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 المساهمين السادة إلى الموحدة  المرحمية المختصرةمراجعة البيانات المالية حول تقرير 
 ق.م.ش القابضةواإلستثمارات ركة داللة لموساطة ش
 

 المقدمة
 ش.م.ق واإلستثمارات القابضةشركة داللة لموساطة لالموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحمية المختصرة 

بيان المركز التي تتضمن و  4136مارس  53كما في وشركاتيا التابعة )"يشار إلييم بـ "المجموعة"( "( شركة)"ال
والتدفقات النقدية  والدخل الشامل مدخللالموحدة البيانات المرحمية و  4136مارس  53كما في الموحد  المرحمي المالي

دارة إإن  .أشير المنتيية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة ليا ثالثةاللفترة  المساىمينوالتغيرات في حقّوق 
ولي لمتقارير دوفقًا لممعيار الالموحدة عن إعداد وعرض ىذه البيانات المالية المرحمية المختصرة  ةمسؤول الشركة

ىذه البيانات المالية  مراجعةحول نتيجة  إصدارىي  مسؤوليتناإن  المتعمق بالتقارير المالية المرحمية. 56المالية رقم 
  استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بيا.الموحدة المرحمية المختصرة 

 
 نطاق المراجعة

المراجعة "مراجعة المعمومات المالية المرحمية التي المتعمق بإجراءات  4631لقد تمت مراجعتنا وفقًا لممعيار الدولي 
ن ممراجعة المعمومات المالية المرحمية إجراء استفسارات أساسًا  تتضمنلممؤسسة".  المستقليقوم بيا المدقق 

جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية  ، وتطبيق إجراءات تحميمية وا 
الحصول عمى التأكيد  نستطيعوبالتالي ال ، ًا لمعايير التدقيق الدولية قالمراجعة يقل كثيرًا عن نطاق تدقيق يتم وف

حول تدقيق ىذه نحصل عميو عن كافة األمور اليامة خالل أعمال تدقيق. وعميو فإننا ال نبدي رأيًا يمكن أن الذي 
 .البيانات المالية المرحمية

 
 المراجعة  نتيجة

المرفقة لم  الموحدةالمرحمية المختصرة المالية مراجعتنا ، لم يرد إلى عممنا ما يجعمنا نعتقد بأن البيانات  إلىاستنادًا 
 .56لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ، وفقاً  الماديةمن كافة النواحي ، يتم إعدادىا 

 
 

 عـن إرنســت ويــونــغ 
 
 
 

 زيــــــاد نــــــادر 
 محــاســب قــانـونـي 
 :47رقم سجل مراقبي الحسابات  
4136أبريل  :4 في ةالدوح 
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  الموحد المرحميالمركز المالي بيان 
 4136مارس  53في 
 
 ديسمبر 53  مارس 53  
  4136  4135 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف  إيضاحات 
 )مدققة(  )مراجعة(  

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 91;9;9  16844: 5 نقد وأرصدة لدى البنوك
 9357;:5  7656916 6 أموال العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 ;:5391  33;3566  مستحقة من العمالء مبالغ
 ;;4998  96:89  مستحقة من بورصة قطرمبالغ 

 3569357  3446489 7 متاحة لمبيع –إستثمارات مالية 
 -  4:6359  عقارات بغرض المتاجرة 

 849914  ::8668  موجودات أخرى
     
  ;:463;8  9469951 
     

     الموجودات غير المتداولة
 16;669  666194 8 ومعدات عقارات

     
 9856;98  :36148648  جمالي الموجوداتإ
     

     الممكيةالمطموبات وحقوق 
     المطموبات

     المطموبات المتداولة
 6659596  8546458  مستحقة لمعمالءمبالغ 

 39996  6:6:89  مبالغ مستحقة لبورصة قطر 
 :5971:  6665;:  مطموبات أخرى

     
  9916768  74:9878 
     

     المطموبات غير المتداولة
 49833  46978  لمموظفين مخصص مكافأة نياية الخدمة

     
 7539489  9956514  جمالي المطموباتإ
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 تتمة -بيان المركز المالي الموحد  

 4135ديسمبر  53في 
 
 ديسمبر 53  مارس 53  
  4136  4135 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
 )مدققة(  )مراجعة(  
     

     الممكيةحقوق 
 4449111  4446111  رأس المال

 3:9365  3:6365  احتياطي قانوني
 (799:7)  (6161:)  احتياطي القيمة العادلة

 86;59  416:37  أرباح مدورة
     

 45:9544  :3;4746  لممساهمين في الشركة األمحقوق الممكية 
 67  :6  حقوق غير مسيطرة

     
 45:9589  88;4746  الممكيةحقوق إجمالي 

     
 9856;98  :36148648  الممكيةإجمالي المطموبات وحقوق 

 
 
 
 

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

  العضو المنتدب          رئيس مجمس اإلدارة
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  موحدال المرحميبيان الدخل 

 4136مارس  53 أشير المنتيية في ثالثةمل
 
 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةال  
  4136  4135 
 لاير قطريالف   لاير قطريالف  اتإيضاح 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 ;7;99  436189  عموالتوساطة و إيرادات 
 (595:6)  (:9635)  عموالتوساطة مصروفات 

     
 69797  ;4;356  عموالت وساطة و صافي إيرادات 

     
 :7931  6644:  إيرادات إستثمارات 

 379995  ;3681 9 إيرادات عقارية
 419  589  إيرادات فوائد

     
      479885  466549  صافي إيرادات التشغيل

 87  -  إيرادات أخرى
دارية  (991:7)  (;8685)  مصاريف عمومية وا 

 (39316)  (56:)  االستيالك
 (39143)  -  تكاليف تمويل إسالمي 

     
 :38973  386:76  الربح لمفترة

     
     موزع عمى:

 389739  386:73  المساىمين في الشركة األم 
      3  5  حقوق غير مسيطرة 

  386:76  38973: 
     

 1996  1698 : الربح األساسي والمخفف لمسهم )لاير قطري( 
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 المرحمي الموحد الشامل بيان الدخل 
 4136مارس  53أشير المنتيية في  ثالثةمل
 

 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةال  
  4136  4135 

 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
 (مراجعة)  (مراجعة) إيضاح 
     
     

 :38973  386:76  الفترةربح 
     

     إيرادات شاممة أخرى

     :إلى أرباح وخسائر في فترات الحقة تصنيفياإيرادات شاممة أخرى يعاد 
 (69587)  3.3:9  لمبيع الستثمارات متاحةصافي خسارة القيمة العادلة 

من استبعاد استثمارات متاحة لمبيع محول إلى بيان  (خسائرربح )صافي 
 الموحدالمرحمي الدخل 

 
(56664)  3.9;1 

     

 (49797)  (46477)  يعاد تصنيفها إلى أرباح وخسائر في فترات الحقة أخرى صافي خسارة 

     

 -  -  حقة في  فترات ال ى أرباح وخسائربنود ال يعاد تصنيفيا إل
     

 (49797)  (46477)  إجمالي الخسارة الشاممة األخرى لمفترة

     

 65;359  ;;3667  إجمالي الدخل الشامل لمفترة

     

     موزع عمى:

 64;359  8;3667  المساىمين في الشركة األم 

 3  5  غير مسيطرة حصص

     
  3667;;  359;65 
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  ةموحدال المرحميةبيان التدفقات النقدية 

 4136مارس  53المنتيية في  أشير ثالثةلم
 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةلم  

  4136  4135 

 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
 (مراجعة)  (مراجعة) إيضاحات 
     

     أنشطة التشغيل
 :38973  386:76  الفترة ربح

     
     تعديالت لمبنود التالية:

 39316  56:  االستيالك
 538  367  لمموظفين المخصص لمكافأة نياية الخدمة

 1;399  (56664)  متاحة لمبيع –استثمارات مالية من بيع  خسارة)ربح( 
 (419)  (589)  إيرادات فوائد

 (5;3797)  (;;365)  عقارات لممتاجرة  بيعربح من 
 39143  -  تكاليف تمويل إسالمي 
 (:;:89)  (1:;66)  إيرادات أرباح موزعة 

     
  96867  (39;6;) 

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (719363)  (;376678)  أموال العمالء

 7;393  (3156:44)  مبالغ مستحقة من العمالء 
 (779353)  47;886  بورصة قطرإلى / من المبالغ المستحقة 

 (1;3)  (:::886)  شراء عقارات لممتاجرة 
 3139876  616371  متحصالت من عقارات لممتاجرة

 (94:4:)  (476)  موجوات أخرى 
 :7;49;  6:84::3  مبالغ مستحقة لمعمالء 

 (519:46)  57;.7  خرىاألمطموبات ال
     

 1;94;6  (386138)  من العمميات)مستخدم في( نقد 
 (:9)  -  المدفوعة مكافآت نياية الخدمة لمموظفين

     
      9434;6  (386138)  األنشطة التشغيمية)المستخدم في( صافي النقد من 
     أنشطة االستثمار
 ;77999  :39:613   متاحة لمبيعإستثمارات  بيعمتحصالت من 
 (;956;6)  (85;3866)  متاحة لمبيعشراء إستثمارات 
 39:14  -  إستبعاد مشروع مشترك متحصالت من 

 (357)  (4)  شراء عقارات ومعدات
 99  ;44  إيرادات فوائد

      89636  565:8  إيرادات أرباح موزعة 
 ::3697  :38688  صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
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 تتمة -التدفقات النقدية المرحمية الموحدة  بيان
 4136مارس  53أشير المنتيية في  ثالثةلم
 
 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةلم  

 4135  4136 إيضاحات 

 لاير قطريالف   لاير قطريالف   
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     أنشطة التمويل
 (33495:9)  -  سداد تسييل تمويل إسالمي 

 (39143)  -  تكاليف تمويل إسالمية مدفوعة 
     

 (:335961)  -  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
     

 (:981;6)  874  صافي الزيادة )النقص( في النقد واألرصدة لدى البنوك 
     

      3139491  91;6;9  يناير  3في النقد والبنود المماثمة لمنقد 
 739884  16844: 5  مارس 53في  واألرصدة لدى البنوكالنقد 
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 بيان التغيرات في حقوق المساىمين المرحمي الموحد 

 4136مارس  53أشير المنتيية في  ثالثةلم
 

     لممساىمين بالشركة األم 

  رأس المال 
احتياطي 
  قانوني

احتياطي قيمة 
  أرباح مدورة  عادلة

أسيم مجانية 
  المجموع  مقترحة

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

 الف  
 لاير قطري

                
 45:9589  67  45:9544  -  86;59  (799:7)  3:9365  444.000  4136يناير  3في 
                

 389:76  5  389:73  -  389:73  -  -  - الربح لمفترة
 (49477)  -  (49477)  -  -  (49477)  -  - خسارة شاممة أخرى

                
                 ;;3697  5  8;3697  -  389:73  (49477)  -  - إجمالي الدخل الشامل لمفترة

 88;4746  :6  :3;4746  -  416:37  6161:  3:6365  444.000 )مراجعة( 4136مارس  53في 
                

 4449359  :6  ;:44491  449111  7;391  (4;3897)  3797:8  4119111  4135يناير  3في 
                

 :38973  3  389739  -  389739  -  -  - الربح لمفترة 
 (49797)  -  (49797)  -  -  (49797)  -  - خسارة شاممة أخرى لمفترة

                
                 65;359  3  64;359  -  389739  (49797)  -  - إجمالي الدخل الشامل لمفترة

 45891:1  ;6  4589153  449111  399834  (9389;3)  3797:8  4119111 )مراجعة( 4135مارس 53في 
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 المختصرة الموحدة المرحمية إيضاحات حول البيانات المالية
  4136رس ما 53في 

 -;- 

 
 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 3

مايو  46مة قطرية أسست في دولة قطر في القابضة ش.م.ق)"الشركة"( ىي شركة مساى واالستثماراتة ـة لموساطـداللشركة  
قانون الشركات التجارية مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام  الشركةإن . 51891تحت السجل التجاري رقم  4117

إن عنوان الشركة المسجل ىو ص ب بورصة قطر. و ، وتعميمات ىيئة قطر لألسواق المالية  4114لسنة  7القطري رقم 
 الدوحة ، دولة قطر. 46793

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

 اإلستثمارية األخرى.
 

مارس  53ية في ـر المنتيـأشي ثالثةالفترة ل الموحدة لممجموعة المختصرةالمرحمية دار البيانات المالية ـتمت الموافقة عمى إص 
 .4136أبريل  :4بقرار من مجمس اإلدارة بتاريخ  4136

 
 الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  4

  
 أسس إعداد  4/3       

وفقًا لتعميمات  4136مارس  53أشير المنتيية في  ثالثةاللفترة الموحدة المرحمية المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
 "التقارير المالية المرحمية". – 56معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

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

 53ة كما في ـدة السنوية لممجموعـالبيانات المالية الموحدة السنوية ، ويجب قراءتيا مقترنة بالبيانات المالية الموح
ال تعتبر بالضرورة مؤشر لمنتائج  4136مارس  53أشير المنتيية في  ثالثة. كما أن النتائج لفترة ال4135ديسمبر 

 .4136ديسمبر  53يا لمسنة المالية التي ستنتيي في التي يمكن توقع
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 تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 4
 

 أسس التوحيد 4/4       
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

   4136  4135 
      

 ٪:;9;;  ٪:;6;;  قطر داللة لموساطة ذ.م.م
 ٪:;9;;  ٪:;6;;  قطر ذ.م.مداللة لموساطة اإلسالمية 
 ٪311  ٪311  قطر داللة العقارية ش.ش.و

 ٪1;9;;  ٪1;6;;  قطر داللة لالستثمار ذ.م.م )غير عاممة(
 ٪971;;  ٪671;;  قطر داللة العالمية ذ.م.م )غير عاممة(

 ٪311  ٪311  قطر داللة لتكنولوجيا المعمومات ش.ش.و )غير عاممة( 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  4/5
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحمية المختصرة الموحدة تتطابق مع السياسات 

 ما يمي:  باستثناء، 4135ديسمبر  53المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية لممجموعة لمسنة المنتيية في 
 

 .4136يناير  3خالل السنة طبقت المجموعة المعايير التالية التي يسري مفعوليا لمفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

ومعيار  01 والمعيار الدولي 01 تعديالت عمى المعيار الدولي -مؤسسات االستثمار : 01المعيار الدولي لمتقارير المالية 
 16الدولي المحاسبة 

لمتقارير  تعريف مؤسسة استثمار وفقًا لممعيار الدولي تستوفىتعطي استثناء من متطمبات التوحيد لممؤسسات التي  ىذه التعديالت  
إن االستثناء لمتوحيد تتطمب من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات التابعة بالقيمة  توحيد البيانات المالية. 31المالية 

 ليذه التعديالت تأثير عمى الشركة. ليسالعادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
  

 ت( تعديال) –تسوية الموجودات المالية والمطموبات المالية : 21الدولي  المحاسبةمعيار 
 فىذه التعديالت توضح معنى "لديو حاليًا حق قانوني لمتسوية قابل لمتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير المتزامنة الخاصة بغر   

 .ليس ليذه التعديالت تأثير عمى الشركةالمقاصة لتكون مؤىمة إلجراء التسوية. 
 

 ت( تعديال) –تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط : 28الدولي  المحاسبةمعيار 
داة تحوط معايير معينة. أىذه التعديالت توفر إعفاء من إيقاف محاسبة التحوط عندما يستوفي تجديد أي مشتقات مخصصة ك  

 ليس ليذه التعديالت تأثير عمى المجموعة حيث لم تجدد المجموعة مشتقاتيا خالل الفترة أو الفترات السابقة. 
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 تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  4
 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  4/5
 

  (تتعديال) –لمموجودات غير المالية  لالستردادالقابمة إفصاحات المبالغ : 63معيار المحاسبة الدولي 
وبة عمى االفصاحات المطمقياس القيمة العادلة  31الدولي لمتقارير المالية  لممعيارغير المرغوبة  النتائج تبعدىذه التعديالت   

باإلضافة إلى ذلك ، تتطمب ىذه التعديالت االفصاح عن  قيمة الموجودات. انخفاض 13بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 أدرجت أو عكست ليا خسارة انخفاض قيمة خالل الفترة. والتييرادات النقدية لمموجودات أو وحدات اإل لالستردادالقابمة المبالغ 

  ىذه التعديالت ليس ليا تأثير عمى الشركة.
 

. وبالرغم من ذلك ، ليس ليا تأثير 4136يتم تطبيق العديد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى ألول مرة في 
 .لمشركةعمى البيانات المالية السنوية الموحدة لممجموعة أو البيانات المالية المرحمية المختصرة 

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

 
 النقد والبنود المماثمة لمنقد 5

 النقد والبنود المماثمة لمنقد المدرجة في بيان التدفقات النقدية المرحمية الموحدة تتضمن األرصدة التالية: 
 

 ديسمبر 53  4136مارس  53 
4135 

 الف 
 لاير قطري

 الف 
 لاير قطري

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 91;9;9  16844: وأرصدة لدى البنوك نقد

 
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  6

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  7
 

 3131ديسمبر  13  1103مارس  20 
 )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
            

 313.113  3.531  335.221  008.131  0.817  006.203 أسيم
 3.321  3.321  -  2.114  2.114  - صناديق

            
 311.312  1.213  335.221  011.156  3.842  006.203 المجموع

 
تسجيل نمو , من المتوقع لمقطاع المصرفي  روعالبنية التحتية في قطر والنمو في تمويل المش لتطور نظراً  ونأتري األدارة 

، وأن أي سيم البنوك المدرجة في بورصة قطر إلى المستويات السابقة لمتوقع أن يؤدي ىذا إلى أن تعود أسعار أمن اكبير. 
  ىو إنخفاض مؤقت فقط.نخفاض في القيمة في الوقت الحالي إ

 
 معداتالو العقارات      8

مارس  53 
4136 

 ديسمبر 53 
4135 

 )مدققة(  (مراجعة) 
 
 

 الف
 لاير قطري

 الف 
 لاير قطري

    التكمفة:
 4;995:  :76:9: رصيد اول الفترة / السنة    

 ;;393  4 إضافات خالل الفترة / السنة    
 (57:)  - إستبعادات وشطب خالل الفترة / السنة    

 (8;393)  - السنة  إعادة تصنيف خالل
 (49591)  - شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

 ::398  - عكس خسائر انخفاض في القيمة )إيضاح(
    

     :79:9:  1::76: رصيد اخر الفترة / السنة  
    المتراكم: االستيالك

 ;;5996  96;616 رصيد اول الفترة / السنة    
 :6949  56: مسنة    لمفترة / لاالستيالك 

     (15:)  - لإلستبعادات 
     96;619  :636:1 رصيد اخر الفترة / السنة 

 16;669  666194 في نياية الفترة / السنةصافي القيمة الدفترية  
 

 مالحظة: 
 :4919ألف لاير قطري )ناقص أية إستيالك( مقابل خسارة إنخفاض قيمة  ::398، قامت المجموعة برد مبمغ  4135خالل 

 الرد بناًء عمى تقييم قامت بو روتس العقارية ، مثمن عقاري مستقل.. ;411ألف لاير قطري مسجمة في سنة 
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  يةإيرادات عقار  9
 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةلم  

 4136  4135 
 الف 

 لاير قطري
 الف 

 لاير قطري
 )مراجعة(  (مراجعة) 
    

 5;3797  ;;365 ربح من بيع عقارات لممتاجرة )إيضاح أ(
 3:1  431 عقاريةإيرادات وساطة 

    
 3681;  379995 

 
 

 إيضاح )أ(:
 مباعة خالل الفترة كالتالي:العقارات لممتاجرة المتحصالت وتكمفة 

 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةلم 
 4136  4135 
 الف 

 لاير قطري
 الف 

 لاير قطري
 )مراجعة(  (مراجعة) 
    

 :7;3739  616371 متحصالت من بيع عقارات لممتاجرة 
 (3589587)  (5:6973) تكمفة العقارات المباعة

    
 365;;  3797;5 
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 الربح األساسي والمخفف لمسهم  :
العائدة لممساىمين بالشركة األم عمى المتوسط المرجح لعدد األسيم اسي لمسيم بتقسيم األرباح لمفترة يتم احتساب الربح األس 

 خالل الفترة. القائمةالعادية 
  
 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةلم 
 4136  4135 
 )مراجعة(  (مراجعة) 
    

 389739  386:73 لاير قطري(ألف )بالشركة األم العائد لممساىمين  الفترةربح 
    

 449411  446411  (ألف سيم)الفترة المتوسط المرجح لعدد األسيم القائمة خالل 
    

 1996  1.98 (القطريلمسيم )باللاير  والمخفف الربح األساسي
 
 
 م كالتالي:ية عمى المتوسط المرجح لعدد األسيتأثير إصدار األسيم المجان احتسابتم  
 
 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةلم 
 4136  4135 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 419111  44.411 (سيمألف )األسيم المؤىمة في بداية الفترة 
 49411  - المجانية تأثير إصدار األسيم 

    
 449411  446411 الرصيد في آخر الفترة  

 
 االلتزامات والمطموبات المحتممة ;

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

 ديسمبر 53  مارس 53 
 4136  4135 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  (مراجعة) 
    

 35;.371  3716111 خطابات ضمان
 

العادية وستنتيي  األعمالتمثل خطابات الضمان ضمانات مالية يصدرىا البنك نيابة عن المجموعة لبورصة قطر في إطار 
  .شيرًا من تاريخ التقرير 34في خالل 
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 تتمة – المحتممة االلتزامات والمطموبات ;
 

 ديسمبر 53  مارس 53  
 4136  4135 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مدققة(  (مراجعة) 
    

    رأسمالية التزامات
 15:  15: التزامات رأسمالية

 
 ير التمويميجالتأ التزامات 
 ديسمبر كما يمي: 53الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبمية بموجب عقود إيجارات تشغيمية غير قابمة لإللغاء كما في  

  
 ديسمبر 53  مارس 53 
 4136  4135 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 565  565 خالل سنة واحدة 
 ;71  :69 سنوات سنة وال تزيد عن ثالثبعد 

 494  439 سنوات  ثالثأكثر من 
    
 3615:  39346 

  

 األطراف ذات العالقة 31
والمؤسسات التي تدار 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 

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

 
 مارس  53لمثالثة أشهر المنتهي في  
 4136  4135 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 )مراجعة(  (مراجعة) 
    

 44  372 إيرادات الوساطة والعموالت
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 تتمة - األطراف ذات العالقة 31
 

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

 )مدققة( 3131ديسمبر  13  (مراجعة) 3132مارس  23  
 دائنون  مدينون  دائنون  مدينون  
 الف   

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
        

 31  -  -  22734  مكافآت كبار الموظفين
 

22734  -  -  
31 

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

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

 
 مارس 53أشهر المنتهية في  ثالثةلم 
 4136  4135 
 الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري 
 )مراجعة(  (مراجعة) 
    

 631  598 منافع قصيرة األجلرواتب و 
 9  6 التقاعد منافع

    
 5:1  639 

 
 سهم المجانية وتوزيعات األرباح المدفوعةاأل 33

 33صادق المساىمون عمى توزيع أسيم مجانية قدرىا  4135أبريل  4العامة غير العادية الذي عقد في في اجتماع الجمعية 
 ألف لاير قطري. 449111قيمتيا  4134ديسمبر  53سيم ممموكة في  311سيم لكل 
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 التحميل القطاعي 34
لممجموعة ثالثة قطاعات ألغراض التقارير ألغراض إدارية تنتظم المجموعة في قطاعات تجارية بناء عمى طبيعة أنشطتيا. 

 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 

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

  :التابعة. وشركاتياتقوم بتقديم خدمات مؤسسية لفروع المجموعة  حيثتمثل الشركة القابضة أخرى 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  53أشير المنتيية في  ثالثةتمثل الجداول التالية معمومات اإليرادات والربح المتعمقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة لم

  عمى التوالي: 4135 مارس 53و 4136
 

 53     أشهر المنتهية في  ثالثةلم
  )مراجعة( 4136مارس 

وساطة 
  العقارات  األسهم

تكنولوجيا 
 المعمومات
 اإلجمالي  إستبعادات  أخرى  والدولية 

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

 ;4;356  -  -  -  -  ;4;356 العموالتالوساطة و إيرادات صافي 
             :;3165  (864:1)  48;6:  -  46731  76464 أخرىإيرادات 

 466549  (864:1)  48;6:  -  46731  6393;3 إيرادات القطاع
            

 386:76  -  5;563  (:)  9:3  :::346 القطاع)خسارة( أرباح 

            
 56:  -  784  -  ;43  75  االستهالك
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 تتمة  –التحميل القطاعي  34
 

 مارس 53 أشير المنتيية في ثالثةلم
 مراجعة(غير ) 4135

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 
            

 69797  -  -  -  -  69797 العموالتالوساطة إيرادات 
 ::4391  (;8976)  99857  67  389315  59:76 إيرادات أخرى

            
 479885  (;8976)  99857  67  38315  ;964: إيرادات القطاع

            
 :38.73  -  39:43  :7  349675  493:8 أرباح )خسائر( القطاع

            
 39316  -  75:  -  315  :36 االستيالك 

  
 الجدول التالي يعرض موجودات ومطموبات القطاعات: 

 

 4136مارس  53في 
 (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 
            

 :36148648  (5966:3)  6844::  :38631  3616773  :3:668: الموجوداتي إجمال
            

 9956514  (5966:3)  6:38;5  ;;  7864:7  93667:5 المطموباتي إجمال
 
 

 4135 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 
            

 9856;98  (559343)  :5967:  399358  3;35595  78:9991 الموجوداتي إجمال
            

 7539489  (559343)  5::5:9  ;;  18;9;6  6979711 المطموباتي إجمال
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  35
 ومطموبات مالية.تتكون األدوات المالية من موجودات 

 
، 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.

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

  

 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  :  4المستوى 

 مباشرة أو غير مباشرة.
التقنيات التي تستخدم بيانات ليا تأثير ىام عمى القيمة العادلة المسجمة والتي ال تعتمد عمى بيانات  : 5المستوى 

 سوقية واضحة.
 

 : لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة 4136مارس  53كما في  
 

 2المستوى   1المستوى   3المستوى   اإلجمالي 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
        

        )مراجعة( 4136مارس  53في 
        

 -  56147  3396536  ;341655 متاحة لمبيع استثمارات

 
 1المستوى   3المستوى   3المستوى   اإلجمالي 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
        

        )مدققة( 4135 ديسمبر 53في 
        

 -  49876  9775;34  3549419 متاحة لمبيع استثمارات
 

لمقيمة العادلة ، ولم تحدث  4والمستوى  3لم تحدث تحويالت بين المستوى  4136مارس  53خالل الفترة المنتيية في  
 لمقيمة العادلة. 5تحويالت إلى أو من مستوى 


