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تقرير حول البيانات المالية

للمجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق ("الشركة") لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة 

والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة")

والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية والتدفقات النقدية

واإليضاحات المتممة األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

الية وعرضها بصورة عادلـة وفقـاً للمعـايير الدوليـة     إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات الم

للتقارير المالية ، وهي مسؤولة كذلك عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعـداد  

.بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء المادية سواء الناتجه عن إختالس أو خطأ

مسؤولية مراقب الحسابات

رأي حول البيانات المالية الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التـي قمنـا   إن مسؤوليتنا هي إبداء 

التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنـة والقيـام   ةالدوليبها. لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق

بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء

.مادية

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضـمنها  

البيانات المالية الموحدة. تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقيـيم مخـاطر   

خطأ. عند إجراء تقييم في البيانات المالية الموحدة، سواء الناتجة عن اختالس أوالماديةاألخطاء 

المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعـداد الشركــة للبيانـات    

المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسـبة ، ولـيس   

. ويشـتمل التـدقيق   شركةلللغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة 

اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة.مجلسمن قبل



الكرامالمساهمينالسادةإلى مراقبي الحسابات المستقلينتقرير 
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باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساساً معقوالً يمكننا مـن  
إبداء رأينا.

الرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي الماديـة ، المركـز المـالي    

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية فـي ذلـك   ٢٠١٥ديسمبر ٣١للمجموعة كما في 
.للمعايير الدولية للتقارير الماليةالتاريخ وفقاً 

القانونية والتنظيمية األخرىتقرير حول المتطلبات 
وفي رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية تراعى أحكام قانون 

إننـا نؤكـد أيضـاً أن    والنظام األساسـي للشـركة.  ٢٠١٥) لسنة ١١الشركات التجارية رقم (
فـق مـع دفـاتر و سـجالت     المعلومات المالية الواردة في التقرير السـنوي لمجلـس االدارة تت  

لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنـا ، وحسـب   المجموعة.
علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعـاله أو النظـام األساسـي    

المالي.أو مركزهاةالمجموععلى وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط للشركة

عن إرنست ويونـغ

زيـــاد نـــادر
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٦...........الدوحة في 
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بيان المركز المالي الموحد 
٢٠١٥ديسمبر٣١كما في 

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطريإيضاحات
الموجودات

المتداولةالموجودات 
٥٥١,١٣٤,٠٨٨٥٣,٦٠٤,٨٦٤أرصدة لدى البنوك

٦١٥٧,٨٧٧,٠٢٦٤٦٣,٩٦٦,٨٢٨أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
٢٤,٥٨٢,٨١٩٢٦,٨٨١,٢٦٨مبالغ مستحقة من بورصة قطر

٧٢,٩٩١,٤٤٨١٣,٣٩٩,٦٩٧وارصدة مدينة اخرىمدفوعة مقدماً مصاريف

٢٣٦,٥٨٥,٣٨١٥٥٧,٨٥٢,٦٥٧المتداولةإجمالي الموجودات

الموجودات غير المتداولة
-٨٨,٤١٢,٩٠٧ةاستثمارات عقاري

٩٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧متاحة للبيعماليةموجودات
١٠٨٩٦,٢٨١٢٢٢,٦٧٥ممتلكات ومعدات

١٢,٥٩٧,١٧٤٥,٧٨٥,٢٩٢إجمالي الموجودات غير المتداولة

٢٤٩,١٨٢,٥٥٥٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات المتداولة

١٨٢,٥٢٤,٥٩٠٤٩١,٢١٦,٩٠٦عمالءإلىمبالغ مستحقة 
١١٣,٥١٢,٥٩٥٣,٥٦٠,٢٢٥ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

١٨٦,٠٣٧,١٨٥٤٩٤,٧٧٧,١٣١إجمالي المطلوبات المتداولة

ةغير المتداولاتالمطلوب
١٢١,١٦٤,٢٢٩١,٠٨٧,٨٠٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٨٧,٢٠١,٤١٤٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
١٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

١٤١٢,٦٣٨,٢٠٧١١,٩٠٩,٤٠٩قانونيإحتياطي
٩,٣٤٢,٩٣٤١٦,١١٣,٥٦٦أرباح مدورة

(٢٤٩,٩٦٢)-احتياطي قيمة عادلة

٦١,٩٨١,١٤١٦٧,٧٧٣,٠١٣إجمالي حقوق المساهمين

٢٤٩,١٨٢,٥٥٥٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

جمال عبداهللا الجمال د. يوسف أحمد حسين النعمة

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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الموحد بيان الدخل 
٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في نة للس

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطريإيضاحات

١٨,٨٦٦,٩٥٢٣٥,٠٤٤,١٩٠وساطة وعموالتإيرادات 

(٩,٣٩٠,٩٨٣))٥,١٧٥,٠٩٣(مصاريف وساطة وعموالت

١٣,٦٩١,٨٥٩٢٥,٦٥٣,٢٠٧وساطة وعموالتصافي إيرادات 

٥١٠,٣٠٤٤٣٨,٤٤٧إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

-١٦١,١٨٥,٨٧٠صافي ربح من بيع عقار تجاري

٩٨,٢٨٠٥٨,٥٠٠توزيعات أرباحإيرادات

٥٢٩,٩٢٤)٤٠٢,٣٢٦(٩للبيعموجودات مالية متاحةربح من بيع )خسارة(صافي

)٥٠١,٤٨٥(-٩للبيعموجودات متاحةخسائر إنخفاض في قيمة 

-)٨,٢٨٨(٨خسائر اعاده تقييم استثمارات عقاريه

١٥,٠٧٥,٦٩٩٢٦,١٧٨,٥٩٣التشغيلصافي ايرادات 

٣,٥٤٠٣٣,٧٤١أخرىإيرادات

(١٠,١١٢,٤٥٠))٨,٩٦٨,٢٩٩(١٥مصاريف إدارية وعمومية

٦,١١٠,٩٤٠١٦,٠٩٩,٨٨٤السنةربح 

١٧١,٥٣٤,٠٢للسهموالمخففاألساسيالعائد
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الدخل الشامل الموحد بيان 
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطريإيضاح

٦,١١٠,٩٤٠١٦,٠٩٩,٨٨٤للسنةصافي ربح 

جدولتها الي بيان إيرادات شاملة أخرى للفترة تعاد
فترات الحقةالدخل الشامل في

(٩١,٣٩٢)-٩تغيرات القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

صافي خسارة  من إستبعاد استثمارات متاحة للبيع 

-٩٢٤٩,٩٦٢الشاملمحول إلى بيان الدخل 

٦,٣٦٠,٩٠٢١٦,٠٠٨,٤٩٢سنةإجمالي الدخل الشامل لل
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التغيرات في حقوق المساهمين الموحد بيان 
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
اإلجمالياحتياطي قيمة عادلةمدورة

ريال قطريريال قطريقطريريال ريال قطريريال قطري

٥٨,٩٦٧,٠١٨)١٥٨,٥٧٠(٢٠١٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦٨,٨٨٢,٠٢٢يناير ١كما في 

١٦,٠٩٩,٨٤-١٦,٠٩٩,٨٨٤--ربح السنة
)٩١,٣٩٢()٩١,٣٩٢(---إيرادات شاملة أخرى للسنة

١٦,٠٠٨,٤٩٢)٩١,٣٩٢(١٦,٠٩٩,٨٨٤--إجمالي الدخل الشامل للسنة
)٦,٨٠٠,٠٠٠(-)٦,٨٠٠,٠٠٠(--)١٨للمساهمين (إيضاحمدفوعةأرباحتوزيعات

--)١,٦٦٥,٨٤٣(١,٦٦٥,٨٤٣-)١٤المحول لإلحتياطي القانوني(إيضاح 
)٤٠٢,٤٩٧(-)٤٠٢,٤٩٧(--)١٩مخصص دعم صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية ( إيضاح 

٦٧,٧٧٣,٠١٣)٢٤٩,٩٦٢(٢٠١٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩١٦,١١٣,٥٦٦ديسمبر ٣١كما في 

٦,١١٠,٩٤٠-٦,١١٠,٩٤٠--السنةربح 
٢٤٩,٩٦٢٢٤٩,٩٦٢---سنةإيرادات شاملة أخرى لل

٦,١١٠,٩٤٠٢٤٩,٩٦٢٦,٣٦٠,٩٠٢--سنةالشامل للإجمالي الدخل
)١٢,٠٠٠,٠٠٠(-)١٢,٠٠٠,٠٠٠(--)١٨(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات

--)٧٢٨,٧٩٨(٧٢٨,٧٩٨-)١٤المحول لإلحتياطي القانوني(إيضاح 
)١٥٢,٧٧٤(-)١٥٢,٧٧٤(--)١٩دعم صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح 

٦١,٩٨١,١٤١-٢٠١٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٢,٦٣٨,٢٠٧٩,٣٤٢,٩٣٤ديسمبر٣١كما في 
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الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة التشغيلية

٦,١١٠,٩٤٠١٦,٠٩٩,٨٨٤لسنةصافي ربح ا

:للبنود التاليةتعديالت
١٠٢٣٠,٥٤٣٥٣٤,٠٤٩استهالك

٥٠١,٤٨٥-٩للبيعموجودات مالية متاحةخسائر إنخفاض قيمة 

١٥٢٢١,٥٠٣٢١٦,٤١٢بنكيةعموالت

١٢١٧٦,٢٤٥٢٤٨,٨٥٦مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-)١,١٨٥,٨٧٠(١٦استثمارات عقاريهصافي ربح من بيع 

)٥٢٩,٩٢٤(٤٠٢,٣٢٦للبيعموجودات مالية متاحةصافي ربح من بيع 

)٥٨,٥٠٠()٩٨,٢٨٠(إيرادات توزيعات أرباح 

-٨٨,٢٨٨خسائر القيمه العادله لالستثمارات العقاريه

)٤٣٨,٤٤٧()٥١٠,٣٠٤(إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

٥,٣٥٥,٣٩١١٦,٥٧٣,٨١٥

:العاملالمالرأستغيرات

)٢٧٦,٥٩٧,٨٢١(٣٠٦,٠٨٩,٨٠٢أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٧٩١-مبالغ مستحقة من عمالء

)٣٤,٠٣٠,٦٦٨(٢,٢٩٨,٤٤٩إلى بورصة قطرمن/مبالغ مستحقة

)٨,٩٨٩,٧٥٩()٣,٦٢٧,٠٧٦(اخرىوارصدة مدينة مبالغ مدفوعة مقدماً 

٣١٦,٧٦٧,٧١٧)٣٠٨,٦٩٢,٣١٦(مبالغ مستحقة إلى عمالء

)٩٤٥,٠١٩()٢٠٠,٤٠٤(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

١,٢٢٣,٨٤٦١٢,٧٧٩,٠٥٦

صافي النقد المستخدم في التشغيل:

)٢١٦,٤١٢()٢٢١,٥٠٣(١٥بنكيةعموالت

)١٩,٤٨٠()٩٩,٨٢١(١٢نهاية الخدمة للموظفين المدفوعةمكافأة 

٩٠٢,٥٢٢١٢,٥٤٣,١٦٤األنشطة التشغيليةمن صافي التدفقات النقدية
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تتمة-الموحد بيان التدفقات النقدية

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

(٥٦,٩٤٧))٩٠٤,١٤٩(١٠شراء ممتلكات ومعدات

(٢٢,٣٨٩,٧٢٨)-٨للبيعموجودات مالية متاحةشراء 

٨٢,١٢٢,٢٦٧٢١,٣٦٩,٤٤٧للبيعموجودات مالية متاحةمتحصالت من بيع 

٩٨,٢٨٠٥٨,٥٠٠إيرادات توزيعات أرباح 

-١٦٦,٨٠٠,٠٠٠بيع استثمارات عقاريهايراد من 

٥١٠,٣٠٤٤٣٨,٤٤٧إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

(٥٨٠,٢٨١)٨,٦٢٦,٧٠٢(المستخدمة في) األنشطة إلستثماريةمنصافي التدفقات النقدية 

نشطة التمويليةاال

(٦,٨٠٠,٠٠٠))١٢,٠٠٠,٠٠٠(١٨توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

(٦,٨٠٠,٠٠٠))١٢,٠٠٠,٠٠٠(األنشطة التمويليةفيةالمستخدميةالنقداتصافي التدفق

٥,١٦٢,٨٨٣)٢,٤٧٠,٧٧٦(في ارصده لدى البنوك) الزيادهالنقصصافي (

٥٣,٦٠٤,٨٦٤٤٨,٤٤١,٩٨١يناير١ارصده لدى البنوك في 

٥٥١,١٣٤,٠٨٨٥٣,٦٠٤,٨٦٤ديسمبر ٣١ارصده لدى البنوك في 
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٩ -

معلومات عامة١
). ٢٦٣٣٧خاصة وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم (قطرية تأسست الشركة اإلسالمية لألوراق المالية كشركة مساهمة 

وفقاً لتعاليم االستثمار باالسهم و السندات العقارات و خدمات الوساطة في بورصة قطرتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في 
تعليمات هيئة قطر و٢٠١٥)  لسنة١١الشريعة اإلسالمية. تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (

.لألسواق المالية و بورصة قطر

، قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة ٢٠٠٦سبتمبر ٢٢المنعقد بتاريخ خالل إجتماعه
وتم إدراج .٢٠٠٦ديسمبر ٢٦عامة، وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ قطرية مساهمة 

. ٢٠٠٨مارس ٣بتاريخ بورصة قطرأسهم الشركة في 

أغسطس ٢٢بتاريخ وقرار الجمعية العمومية الغير عادية٢٠٠٩ديسمبر ٢٨بتاريخ جلس اإلدارةبناء على توصية م
، تمت الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية (شركة مساهمة ٢٠١٠

بناءاً على قرار هيئة قطر غيرمة)، وقد تم التقطرية عامة) إلى المجموعة اإلسالمية القابضة (شركة مساهمة قطرية عا
.٢٠١٠يوليو ١٩والتجارة بتاريخ قتصادلألسواق المالية وموافقة وزارة األ

الشركة االسالمية ، والتي تتمثل فيتتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وشركتها التابعة
(يشار إليهم جميعا "المجموعة").اجياد العقارية (ش.ش.و)لألوراق المالية(ش.ش.و) و شركة 

) ٤٦٦٤٥في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم ()ش.ش.وتم تسجيل الشركة اإلسالمية لألوراق المالية (
كة" ("الشروهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)٢٠١٠يوليو ١٩كشركة الشخص الواحد بتاريخ 

الوساطة.خدماتفيلشركةتتمثل األنشطة الرئيسية لأو "الشركة األم").

) كشركة ذات ٥٦٠٩١شركة أجياد العقارية (ش.ش.و) في دولة قطر و قيدت بالسجل التجاري تحت رقم (تم تسجيل
تتمثل األنشطة .بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)وكةوهي ممل٢٠١٤يونيو ٤الشخص الواحد بتاريخ 

.اعمال المتاجرة في العقارات و خدمات الوساطةالرئيسية للشركة في

مجلسمن قبل ٢٠١٥ديسمبر٣١فيالمنتهيةسنةللللمجموعةالموحدةالماليةالبياناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٦يناير ..........بتاريخاإلدارة
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-١٠ -

والتوحيدأسس اإلعداد ٢

أسس اإلعداد٢/١

للمعايير الدولية وفقا٢٠١٥ًديسمبر ٣١المنتهية في عن السنة للمجموعةتم إعداد البيانات المالية الموحدة 

الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية والمتطلبات ذات الصلة من قانون الشركات للتقارير المالية

قانونأحكامبموجببمتطلباتااللتزامتحقيقبعمليهموعةالمجوتقوم. ٢٠١٥لسنة ١١التجارية القطري رقم 

٢٠١٦خاللفي٢٠١٥لسنة) ١١(رقمالقطريالتجاريةالشركات

المالية المتاحة للبيع التي الموجوداتتم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء 

تقاس بالقيمة العادلة.

إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة في أنشطة الشركة وفي عرض بياناتها تم 

المالية وقد تم تقريب األرقام إلى أقرب ريال قطري بإستثناء ما يشار إليه غير ذلك.

بعض التقديرات المحاسبية الهامة، كما إن إعداد بيانات مالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام 

يتطلب أن تمارس اإلدارة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. إن المجاالت التي تتطلب درجة 

أعلى من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات أو التقديرات مهمة للبيانات المالية تم 

.٢٦اإليضاح رقماإلفصاح عنها في 

أسس التوحيد٢/٢

. ٢٠١٥ديسمبر ٣١إن البيانات المالية الموحدة تتكون من البيانات المالية للمجموعة وشركاتها التابعة كما في 

عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها السيطرةتتحقق 

ولديها المقدرة للتاثير على تلك العائدات خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. وبصفة خاصة تسيطر 

المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

المؤسسة المستثمر فيها (حقوق مالية تعطيها القدرة حالياً لتوجيه أنشطة المؤسسة المستثمر سيطرة على·

فيها) 

لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ، و·

المقدرة الستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.·

عموما، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة على المؤسسة. ودعما لهذا االفتراض ، 

أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو للمجموعةعندما يكون 
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-١١ -

أسس اإلعداد والتوحيد٢

تتمة- أسس التوحيد٢/٢

المجموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على حقوق مماثلة ، تدرس 

المؤسسة المستثمر فيها ، وتشمل:

الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها.·

حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.·

حقوق التصويت بالمجموعة وحقوق تصويت محتملة.·

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف 

تدل على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة 

لمجموعة على سيطرة على الشركة التابعة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة عندما تحصل ا

التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في 

التاريخ الذي تتوقف فيه البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى

المجموعة عن السيطرة على المؤسسة التابعة.

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية تتماشى مع 

يرادات السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإل

والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند عملية التوحيد.

أي تغير في حصة ملكية الشركات التابعة ، بدون فقدان السيطرة عليها ، يتم احتسابه كمعاملة أسهم. 

تلغي الموجودات (متضمنة الشهرة) والمطلوبات اذا ما خسرت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة فإنها 

والحقوق غير المسيطر عليها ومكونات حقوق الملكية األخرى ذات الصلة، بينما يتم ادراج أي ربح أو خسارة 

ناتجة في بيان الربح أو الخسارة. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
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أسس اإلعداد والتوحيد٢

تتمة–التوحيدأسس ٢/٢

إن الشركات التابعة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة هي كالتالي:

أنشطة الشركةبلد التأسيساسم الشركة

النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٥ديسمبر ٣١

النسبة المئوية للملكية

٢٠١٤ديسمبر ٣١

الشركة االسالمية لألوراق المالية 

١٠٠١٠٠الوساطةخدمات قطر(ش.ش.و)

١٠٠١٠٠عقاراتقطرشركة أجياد العقارية (ش.ش.و) (أ)

في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات٣
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة، باستثناء 

والموضحة فيما ٢٠١٥يناير ١المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي يسري مفعولها للفترة المالية التي تبدأ في 

يلي:   

مشاركات الموظفين-: برامج المنافع المحددة ١٩ة الدولي تعديالت لمعيار المحاسب
من المؤسسات األخذ في االعتبار المشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى عند ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

لبية. احتساب برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة، يجب عليها أن تعود على فترات الخدمة كمنافع س

توضح هذه التعديالت أنه في حال كانت مبالغ المشاركات تعتمد على عدد سنوات الخدمة، فإنه يسمح للمؤسسة بتحقيق 

هذه المشاركات كخصومات من تكلفة الخدمات خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة، بدالً من تخصيص المشاركات في 

. من غير المتوقع أن ٢٠١٤يوليو ١المالية التي تبدأ في أو بعد فترات الخدمة. يسري مفعول هذا التعديل للفترات

، حيث أنه ليس لدى أي من المؤسسات داخل الشركة برامج منافع محددة ذات شركةالتعديالت ذات صلة بالتكون هذه

مشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى.
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-١٣ -

تتمة-في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات٣

٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 
: مدفوعات المعامالت بناء على ٢"المعيار الدولي للتقارير المالية ٢باستثناء التحسين للمعيار الدولي للتقارير المالية 

، يسري مفعول جميع ٢٠١٥يناير١األسهم"  المطبق على معامالت المبنية على األسهم بتاريخ منح في أو بعد 

.٢٠١٥يناير ١التحسينات األخرى للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

: مدفوعات المعامالت بناء على األسهم٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

: دمج األعمال  ٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

شغيلية   : القطاعات الت٨المعيار الدولي للتقارير المالية 

: الموجودات غير الملموسة   ٣٨معيار المحاسبة الدولي –: العقارات واآلالت والمعدات ١٦معيار المحاسبة الدولي 

: إفصاحات األطراف ذات العالقة٢٤معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 
. ٢٠١٥يناير ١يسري مفعول هذه التحسينات اعتبارا من 

: دمج األعمال٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

: قياس القيمة العادلة١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

: العقارات االستثمارية٤٠معيار المحاسبة الدولي 

معايير أصدرت ولم يسر مفعولها بعد 

المعايير الجديدة التالية تم إصدارها ولم يسر مفعولها بعد. تقوم الشركة حاليا بتقييم أثر تطبيق هذه المعايير. 
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تتمة-في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات٣
تاريخ السريانالمعيار

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية: ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١: حسابات التأجيل التنظيمية ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٧يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١حساب االستحواذ على الحصص –: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١إيضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء : ٣٨و ١٦ديالت لمعايير المحاسبة الدولية تع

٢٠١٦يناير ١النباتات الحاملة للمحاصيل: ٤١و ١٦تعديالت لمعايير المحاسبة الدولية 

ية : استخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المال٢٧تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 

المفصلة 

٢٠١٦يناير ١

لم تقم الشركة مبكرا بتطبيق أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى مصدرة ولم يسر مفعولها بعد. 

السياسات المحاسبية الهامة ٤

اإليرادات

اإليراد.إيرادات الوساطة والعمولة عندما تكتمل معاملة بيع أو شراء ويثبت الحق في إستالمتحقيقيتم 

.في إستالم األرباحعندما يثبت حق المجموعةتوزيعات األرباحباحاألرتدرج 

تحقق األرباح من الودائع اإلسالمية حسب إستحقاق األرباح.

العقارات االستثمارية

االستثماريةالعقارات االستثمارية تقاس مبدئياً بالتكلفة وتشمل تكاليف المعاملة. بعد التحقيق المبدئي تدرج العقارات 

بالقيمة العادلة التي تعكس أحوال السوق في تاريخ بيان المركز المالي. األرباح أو الخسائر الناشئة من تغيرات القيم 

العادلة سنوياً من قبل في بيان الربح أو الخسارة للسنة التي تنشأ فيها. تحدد القيم العادلة للعقارات االستثمارية تدرج 

.مثمن مستقل معتمد
يلغى تحقيق االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها من االستخدام بصفة دائمة وال يتوقع تدفق أية منافع 

في متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لالستثمار العقاري اقتصادية مستقبالً من استبعادها. يتم تحقيق الفرق بين صا
في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها االستبعاد

للبیعموجودات مالیة متاحة
توقف ت، أو مجموعةة المتاحة للبيع ، على أساس تاريخ المتاجرة، عندما تصبح الـالموجودات الماليو الغاء يتم إدراج

كون، طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.تعن أن 

كموجودات مالية متاحة للبيع مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة، إال إذا كان عنيةاالستثمارات المتسجل

التغيرات في القيمة العادلة كبند منفصل في حقوق المساهمين إدراجال يمكن قياسها بشكل موثوق. يتم 
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تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٤

تتمة-للبیعموجودات مالیة متاحة

قد تم ادراجهستبعاد أي ربح أو خسارةاالأي خسارة، أو عند عند إنخفاض القيمة.من خالل بنود الدخل الشامل األخر

.لسنةفي بيان الدخل لويتم إدراجة"احتياطي القيمة العادلة" ضمن حقوق الملكيةتحت

والمعدات ممتلكاتال
بعد خصم االستهالك المتراكم و/ أو انخفاض في القيمة، إن وجد. عندما يقرر التكلفة مبدئياً بوالمعداتاألثاث قيد ت

هذه القطع لموجودات فردية بأعمار إنتاجية مجموعةوالمعدات على فترات، تحقق اللممتلكاتاستبدال قطع هامة من ا
واستهالك محددين على التوالي. وتحقق جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى في بيان الدخل بالتكلفة المتكبدة. 

بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات كالتالي:االستهالكيحتسب 

سنة٥األثاث والتركيبات
سنوات٥- ٣ومعدات مكتبيةأجهزه الكمبيوتر

سنوات٥تحسينات مباني مؤجرة
سنوات٥سيارات

والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية تدل على احتمال ممتلكاتالدفترية للالقيمة مراجعةتتم 
الممكـن  التقديرية القيمة الدفترية أعلى من القيمةعدم استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود دليل كهذا وعندما تكون 

العادلة ناقص تكاليف البيع أو قيمتها في ، وهي قيمتهااستردادها ، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها
حال االستخدام أيهما أعلى.

والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقـع أي  الممتلكاتمنأي جزء و المعدات أوممتلكاتأي من اليتم إلغاء تحقيق
كفروق بـين صـافي   منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة من استبعاد الموجودات 

في بيان الدخل للسنة التي يتم فيها االستبعاد.متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات 

و يـتم  القيمة المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطرق االسـتهالك. وتعديل مالية تتم مراجعة فترةنهاية كل في
اذا لزم االمر للفترات المستقبلية.التعديل

انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها
ـ ي على احتمال انخفاض دائم لقيمة موجـودات  في نهاية كل فترة مالية يتم تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعل ةمالي

معينة. في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخل. يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي:

أي بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، بعد خصم )أ

خسائر انخفاض في القيمة تم تحقيقها سابقاً في بيان الدخل.
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٤

تتمة-انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها
للتدفقات النقدية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية)ب

المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.

، يكون اإلنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية المطفأة بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ج)

.األصلي المستحقللتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة 

لدى البنوكأرصدة

في بيان التدفقات النقدية الموحد يتكون من األرصدة البنكية والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األجلو ما في حكمة النقد 

مستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل.التي لها تواريخ إستحقاق اصلية

المخصصات

ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون المجموعةيتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام (قانوني أو حكمي) على 

بصورة موثوقة.محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة 

للموظفينمكافأة نهاية الخدمة

وفقاً لعقود عمل الموظفين وقانون العمل. .تحتسب المجموعة مخصصاً لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب

تحتسب المكافآت على أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته بعد إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. تدرج التكاليف 

المتوقعة للمكافأة على مدى فترة الخدمة. 

للموظفين القطريين وفقاً لقانون مخصصاً لمساهمتها في صندوق التقاعد تحت إدارة الدولة كذلك تحتسب المجموعة

تدرج مصاريف المساهمة ضمن تكاليف الموظفين في بيان الدخل الموحد. ليس على المجموعة ،التقاعد والمعاشات

التزام بمدفوعات أخرى بعد هذه المساهمات. تدرج المساهمات عند استحقاقها.

العمالت األجنبية 

بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعاملة. ويتم تحويل الموجودات األجنبيةتقيد المعامالت التي تتم بالعمالت 

. وتحول بيان المركز الماليوالمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ 

.الموحدجميع فروقات الصرف إلى بيان الدخل

القيمة العادلة

تحـدد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقاً ألسعار الشراء للموجودات عند اإلغالق في 

تاريخ بيان المركز المالي.
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تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٤

تتمة- القيمة العادلة

المالية التي ال توجد لها أسواق نشطة ، تحدد القيمة السوقية باستخدام تحليل التدفقات النقدية لألدواتبالنسبة 

المخصومة أو بالرجوع إلى عروض أسعار الوسطاء أو التجار. لتحليل التدفقات النقدية المخصومة ، تقدر التدفقات النقدية 

معمول به في السوق ألداة مشابهة.المستقبلية بناء على خبرة اإلدارة ويستخدم سعر الخصم ال

إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية)أ(
يلغى تحقيق الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) في أي من 

الحاالت التالية:

تدفقات نقدية من الموجودات ، أوانتهاء الحق في استالم ·

بحقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، ولكنها تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخير كبير المجموعةاحتفاظ ·

إلى طرف ثالث. بموجب ترتيبات للتمرير.

قامت فعلياً بتحويل بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات و (أ) إما أن تكون قد المجموعة قيام ·

كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها 

ولكنها حولت السيطرة على الموجودات.

في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع

المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجودات بقدر ارتباط المجموعة 

بالموجودات. يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية 

من الشركة سداده أيهما أقل.للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي يمكن أن يطلب 

المطلوبات المالية)ب(
يلغى تحقيق مطلوبات مالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل مطلوبات مالية 

، جوهرياً أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية جوهرياً حالية بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة 

يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق مطلوبات جديدة. يتم تحقيق الفرق في القيمة 

.الدفترية في بيان الدخل
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٤

تصنيف المتداول وغير المتداول

في بيان المركز المالي بناء على تصنيف متداول / غير متداول ، تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات

متداول عندما:األصليكون

يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.·

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.·

هر بعد فترة التقرير ، أويتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر ش·

نقد أو ما في حكمة مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر بعد فترة ·

التقرير.

جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة.

يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:

عادية.يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل ال·

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.·

تكون مستحقة التسوية خالل أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أو·

ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير.·

جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.شركةوتصنف ال

قياس القيمة العادلة 
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية مصنفة ضمن تدرج 

القيمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

السوق المتداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو أسعار :١المستوى *

مطلوبات مماثلة.

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة :٢المستوى *

العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة تقنيات التقييم التي :٣المستوى *

العادلة غير واضحاً.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية على أساس متكرر ، تحدد الشركة ما إذا تمت 
(بناء على أدنى مستوى م ن تحويالت بين المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة فئات التصنيف 

المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير. 
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أرصدة لدى البنوك٥

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٥١,١٣٤,٠٨٨٥٣,٦٠٤,٨٦٤أرصدة لدى البنوك

أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك ٦

الى حين قيام العمالء بتخصيص كأمانةمجموعةوتحتفظ بها ال،أرصدة العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء 

بتحويل األموال المخصصة الى حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى مجموعةهذه األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم ال

هيئة التسويات.

أخرىمدينةوأرصدةمقدمامدفوعةمصاريف٧

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١٠,٥٠٠,٠٠٠-مبالغ مدفوعه مقدما لشركه التسهيالت االسالمية

٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠تأمينات مستردة

٩١١,٦٠٣٨٢٨,٥٣٠مقدماًمدفوعةمصروفات

٧٩,٥٩٥٧٠,٩١٧موجودات أخرى

٢,٩٩١,٤٤٨١٣,٣٩٩,٦٩٧اإلجمالي 
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استثمارات عقاريه٨

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

القيمه العادله في:
--يناير١الرصيد في 

-١٤,٠٣٥,٣٢٥استحواذات خالل السنه
-)٥,٦١٤,١٣٠(استبعادات خالل السنه

-)٨,٢٨٨(خسائر القيمه العادله

-٨,٤١٢,٩٠٧ديسمبر٣١في 

(أ) االستثمارات العقارية موجودة في دولة قطر. 

: ال شيء). تم ٢٠١٤ريال قطري (٨،٤١٢،٩٠٧بلغت ٢٠١٥ديسمبر ٣١القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في 
تثمين القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل خبير تثمين مستقل معتمد وذو مؤهالت مهنية ذات صلة وخبرات 

حديثة في مجال تثمين تلك الفئات من االستثمارات العقارية. 

للبيعمتاحةموجودات مالية٩

على التالي:للبيعمتاحةالستثماراتاإلتشتمل

٢٠١٥٢٠١٤
لایر قطريريال قطري

مدرجةأسهم ملكية 
٣,٢٨٧,٩٨٦-قطر–أسهم ملكية 

مدرجةغير أسهم ملكية 
٣,٢٨٧,٩٨٦٢,٢٧٤,٦٣١قطر–أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧اإلجمالي 

قامت المجموعة ببيع جميع استثماراتها في أسهم الملكية ٢٠١٥ديسمبر٣١في السنه المنتهيهفي خالل )أ(

: بلغت أرباح بيع أسهم الملكية ٢٠١٤سبتمبر٣٠ريال قطري (٤٠٢,٣٢٦المحلية ، وحققت خسارة بقيمة 

.)ريال قطري٥٢٩,٩٢٤
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تتمة –للبيعمتاحةموجودات مالية٩

للبيع خالل السنة  موضحة كما يلي:التغيرات في رصيد الموجودات المتاحة

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٥,٥٦٢,٦١٧٤,٦٠٥,٢٨٩يناير ١كما في 

٢٢,٣٨٩,٧٢٨-مشتريات خالل السنة

(٢٠,٨٣٩,٥٢٣))٢,٥٢٤,٥٩٣(مبيعات خالل السنة

(٩١,٣٩٢)٢٤٩,٩٦٢صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

(٥٠١,٤٨٥)-القيمةانخفاض

٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧ديسمبر ٣١في 

ممتلكات ومعدات١٠

أجهزة وبرامج 
كمبيوتر ومعدات 

مكتبية
ثاثأ

وتركيبات
تحسينات 

اإلجماليسياراتمباني مؤجرة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:التكلفة
٢٠١٥٨,١٧٤,٤١٦٦٧٢,٠٦٢١,٢٩٨,٣٢٦٧٢,٧٧٧١٠,٢١٧,٥٨١يناير ١في كما 

٩٠٤,١٤٩-١٨٧,٨٩٤٩١٠٧١٥,٣٤٥إضافات
)١٧,٠٠٠(---)١٧,٠٠٠(استبعادات

٢٠١٥٨,٣٤٥,٣١٠٦٧٢,٩٧٢٢,٠١٣,٦٧١٧٢,٧٧٧١١,١٠٤,٧٣٠ديسمبر ٣١كما في 

االستهالك:
٢٠١٥٧,٩٩٤,٢٩٩٦٥٦,١٤٤١,٢٩٠,٤٧٠٥٣,٩٩٣٩,٩٩٤,٩٠٦يناير ١كما في 

٩٢,٣٢٢٤,٥٨٠١٢٣,٨٤١٩,٨٠٠٢٣٠,٥٤٣استهالك السنة
)١٧,٠٠٠(---)١٧,٠٠٠(استبعادات

٢٠١٥٨,٠٦٩,٦٢١٦٦٠,٧٢٤١,٤١٤,٣١١٦٣,٧٩٣١٠,٢٠٨,٤٤٩ديسمبر ٣١كما في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٥٢٧٥,٦٨٩١٢,٢٤٨٥٩٩,٣٦٠٨,٩٨٤٨٩٦,٢٨١ديسمبر ٣١كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٢٢ -

تتمة –ممتلكات ومعدات ١٠

أجهزة وبرامج 
كمبيوتر ومعدات 

مكتبية
ثاثأ

وتركيبات
تحسينات مباني 

اإلجماليسياراتمؤجرة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:التكلفة
٢٠١٤٨,١٣٠,٦٦٩٦٦٠,٨٦٢١,٢٩٦,٣٢٦٧٢,٧٧٧١٠,١٦٠,٦٣٤يناير ١كما في 
٥٦,٩٤٧-٤٣,٧٤٧١١,٢٠٠٢,٠٠٠إضافات

٢٠١٤٨,١٧٤,٤١٦٦٧٢,٠٦٢١,٢٩٨,٣٢٦٧٢,٧٧٧١٠,٢١٧,٥٨١ديسمبر ٣١كما في 

االستهالك:
٢٠١٤٧,٤٨٤,٢٧٧٦٥٠,٥٠٠١,٢٨١,٨٨٧٤٤,١٩٣٩,٤٦٠,٨٥٧يناير ١كما في 

٥١٠,٠٢٢٥,٦٤٤٨,٥٨٣٩,٨٠٠٥٣٤,٠٤٩استهالك السنة

٢٠١٤٧,٩٩٤,٢٩٩٦٥٦,١٤٤١,٢٩٠,٤٧٠٥٣,٩٩٣٩,٩٩٤,٩٠٦ديسمبر ٣١كما في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٤١٨٠,١١٧١٥,٩١٨٧,٨٥٦١٨,٧٨٤٢٢٢,٦٧٥ديسمبر ٣١كما في 

أخرىدائنةوأرصدةمستحقةمصاريف١١

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١,١٦٥,٨٧٣٣٩٨,٩٣٩)٢٠(ايضاح مطلوبات توزيعات أرباح

-٨٤٠,٠٠٠)٢٠االسالميه (ايضاح شركه التسهيالت 

٣٧٠,٧٢٥٥٣٦,١٣٧أسهمبيعمن للمساهمينالمستحقةالمبالغ

٣٠٤,٥٠٠١,٠٥٠,٠٠٠اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة

٢٩١,١٠٥٦٨٧,٧٩٦مصاريف مستحقة

٢١٤,٠٧٨٣٢١,١١٦اوراق دفع

١٧٣,٥٤٠١٦٣,٧٤٠مطلوبات اخرى

١٥٢,٧٧٤٤٠٢,٤٩٧واالجتماعيةمخصص دعم األنشطة الرياضية 

٣,٥١٢,٥٩٥٣,٥٦٠,٢٢٥االجمالي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٢٣ -

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين١٢

كالتالي:الموحدتظهر الحركة في المخصص المدرج في بيان المركز المالي

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١,٠٨٧,٨٠٥٨٥٨,٤٢٩يناير١المخصص كما في 
١٧٦,٢٤٥٢٤٨,٨٥٦المكون خالل السنة

(١٩,٤٨٠))٩٩,٨٢١(المكافآت المدفوعة خالل السنة

١,١٦٤,٢٢٩١,٠٨٧,٨٠٥ديسمبر٣١المخصص كما في 

رأس المال المدفوع١٣

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

رأس المال المصرح به والمصدر:
ريال قطري ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠للسهم الواحد

١٠٠١٠٠نسبة رأس المال المدفوع

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوع (بالريال القطري)

ليصبح إجمالي % ٥٠ي بنسبة زيادة رأس المال الحال٢٠١٥مارس ١٥بتاريخ اجتماعهاقترح مجلس اإلدارة خالل 

قام مجلس اإلدارة ، بناء على دراسة القيمة ٢٠١٥مايو ٤سهم وخالل اجتماعه بتاريخ ٦,٠٠٠,٠٠٠رأس المال

ريال ١٠إسميةريال قطري ما يعادل قيمة ٥٠بمبلغ من قبل المثمن المستقل ، بتحديد سعر السهم المعدةالعادلة 

ريال قطري للسهم وذلك عن طريق طرح خاص للمساهمين ووافقت وزارة ٤٠قطري للسهم وعالوة إصدار بمبلغ 

أكتوبر ١٢، تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ والتجارة على العالوة المقترحة. إضافة إلى ذلكاالقتصاد

٣١في األسهم اإلدارة حالياً على البدء في إجراءات إصدار ووافق المساهمون على زيادة رأس المال وتعمل٢٠١٥

زياده رأس المال بإجمالي بإكتتاب في قامت المجموعة باستالم دفعات مقدمه من حمله االسهم متعلقة .٢٠١٥ديسمبر 

ريال قطري ٦,٦٣١,٦١٨
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 
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اإلحتياطي القانوني١٤
والنظام األساسي للشركة األم يجب تحويل نسبة ٢٠١٥لسنة ١١وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

١٠ من صافي الربح السنوي للشركة إلى اإلحتياطي القانوني. يجوز إيقاف التحويالت عندما يبلغ األحتياطي القانوني

٥٠قانون من رأس المال المدفوع. إن األحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع اال في الحاالت التي نص عليها

.٢٠٠٢لسنة ٥الشركات التجارية رقم 

٣١ة في ـمن صافي ربح السنة المنتهي١٠قررت اإلدارة تحويل ،من رأس المال٥٠يبلغحيث أن االحتياطي لم 

ريال قطري) إلى اإلحتياطي القانوني.١,٦٦٥,٨٤٣: ٢٠١٤ريال قطري (٧٢٨,٧٩٨بمبلغ ٢٠١٥ديسمبر 

عموميةالمصروفات إدارية و١٥
٢٠١٤ ٢٠١٥

ريال قطري ريال قطري

٤,٣١٥,٤٩٦ ٣,٩٧٠,٢٣٣ تكاليف الموظفين

١,٠٥١,٤٤٩ ١,٣١٠,٢٧٠ تإيجارا

١,٠٥٠,٠٠٠ ٣٠٤,٥٠٠ اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة

٦٥١,٣٧٦ ٦١٤,٢٠٠ صيانة وإصالح

٦٣٩,١٣٥ ٥٧٥,٣٢٥ إتصاالت وبريد

٥٣٤,٠٤٩ ٢٣٠,٥٤٣ )١٠استهالك ( إيضاح 

٣٥٧,٢٠٠ ٤٤٢,٢٠٠ أتعاب وساطة  

٢٤٩,٠٠٠ ٢٨٧,٥٠٠ أتعاب مهنيه

٢٤٨,٨٥٦ ١٧٦,٢٤٥ )١٢( إيضاح نهاية الخدمة للموظفينتأمكاف

٢١٦,٤١٢ ٢٢١,٥٠٣ بنكيةرسوم

٢١٢,٧٩٥ ٢٢٠,٨٢٦ إجازات سنوية

١٦٨,٢٥٠ ١٤٨,٨٠٣ تذاكر سفر

١١١,٩١٩ ١٣١,٣٦٤ دعاية واعالناتمصاريف 

٧٥,٤٤٠ ٣٨,٨٤٤ قرطاسية ومطبوعات

٧١,٩٢٥ ٨٢,٨٧٤ رسوم حكومية

٤٦,٣٠٠ ٢٣,٢١٠ إشتراكات

١٣,٩٢٠ ٨,٧٨٩ ياراتمصروفات س

٩٨,٩٢٨ ١٨١,٠٧٠ مصاريف متنوعة 

١٠,١١٢,٤٥٠ ٨,٩٦٨,٢٩٩
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٢٥ -

ربح من بيع عقارات استثمارية صافي ١٦
، قامت المجموعة ببيع إستثمارات عقارية  لشركة تسهيالت االسالمية ذ.م.م ، ٢٠١٥ديسمبر٣١المنهيهالسنه في خالل 

طرف ذو عالقة. تتلخص تفاصيل هذه المعاملة على النحو التالي:

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

-٦,٨٠٠,٠٠٠المبلغ المتحصل من بيع عقار تجاري

-)٥,٦١٤,١٣٠(عقار تجاريتكلفة شراء 

-١,١٨٥,٨٧٠عقار تجاريربح من بيع صافي 

العائد األساسي والمخفف للسهم ١٧

.السنةخاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالسنةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم

٢٠١٥٢٠١٤

قطريريال ريال قطري

٦,١١٠,٩٤٠١٦,٠٩٩,٨٨٤ربح السنة (بالريال القطري)

٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

١,٥٣٤,٠٢العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)
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توزيعات األرباح ١٨

ريال قطري ٣توزيععلى إعالنتم الموافقة ٢٠١٥فبراير ١١للشركة بتاريخ السنويفي إجتماع الجمعية العمومية
.٢٠١٤كتوزيعات أرباح نقدية توزع من صافي ربح سنة ريال قطري١٢,٠٠٠,٠٠٠إجماليةبقيمة وللسهم 

١,٧، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٤فبراير ١٨في إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة و التي إنعقدت بتاريخ 

.٢٠١٣ريال قطري كتوزيعات ارباح نقدية لسنة ٦,٨٠٠,٠٠٠م و بقيمة إجمالية ريال قطري للسه

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية١٩
، يجب على المجموعة ٢٠١٠و اإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير ٢٠٠٨لسنة ١٣القطري رقم للقانون وفقاً 

الرياضية. يتطلب حكومي لدعم األنشطه اإلجتماعية ومن صافي أرباح السنوية للصندوق ال٢,٥المساهمة بنسبة 

أن يتم تحقيق المبلغ المستحق دفعة كتوزيع من اإليرادات. وبالتالي يتم تحقيق هذه ١٣اإليضاح الخاص بقانون رقم 

المساهمة في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

من صافي % ٢,٥) والذي يمثل ٤٠٢,٤٩٧: ٢٠١٤ريال قطري (١٥٢,٧٧٤بلغ خالل السنة خصصت المجموعة م

الربح للسنة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٠

تتمالتيوالشركاتلمجموعةأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لالمساهمين الرئيسين وتتمثل األطراف ذات عالقة في 

.األطرافتلكقبلمنهاماًتأثيراًعليهايمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعليهاالسيطرة

كانت كما يلي:الموحدفي بيان الدخلالمدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٣٧٦,٣٣٦٤٣٨,٤٤٧إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

٣,٢٦٠,٢١٩٣,٥٣٩,٦٨٠عموالتووساطةإيراداتصافي 

١,٥١٧,٥٩٦٢,٢٨٩,٨٩٦عموالت مرتجعة

-١,١٨٥,٨٧٠ارباح بيع استثمار عقاري
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( المجمعه)المعامالت مع األطراف ذات العالقة٢٠

ي:التالكهيالموحدالماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

ذات عالقهمن اطرافمستحق
١٠,٥٠٠,٠٠٠-)٧شركه التسهيالت االسالميه (ايضاح 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

مستحق ألطراف ذات عالقه
-٨٤٠,٠٠٠)١١شركه التسهيالت االسالميه (ايضاح 

١,١٦٥,٨٧٣٣٩٨,٩٣٩لحمله االسهم من بيع اسهمهممدفوعات 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٣٩,١٠٣,٧٩٦١٣,٥١٢,١٥٩البنوكلدىأرصدة

١٥٧,٨٧٦,٦٨٧٤٦٣,٦٤٩,٧٣٢أرصدة عمالء-البنوكلدىأرصدة

مكافآت اإلدارة العليا

:كالتاليالسنة خاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١,٦٥٢,١٠٠٢,٣٧٣,٦٠٠و مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةمنافع قصيرة األجل
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إدارة المخاطر المالية٢١

األهداف والسياسات

لهـذه المطلوبـات   األساسي. الغرض تجاريوننودائنوتشتمل المطلوبات الرئيسية للشركة على مبالغ مستحقة للعمالء 

المالية هو الحصول على تمويل لعمليات الشركة. ولدى الشركة موجودات مالية مختلفة مثل وارصدة بنكيـه ، أمـوال   

ة من عمليات الشركة.وهي ناتجة مباشرو مبالغ مستحقة من بورصة قطرالعمالء 

الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقـوم  الرئيسيةإن المخاطر 

اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، والتي نلخصها فيما يلي:

مخاطر السوق

في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صـرف العمـالت األجنبيـة    السوقتتمثل مخاطر 

وأسعار األسهم على ربح الشركة أو حقوق الملكية أو على قيمة األدوات المالية لدى الشـركة. إن الهـدف مـن إدارة    

لعائدات.مخاطر السوق هو مراقبة تعرض الشركة لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زيادة ا

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطـرف آخـر.   

واألرصدة لدى البنوك من بورصة قطر و أرصدة لدى البنوك المبالغ المستحقةـرض الشركة لمخاطر إئتمانية على تتع
الموجودات األخرى كما تظهر في بيان المركز المالي.أموال العمالء وبعض -

تعمل الشركة للحد من مخاطرها اإلئتمانية بالنسبة للبنوك بالتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة وبالنسبة للعمالء بوضع 
حساب عميل حدود إئتمانية ومراقبة الذمم المدينة القائمة. توفر الشركة خدمات وساطة لعدد كبير من العمالء وال يوجد

٪ من إجمالي األرصدة المدينة المستحقة.١٠واحد يتخطى 

بالنسبة للمخاطـر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية للشركة بما فيها األرصدة المدينة واألرصدة لدى البنـوك ،  
للقيمـة الدفتريـة لهـذه    يكون تعرض الشركة للمخاطر من عجز العمالء عن السداد ، ويكون أقصى المخاطر مساوياً 

الموجودات.



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٢٩ -

تتمة–إدارة المخاطر المالية٢١

يبين الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان الناشئة كما في تاريخ بيان المركز المالي ، الحد األقصـى للمخـاطر   
يظهر بالقيمة اإلجمالية:  

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريطريقريال 

٥١,١٣٤,٠٨٨٢٢,٥٩٧,٤١٩أرصدة لدى البنوك 
١٥٧,٨٧٧,٠٢٦٤٦٣,٩٦٦,٨٢٨أموال العمالء –أرصدة بنكية 
٢٤,٥٨٢,٨١٩٢٦,٨٨١,٢٦٨من بورصة قطرمبالغ مستحقة 

٢,٠٧٩,٨٤٥٢,٠٧١,١٦٧مستحقات وارصده مدينه اخرى

٢٣٥,٦٧٣,٧٧٨٥١٥,٥١٦,٦٨٢

مخاطر السيولة
السيولة في عدم استطاعة الشركة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة الشركة إلدارة تتمثل مخاطر 

مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها ، في 
مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.الظروف العادية وغير العادية ، ودون أن تتكبد خسائر غير 

تقلل الشركة من مخاطر السيولة لديها بأن تضمن توفر تسهيالت بنكيه. تتطلب شروط البيع لدى الشركة بأن تسدد 
المبالغ خالل المدد المحددة في الفواتير. تسدد المبالغ المستحقة للعمالء ولبورصة قطر عادة وفقاً لشروط معامالت 

األسهم.
بناء على ٢٠١٤ديسمبر ٣١و٢٠١٥ديسمبر٣٠في الشركةل التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات الجدو

المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٣٠ -

تتمة–إدارة المخاطر المالية٢١

تتمة-مخاطر السيولة

اإلجماليسنة١أقل من عند الطلب

ريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
١٨٢,٥٢٤,٥٩٠-١٨٢,٥٢٤,٥٩٠مبالغ مستحقة للعمالء

٣٧٠,٧٢٥-٣٧٠,٧٢٥توزيعات ارباح مستحقه
٣,١٤١,٨٧٠٣,١٤١,٨٧٠-ذمم دائنة أخرى

١٨٢,٨٩٥,٣١٥٣,١٤١,٨٧٠١٨٦,٠٣٧,١٨٥اإلجمالي 

اإلجماليسنة١أقل من عند الطلب

ريال قطريريال قطريريال قطري
٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

٤٩١,٢١٦,٩٠٦-٤٩١,٢١٦,٩٠٦مبالغ مستحقة للعمالء
٥٣٦,١٣٧-٥٣٦,١٣٧توزيعات ارباح مستحقه

٣,٠٢٤,٠٨٨٣,٠٢٤,٠٨٨-مطلوبات أخرى

١٨٠,٤٣١,٠٠٢٣,٠٢٤,٠٨٨٤٩٤,٧٧٧,١٣١اإلجمالي 

رأس المالإدارة 
تقوم الشركة بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وظروف أعمالها. 

٣١و ٢٠١٥ديسمبر٣١لم تدخل الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في 
ريال قطري ٦١,٩٨١,١٤١المال المدفوع واألرباح المدورة ويقدر بمبلغ . يشتمل رأس المال على رأس ٢٠١٤ديسمبر 
ريال قطري).٦٧,٧٧٣,٠١٣: ٢٠١٤ديسمبر٣١(٢٠١٥يونيو٣٠كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٣١ -

يةالمالتاودألالقيمه العادله ل٢٢
أرصدة -البنوكيعطي الجدول التالي لمحة عامة عن األدوات المالية، غير النقد واألرصدة لدى البنوك وأرصدة لدى 

:٢٠١٥ديسمبر ٣١العمالء، والتي تمتلكها المجموعة كما في

ةالعادلةالقيمةالدفتريةالقيم٢٠١٥ديسمبر٣١

ريال قطريريال قطري

الموجودات المالية:

٢٤,٥٨٢,٨١٩٢٤,٥٨٢,٨١٩مبالغ مستحقة من بورصة قطر

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦)٩(ايضاح موجودات مالية متاحة للبيع

٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠)٧(ايضاح تأمينات مستردة

٧٩,٥٩٥٧٩,٥٩٥)٧موجودات أخرى (ايضاح 

٢٩,٩٥٠,٦٥٠٢٩,٩٥٠,٦٥٠جمالياإل

المطلوبات المالية:

١٨٢,٥٢٤,٥٩٠١٨٢,٥٢٤,٥٩٠عمالءإلىمبالغ مستحقة 

٣,٥١٢,٥٩٥٣,٥١٢,٥٩٥)١١مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى(ايضاح 

١٨٦,٠٣٧,١٨٥١٨٦,٠٣٧,١٨٥جمالياإل

القيمة العادلةةالدفتريةالقيم٢٠١٤ديسمبر٣١

ريال قطريريال قطري

الموجودات المالية:

٢٦,٨٨١,٢٦٨٢٦,٨٨١,٢٦٨مبالغ مستحقة من بورصة قطر

٥,٥٦٢,٦١٧٥,٥٦٢,٦١٧)٩(ايضاح موجودات مالية متاحة للبيع

٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠)٧(ايضاح تأمينات مستردة

٧٠,٩١٧٧٠,٩١٧)٧موجودات أخرى (ايضاح 

٣٤,٥١٥,٠٥٢٣٤,٥١٥,٠٥٢جمالياإل

المطلوبات المالية:

٤٩١,٢١٦,٩٠٦٤٩١,٢١٦,٩٠٦عمالءإلىمبالغ مستحقة 

٣,٥٦٠,٢٢٥٣,٥٦٠,٢٢٥)١١مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى(ايضاح 

٤٩٤,٧٧٧,١٣١٤٩٤,٧٧٧,١٣١جمالياإل
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٣٢ -

تتمة-ية المالتاودألالقيمه العادله ل٢٢

تدرج القيمة العادلة

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

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

هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة بصورة مباشرة أو تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير :٢المستوى 
و;غير مباشرة

.التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة:٣المستوى 

بينتحويلحدثإذاماالمجموعةتقررمتكرر،أساسعلى العادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة

القيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفيالمستويات

.ماليةفترةكلنهايةفي) ككلالعادلة

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٥ديسمبر٣١فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٥ديسمبر٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦--٣,٢٨٧,٩٧٦متاحة للبيعموجودات مالية

٨,٤١٢,٩٠٧--٨,٤١٢,٩٠٧استثمارات عقاريه

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤ديسمبر٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦-٥,٥٦٢,٦١٧٢,٢٧٤,٦٣١متاحة للبيعموجودات مالية

----استثمارات عقاريه

لقيمة العادلة ، ولم القياس ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنةخالل 

.لقياس القيمة العادلة٣يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

التحليل القطاعي٢٣
ألغراضقطاعاتثالثةمجموعةلل. اهأنشطتطبيعةعمىبناءتجاريةقطاعاتفيالمجموعةتنتظمإداريةغراضأل

:يهالثالثوالقطاعات،األخرىواألنشطةالتقارير

األسهموشراءلبيعكوسيطللعمالء تقدمخدماتالقطاعذاهيشمل: مهسألاوساطة-

.عمالءللالعقاريةألستثماراتاوتراالعقاوادارةتسويقخدماتالقطاعهذايشمل: العقارات-

.لشركات التابعة للمجموعةلمؤسسيةخدماتبتقديمتقومحيثالقابضةالشركةتمثلأخرى: أخرى-

تقييميتم. األداءوتقييمالمواردتخصيصألغراضةلمنفصبصورةالتشغيللقطاعاتالتشغيلنتائجبمراقبةالدارةاتقوم

.التشغيلخسارةأوربحىلعبناءالقطاعاتأداء
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٣٣ -

تتمة-التحليل القطاعي ٢٣

الموحدة

التعديالت 

والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة
٢٠١٥ديسمبر٣١

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

١٣,٦٩١,٨٥٩ - ١٣,٦٩١,٨٥٩ - - ١٣,٦٩١,٨٥٩ وعموالتصافي إيرادات وساطة

١,١٨٥,٨٧٠ - ١,١٨٥,٨٧٠ - ١,١٨٥,٨٧٠ - ربح بيع استثمار عقاري

٦١٢,١٢٤ )١٥,٧٤٦,٧٤٤( ١٦,٣٥٨,٨٦٨ ١٥,٩٦٨,٣٧٦ ١٠,٦١٦ ٣٧٩,٨٧٦ أخرى

١٥,٤٨٩,٨٥٣ )١٥,٥٤٨,٧٨٨( ٣١,٢٣٦,٥٩٧ ١٥,٩٦٨,٣٧٦ ١,١٩٦,٤٨٦ ١٤,٠٧١,٧٣٥ دخل القطاع

٦,١١٠,٩٤٠ )١٥,١٣٦,١٦٣( ٢١,٢٤٧,١٠٣ ١٣,٧٥٩,٩٢٦ ١,٠٩٥,٤٠٥ ٦,٣٩١,٧٧٢ ربح القطاع

٢٣٠,٥٤٣ - ٢٣٠,٥٤٣ ٣٤,٨٣٠ - ١٩٥,٧١٣ اإلهالك



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٣٤ -

تتمة-التحليل القطاعي ٢٣

الموحدة

التعديالت 

والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة
٢٠١٤ديسمبر٣١

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

٢٥,٦٥٣,٢٠٧ - ٢٥,٦٥٣,٢٠٧ - - ٢٥,٦٥٣,٢٠٧ وعموالتصافي إيرادات وساطة 

١,٠٦٠,٦١٢ )٩,٨٢٠,٥٧٤( ١٠,٨٨١,١٨٦ ١٠,٥٩٠,١٢١ ٩,٩٥١ ٢٨١,١١٤ أخرى

٢٦,٧١٣,٨١٩ )٩,٨٢٠,٥٧٤( ٣٦,٥٣٤,٣٩٣ ١٠,٥٩٠,١٢١ ٩,٩٥١ ٢٥,٩٣٤,٣٢١ دخل القطاع

١٦,٠٩٩,٨٨٤ )٨,٥١٦,٢١١( ٢٤,٦١٦,٠٩٥ ٧,٩٩٥,٢٣٢ )٣٧,٥٦٩( ١٦,٦٥٨,٤٣٢ ربح القطاع

٥٣٤,٠٤٩ - ٥٣٤,٠٤٩ ٦,١٣٣ - ٥٢٧,٩١٦ اإلهالك



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة
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٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

-٣٥ -

تتمة-التحليل القطاعي ٢٣

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

٢٠١٥ديسمبر٣١

ريال قطري ريال قطري قطريريال  ريال قطري ريال قطري ريال قطري

٢٤٩,١٨٢,٥٥٥ )٣٦,٢١٧,٥٥٤( ٢٨٥,٤٠٠,١٠٩ ٥١,٣٨٢,٩٤٣ ٩,٠١٠,٨٧٦ ٢٢٥,٠٠٦,٢٩٠ موجودات القطاع

١٨٧,٢٠١,٤١٤ )١,٢١٧,٥٥٨( ١٨٨,٤١٨,٩٧٢ ٧٢٦,٥٥٢ ٢,٩٤٨,٠٠٩ ١٨٤,٧٤٤,٤١١ مطلوبات القطاع

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

٢٠١٤ديسمبر٣١

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩ )٣٢,٧١١,٤٢٦( ٥٩٦,٣٤٩,٣٧٥ ٥١,٤٨٥,٠٨٢ ١١,١١٣,٢٨٧ ٥٣٣,٧٥١,٠٠٦ موجودات القطاع

٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦ )٧,٧١١,٤٢٩( ٥٠٣,٥٧٦,٣٦٥ ٢,٦٨٥,٨٠٥ ٦,٠٠٢,٢٥٠ ٤٩٤,٨٨٨,٣١٠ ات القطاعمطلوب

تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر
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اإللتزامات المحتملة ٢٤
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٥
من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ مجموعةيتطلب إعداد البيانات المالية لل

في نهاية فترة البيانات المالية. اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وبعض اإليفصاحات

ولكن يمكن أن يؤدي عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات إلى نتائج تتطلب إدخال تعديالت 

جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات للفترات المستقبلية. خالل عملية تطبيق السياسات 

قديرات واإلفتراضات التالية ، التي لها تأثير هام على المبالغ المحاسبية للشركة قامت اإلدارة بإدخال الت

المدرجة في البيانات المالية.

المعداتوممتلكاتاألعمار اإلنتاجية لل

والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير لممتلكاتاألعمار اإلنتاجية التقديرية لمجموعةتحدد ال

بعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو 

تقوم الشركة سنوياً بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ويتم تعديل قسط االستهالك التجاري.

لتي تعتقد فيها اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.مستقبالً في الحاالت ا

انخفاض قيمة الذمم المدينة
بعمل تقدير للذمم المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ لمجموعةتقوم ا

بالكامل. يتم هذا التقدير للمبالغ الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها 

على طول الفترة استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء

الزمنية التي مضى على استحقاقها.

تصنيف األوراق المالية االستثمارية

ما إذا كان ينبغي أن تصنف على أنها "استثمارات بالقيمة العادلة اتاقتناء االستثمارعندتقرر المجموعة

لتصنيف ٣٩من خالل الربح أو الخسارة" أو "متاحة للبيع". تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 

استثماراتها. تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" إذا تم 

. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى النقدتوليد تها أساسا لغرض الربح القصير األجل وحياز

متاحة كاستثمارات "
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تتمة- التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٦
الستثمار في األسهم واألوراق المالية واالستثمار في شركة زميلة فقط ابتسجيلالمجموعةتقوم للبيع". 

، بغض النظر عن حصة هذه الشركات المستثمر بهاممارسة تأثير كبير على للمجموعة عندما يمكن

.للبيعت متاحةعلى أنها استثماراالستثمارتصنفيتم الملكية، و

القيمة العادلة لألدوات المالية

المركز عندما ال يمكن الحصول على القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالية المسجلة في بيان 

أسواق نشطة , يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية منالمالي 

المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق الواضحة عندما يتاح ذلك , ولكن عند عدم توافرها , 

مثل خطر للمدخالتارات تتضمن األحكام اعتبيتطلب ذلك درجة من الحكم للحصول على القيمة العادلة. 

اإلئتمان والتقلب. يمكن أن تؤدي التغيرات في اإلفتراضات على هذه العوامل إلى التأثير على السيولة و

.٢٠القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية.المعلومات مبينة في اإليضاح 

اإلنخفاض في القيمة 
المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي بتقدير ما إذا كان هنالك بالنسبة لإلستثمارات

المصنفةدليل موضوعي على إنخفاض إستثمار أو مجموعة إستثمارات. في حالة إستثمارات الملكية 

مارات األقل متاحة للبيع ، يتضمن الدليل الموضوعي اإلنخفاض الهام أو المستمر في القيمة العادلة لإلستث

"الهام" مقابل التكلفة  "مستمر" تقدير من قبل اإلدارة. يتم قياس  "هام" أو  من تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو 

األصلية لإلستثمار و"المستمر" في مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة العادلة لإلستثمار أقل من قيمته 

األصلية.

تقييم العقارات

ارية بالقيمة العادلة. استعانت المجموعة بخبراء تثمين خارجيين مستقلين لتحديد تدرج االستثمارات العق

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية. يستخدم خبير التثمين المعلومات حول حالة السوق والعائد التقديري 

قع العقارات والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمعامالت العقارية األخيرة ذات الخصائص وموا

المشابهة لتقييم العقارات االستثمارية.


