  

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 )مراجعة(  (مراجعة)  )مراجعة(  (مراجعة) 
        
         

        إيرادات الوساطة والعموالت
  )مجمس اإلدارة(

476  
 

321  0.023  
 

13219 
 

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

 )مدققة( 0241ديسمبر  64  (مراجعة) 1.24 سبتمبر .2  
 دائنون  مدينون  دائنون  مدينون  
 لف أ  

 لاير قطري
 لف أ 

 لاير قطري
 لف أ 

 لاير قطري
 لف أ 

 لاير قطري
        

 503  -  2.031  2.322 كبار المسئولين باإلدارة
 

 مستحقة إلى العمالء.المبالغ الضمن  مدرجةاألرصدة مع األطراف ذات العالقة أعاله  
 

 مع األطراف ذات العالقةأحكام وشروط المعامالت 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ألسعار السوق العادية. األرصدة القائمة في نياية الفترة / السنة غير مضمونة     
 وبدون فوائد ويتم سدادىا نقدًا. ليست ىنالك أية ضمانات مقدمة من أو إلى أي طرف ذا عالقة فيما يتعمق بالذمم الدائنة أو

 المدينة.
 
لم تسجل المجموعة أي خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعمقة بمبالغ مستحقة من قبل األطراف ذات العالقة خالل     

الفترة / السنة. يتم التقييم في كل سنة مالية بدراسة المركز المالي لمطرف ذا العالقة وكذلك السوق التي تعمل فييا األطراف 
 ذات العالقة.
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 تتمة - األطراف ذات العالقة 05
 

 ولين باإلدارة  كبار المسؤ مكافأة  
  خالل الفترة كالتالي: ولين باإلدارةؤ بمغت مكافآت كبار المس 

 
 أشهر المنتهية في  تسعةلم  لمثالثة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر 30 
5002  

  سبتمبر 30 
2014  

 سبتمبر 30 
5002  

  سبتمبر 30 
2014  

 لف أ 
 لاير قطري

 لف أ 
 لاير قطري

 لف أ 
 لاير قطري

 لف أ 
 لاير قطري

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

 43551  0.255  33791  216 رواتب ومنافع قصيرة األجل

         13  01  5  2 مكافأة نياية الخدمة لمموظفين

 221  33796  0.305  43564 

 
  المعمنة األرباح توزيعات   03

صادق المساىمون عمى توزيع أسيم مجانية قدرىا  2015أبريل  7اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في  خالل
لمسنة المنتيية في  ألف لاير قطري 62.160قيمتيا (  8يضاح إ) 2014 ديسمبر  31سيم ممموكة في  100 سيم لكل 28
 .2014ديسمبر  31

 
 .2013ديسمبر  31لم يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح لمسنة المنتيية في 

 
 التحميل القطاعي 01

تنتظم المجموعة في قطاعات تجارية بناء عمى طبيعة أنشطتيا. لممجموعة ثالثة قطاعات ألغراض  اإلدارة ،ألغراض 
 التقارير واألنشطة األخرى ، والقطاعات الثالث ىي:

 
  : يشمل ىذا القطاع خدمات تقدم لمعمالء كوسيط لبيع وشراء األسيم.وساطة األسيم 

 

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

 

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

 

  :التابعة. وشركاتياتقوم بتقديم خدمات مؤسسية لفروع المجموعة  حيثتمثل الشركة القابضة أخرى أخرى 
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 تتمة -التحميل القطاعي  01

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

تكون أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل عمى أساس التعامالت الحرة بالسوق  القطاعات بناء عمى ربح أو خسارة التشغيل.
 بطريقة تماثل المعامالت مع األطراف األخرى.

 
 سبتمبر 30ير المنتيية في ـشأ تسعةلمة ـة بقطاعات التشغيل بالمجموعـربح المتعمقـتمثل الجداول التالية معمومات اإليرادات وال

  عمى التوالي: 2014 و 2015
 

     أشهر المنتهية في  تسعةلم
  )مراجعة( 5002 سبتمبر 30

وساطة 
  العقارات  األسهم

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعمومات

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

الوساطة إيرادات صافي 
 53.600  -  -  -  -  53.600 العموالتو 

 6.263  (33.160)  32.536  0  5.042  5.015 أخرى

            

 33.204  (33.160)  35.536  0  5.042  53.023 إيرادات القطاع

            

 (51.066)  (33.660)  13.133  (13)  3.455  (4.303) القطاع)خسارة( ربح  

 0.226  -  503  -  300  012 واالطفاء االستهالك 

 
لمتسعة أشير المنتيية في      

 )مراجعة(  2014سبتمبر  30
وساطة 
  العقارات  األسيم

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعمومات

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

صافي إيرادات الوساطة 
 -  -  -  -  533530 والعموالت

 
533530 

 293959  (173728)  263521  1  63260  143905 إيرادات أخرى
            

 833489  (173728)  263521  1  63260  683435 إيرادات القطاع
            

 623295  -  103488  (24)  13452  503379 أرباح )خسارة( القطاع
            

 13952  -  13137  -  657  158 اإلستيالك 
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 تتمة -التحميل القطاعي  01

 
 الجدول التالي يعرض موجودات ومطموبات القطاعات: 

 
وساطة  

  العقارات  األسهم
تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعمومات

 الف  الف  الف  الف  الف  الف 
  5002 سبتمبر 30في 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري (مراجعة)
            

 642.532  (515.505)  305.351  03.026  63.116  464.202 موجودات القطاع

            

 400.246  (05.331)  32.032  113  26,931  324.001 مطموبات القطاع 
 
 

وساطة  
  العقارات  األسيم

تكنولوجيا 
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  المعمومات

 الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 2014ديسمبر  31في 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري )مدققة(
            

 1.208.063  (207.696)  268.458  16.087  154.826  976.388 موجودات القطاع
            

 913.498  (26.518)  45.000  99  68.097  826.820 مطموبات القطاع 
   

 تقع أنشطة المجموعة في دولة قطر.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  02

 األدوات المالية من موجودات ومطموبات مالية.تتكون 
 

أموال العمالء ومبالغ  –وأرصدة لدى البنوك مبالغ مستحقة من العمالء و تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك 
ستثمارات متاحة لمبيع. المطموبات المالية تتكون ممستحقة من شركة قطر اإليداع المركزي لألوراق المالية و  ن مبالغ مستحقة ا 

 وذمم دائنة أخرى.إلى العمالء 
 

 عن قيمتيا الدفترية. ماديالقيمة العادلة لألدوات المالية ال تختمف بشكل 
  

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

 
 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق عاممة لموجودات أو مطموبات مماثمة. : 1المستوى 
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتيا التي ليا تأثير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة ، واضحة بصورة  :  2المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
ير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة والتي ال تعتمد عمى بيانات التقنيات التي تستخدم بيانات ليا تأث : 3المستوى 

 سوقية واضحة.
 

 لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة:  ، 2015 سبتمبر 30كما في  
 

 0المستوى   5المستوى   0المستوى   اإلجمالي 

 ()مراجعة 5302 سبتمبر 03في 

 ألف 
 لاير قطري

 ألف  
 قطريلاير 

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

        

 60.463 استثمارات متاحة لمبيع
 53.653  4.534 

 - 

 
 5المستوى   4المستوى   1المستوى   اإلجمالي 

 (مدققة) 4136ديسمبر  53في 

 ألف 
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

                
 1213125 ستثمارات متاحة لمبيعا

 1183209  23916 
 - 

 
لمقيمة العادلة ، ولم تحدث  2والمستوى  1لم تحدث تحويالت بين المستوى  2015 سبتمبر 30خالل الفترة المنتيية في  

 .: ال شيء(2014) لمقيمة العادلة 3تحويالت إلى أو من مستوى 
 

 


