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المختصرة الموحدةالبیانات المالیة المرحلیة 
٢٠١٥مارس ٣١



الكرامأعضاء مجلس اإلدارةالسادةتقریر حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة إلى 
)ق.م.ش(القابضةاإلسالمیةالمجموعة

المقدمة
للمجموعة اإلسالمیة القابضة ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة (یشار المرحلي الموحد المرفقالمركز المالي یان بلقد راجعنا 

التغیرات في حقوق و المرحلیة الموحدة للدخل والدخل الشامل بیانات الو ٢٠١٥مارس ٣١كما في إلیهم جمیعا بـ "المجموعة")
عن إعداد . إن اإلدارة مسؤولةالمنتهیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات المتممة لهاثالثة أشهر اللفترة المساهمین والتدفقات النقدیة 

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الموحدة وعرض هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  لتقاریر المالیة باوالمتعلق ٣٤وفقًا
أعمالإلى استناداالموحدةالمرحلیة المختصرة ول هذه البیانات المالیةحإصدار نتیجة مراجعة ولیتنا هي المرحلیة. إن مسؤ 

.المراجعة التي قمنا بها

نطاق المراجعة
للمعیار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة  "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة التي یقوم بها ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا

من األشخاص المسوتتكو .المدقق المستقل للمؤسسة" ولین ؤ ن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من إجراء استفسارات أساسًا
عن نطاق تدقیق إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا. عن األمور المالیة والمحاسبیة ، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وٕاجراءات مراجعة أخرى

لمعاییر التدقیق الدولیة ، وبالتالي ال نستطیع  الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیه عن كافة األمور الهامة یتم وفقًا
حول تدقیق هذه البیانات المالیة المرحلیةخالل أعمال تدقیق .، وعلیه فإننا ال نبدي رأیًا

نتیجة المراجعة
إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یستدعي االعتقاد بأن البیانات المالیة المرحلیة ا لمختصرة الموحدة لم یتم إعدادها، من استنادًا

لمعیار المحاسبة الدولي رقم المادیةكافة النواحي  .٣٤، وفقًا

عـن إرنســت ویــونــغ

زیـــاد نـــادر
محــاســب قــانـونـي

٢٥٨رقم سجل مراقبي الحسابات 
٢٠١٥أبریل ٨ي ـة فــالدوح



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة

من هذه البیانات المالیة المرحلیة ١٥إلى ١احات المرفقة من تشكل اإلیض .المختصرة الموحدةجزءًا
-٢-

الموحد بیان المركز المالي المرحلي
٢٠١٥مارس ٣١كما في 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠١٥٢٠١٤

(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطريإیضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة
٣٤١,٥٧٥,٩٨٦٥٣,٦٠٤,٨٦٤أرصدة لدى البنوك

٤٢٢٤,١٣٧,٧٣٥٤٦٣,٩٦٦,٨٢٨أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
-٦٩٥,٠٨٢مبالغ مستحقة من عمالء

٢٦,٨٨١,٢٦٨-قطربورصةمنمستحقةمبالغ
٥٥,٢٨٩,١٦٥١٣,٣٩٩,٦٩٧وارصدة مدینة اخرىمدفوعة مقدمًامصاریف

٢٧١,٦٩٧,٩٦٨٥٥٧,٨٥٢,٦٥٧إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة
-٦١١,٢٢٨,٢٦٠إستثمارات عقاریة

٧٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧موجودات متاحة للبیع
٩٠١,٥٢٩٢٢٢,٦٧٥ممتلكات ومعدات

١٥,٤١٧,٧٧٥٥,٧٨٥,٢٩٢إجمالي الموجودات غیر المتداولة

٢٨٧,١١٥,٧٤٣٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمین 
المطلوبات المتداولة

٢٢١,٠٤٠,٥١٠٤٩١,٢١٦,٩٠٦عمالءإلىمبالغ مستحقة 
-١,٦٠٢,٦٨٧مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

٨٣,٩٠٢,٧٦٣٣,٥٦٠,٢٢٥ارصدة دائنة اخرىو مصاریف مستحقة 

٢٢٦,٥٤٥,٩٦٠٤٩٤,٧٧٧,١٣١تداولةإجمالي المطلوبات الم

ةغیر المتداولاتالمطلوب
١,١٢٦,١٧٩١,٠٨٧,٨٠٥مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٢٢٧,٦٧٢,١٣٩٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمین
٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

١١,٩٠٩,٤٠٩١١,٩٠٩,٤٠٩قانونيإحتیاطي
٧,٥٣٤,١٩٥١٦,١١٣,٥٦٦أرباح مدورة

)٢٤٩,٩٦٢(-احتیاطي قیمة عادلة

٥٩,٤٤٣,٦٠٤٦٧,٧٧٣,٠١٣إجمالي حقوق المساهمین

٢٨٧,١١٥,٧٤٣٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمین 

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

جمال عبداهللا الجمال د. یوسف أحمد حسین النعمة

عضو مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة

من هذه البیانات المالیة المرحلیة ١٥إلى ١احات المرفقة من تشكل اإلیض .المختصرة الموحدةجزءًا
-٣-

الموحد بیان الدخل المرحلي
٢٠١٥مارس ٣١المنتهیة في شهر أثالثة لل

ة ثالثة أشهر المنتهیلل

مارس٣١في 

للثالثة أشهر 

٣١ة في هیالمنت

٢٠١٥٢٠١٤

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

لایر قطريلایر قطريإیضاحات

٧,١٩٩,٦٩٠٦,٩٩٦,٢٨٩إیرادات وساطة وعموالت

)١,٨٥٥,٤٩٣()١,٩٧٤,٨٣٠(مصاریف وساطة وعموالت

٥,٢٢٤,٨٦٠٥,١٤٠,٧٩٦وساطة وعموالت إیرادات صافي 

-٦٥٩٢,٩٣٥إستثمار عقاريبیع صافي ربح من

٨٧,٤٥٤٩٨,٨٦٨حسابات توفیر لدى بنوك إسالمیةمنإیرادات

٢٨٣,٩٧٠)٤٠٢,٣٢٧(بیع إستثمارات متاحة للبیعمنحرب(خسارة)صافي

)١٦٣,٢٧١(-خسائر إنخفاض قیمة إستثمارات متاحة للبیع

١٣٨,٧٨٤٥٥,٠٠٠توزیعات أرباحإیرادات 

٥,٦٤١,٧٠٦٥,٤١٥,٣٦٣التشغیلایراداتي صاف

١٦,٩٥٤-ىإیرادات أخر 

)٢,٤٦٧,٨١٠()٢,٢٢١,٠٧٧(مصاریف إداریة وعمومیة

٣,٤٢٠,٦٢٩٢,٩٦٤,٥٠٧ربح الفترة

١١٠,٨٦٠,٧٤للسهموالمخففاألساسيالعائد



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة

من هذه البیانات المالیة المرحلیة ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  .المختصرة الموحدةجزءًا
-٤-

الموحدالشامل المرحليبیان الدخل
٢٠١٥مارس ٣١المنتهیة في شهر ثالثة ألل

للثالثة أشهر 

ة المنتهی

مارس٣١في 

للثالثة أشهر 

ةالمنتهی

مارس٣١في 
٢٠١٥٢٠١٤

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

٣,٤٢٠,٦٢٩٢,٩٦٤,٥٠٧صافي ربح الفترة

الي ها تحویلعاد ی(خسائر) شاملة أخرى للفترةإیرادات
بیان الدخل الشامل في فترات الحقة

٦٢,٨٢١-تغیرات القیمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبیع

صافي خسارة  من إستبعاد استثمارات متاحة للبیع محول 

-٢٤٩,٩٦٢إلى بیان الدخل المرحلي الموحد

٣,٦٧٠,٥٩١٣,٠٢٧,٣٢٨إجمالي الدخل الشامل للفترة



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة

من هذه البیانات المالیة المرحلیة١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  .الموحدةالمختصرةجزءًا
-٥-

الموحدالتغیرات في حقوق المساهمین المرحليبیان
٢٠١٥مارس ٣١المنتهیة في ثالثة أشهر لل

احتیاطي قانونيرأس المال
أرباح 
احتیاطي قیمة مدورة

عادلة
اإلجمالي

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٦٧,٧٧٣,٠١٣)٢٤٩,٩٦٢(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩١٦,١١٣,٥٦٦(مدققة)٢٠١٥ینایر ١كما في 

٣,٤٢٠,٦٢٩-٣,٤٢٠,٦٢٩--ربح الفترة
٢٤٩,٩٦٢٢٤٩,٩٦٢---شاملة أخرى للفترةخسائر

٣,٤٢٠,٦٢٩٢٤٩,٩٦٢٣,٦٧٠,٥٩١--إجمالي الدخل الشامل للفترة
)١٢,٠٠٠,٠٠٠(-)١٢,٠٠٠,٠٠٠(--)١٠حللمساهمین (إیضامدفوعةأرباحتوزیعات

٥٩,٤٤٣,٦٠٤-٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩٧,٥٣٤,١٩٥(غیر مدققة)٢٠١٥مارس ٣١كما في 

احتیاطي قانونيرأس المال
أرباح 
اإلجمالياحتیاطي قیمة عادلةمدورة

لایر قطريقطريلایرلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٥٨,٩٦٧,٠١٨)١٥٨,٥٧٠(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦٨,٨٨٢,٠٢٢(مدققة)٢٠١٤ینایر ١كما في 

٢,٩٦٤,٥٠٧- ٢,٩٦٤,٥٠٧- - ربح الفترة
٦٢,٨٢١٦٢,٨٢١- - - إیرادات شاملة أخرى للفترة

٢,٩٦٤,٥٠٧٦٢,٨٢١٣,٠٢٧,٣٢٨- - إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٦,٨٠٠,٠٠٠(- )٦,٨٠٠,٠٠٠(- - )١٠(إیضاحللمساهمینمدفوعةأرباحتوزیعات
٥٥,١٩٤,٣٤٦)٩٥,٧٤٩(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦٥,٠٤٦,٥٢٩(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١كما في 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة

من هذه البیانات المالیة المرحلیة ١٥إلى ١ة من تشكل اإلیضاحات المرفق .المختصرة الموحدةجزءًا

-٦-

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد
٢٠١٥مارس ٣١المنتهیة في ثالثة أشهر لل

ثالثة أشهر المنتهیة لل
مارس٣١في 

للثالثة أشهر المنتهیة
مارس٣١في 

٢٠١٥٢٠١٤
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

األنشطة التشغیلیة

٣,٤٢٠,٦٢٩٢,٩٦٤,٥٠٧صافي ربح الفترة
:تعدیالت

٥٠,٢٤١١٦٧,٩٥٨استهالك

٥٦,٢٦٣٥٤,٨٨٣رسوم بنكیة

)٩٨,٨٦٨()٨٧,٤٥٤(لدى بنوك إسالمیةمن حسابات توفیرإیرادات 

)٥٥,٠٠٠()١٣٨,٧٨٤(إیرادات توزیعات أرباح 

)٢٨٣,٩٧٠(٧٤٠٢,٣٢٧متاحة للبیعصافي ربح من بیع إستثمارات 

-)٥٩٢,٩٣٥(٦استثمار عقاريبیع منصافي أرباح

١٦٣,٢٧١-في قیمة إستثمارات متاحة للبیعخسائر إنخفاض 

٣٨,٣٧٤٤٣,٠٧٢مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٣,١٤٨,٦٦١٢,٩٥٥,٨٥٣
:العاملالمالرأستغیرات

)٧٠,٤٠٠,٣٥٨(٢٣٩,٨٢٩,٠٩٣أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

)٤٧٤,٠٠٩()٦٩٥,٠٨٢(مبالغ مستحقة من عمالء

)٩,٣٧٠,٢٧٩()٥,٩٢٤,٧٩٣(وارصدة مدینة اخرىبالغ مدفوعة مقدمًام

٥٧,٠٩٨,٤٨٦)٢٧٠,١٧٦,٣٩٦(مبالغ مستحقة إلى عمالء

٢٨,٤٨٣,٩٥٥١٦,٦٥٢,٠٧١مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

)١,٤٣٧,٩٨٦(٣٤٢,٥٣٨ارصدة دائنة اخرىو مصاریف مستحقة 

)٤,٩٧٦,٢٢٢()٤,٩٩٢,٠٢٤(غیلالتشالمستخدم في النقد

)٥٤,٨٨٣()٥٦,٢٦٣(رسوم بنكیة

)١٩,٤٨٠(-مكافأة نهایة الخدمة للموظفین المدفوعة

)٥,٠٥٠,٥٨٥()٥,٠٤٨,٢٨٧(التشغیلیةالمستخدمة في األنشطة النقدیةصافي التدفقات



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة

من هذه البیانات المالیة المرحلیة ١٥إلى ١ة من تشكل اإلیضاحات المرفق .المختصرة الموحدةجزءًا

-٧-

تتمة-بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد 
٢٠١٥مارس ٣١المنتهیة في أشهر للثالثة

ثالثة أشهر المنتهیة لل
مارس٣١في 

للثالثة أشهر المنتهیة في 
مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

األنشطة اإلستثماریة

)٨,٧٩٤()٧٢٩,٠٩٥(ومعداتممتلكاتشراء 

)١٠,٢٤٢,٠٢٠(-ارات متاحة للبیعشراء إستثم

٢,١٢٢,٢٦٦٩,٨٤١,٨٧٩متحصالت من بیع إستثمارات متاحة للبیع

-٦٣,٤٠٠,٠٠٠متحصالت من بیع استثمار عقاري

١٣٨,٧٨٤٥٥,٠٠٠إیرادات توزیعات أرباح 

٨٧,٤٥٤٩٨,٨٦٨لدى بنوك إسالمیةمن حسابات توفیرإیرادات 

)٢٥٥,٠٦٧(٥,٠١٩,٤٠٩األنشطة اإلستثماریة)فيالمستخدمة من (قدیة صافي التدفقات الن

النشاط التمویلي 

)٦,٨٠٠,٠٠٠()١٢,٠٠٠,٠٠٠(مدفوعة للمساهمینتوزیعات أرباح

)٦,٨٠٠,٠٠٠()١٢,٠٠٠,٠٠٠(في النشاط التمویليالمستخدميالتدفق النقد

)١٢,١٠٥,٦٥٢()١٢,٠٢٨,٨٧٨(حكمهالنقد وما فيفي النقصصافي 

٥٣,٦٠٤,٨٦٤٤٨,٤٤١,٩٨١ینایر١في النقد وما في حكمه

٣٤١,٥٧٥,٩٨٦٣٦,٣٣٦,٣٢٩دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
المرحلیة المختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-٨-

معلومات عامة١
. ٢٦٣٣٧رقمتتحالتجاريبالسجلوقیدتخاصةقطریةمساهمةكشركةالمالیةلألوراقاإلسالمیةالشركةتأسست

وفقًاقطربورصةفيالوساطةخدماتوالعقاراتالسنداتوباالسهماالستثمارفيالرئیسیةالشركةأنشطةتتمثل

هیئةوتعلیمات٢٠٠٢لسنة)  ٥(رقمالقطريالتجاریةالشركاتقانونأحكامالشركةتتبع. اإلسالمیةالشریعةلتعالیم

.قطربورصةوالمالیةلألسواققطر

شركةإلىالشركةتحویلعلىالموافقةالشركةإدارةمجلسقرر،٢٠٠٦سبتمبر٢٢بتاریخالمنعقدإجتماعهخالل

إدراجوتم. ٢٠٠٦دیسمبر٢٦بتاریخوالتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،قطریةمساهمة

. ٢٠٠٨مارس٣بتاریخقطربورصةفيالشركةأسهم

أغسطس٢٢بتاریخعادیةالغیرالعمومیةالجمعیةوقرار٢٠٠٩دیسمبر٢٨بتاریخاإلدارةمجلستوصیةعلىاًءبن

مساهمةشركة(المالیةلألوراقاإلسالمیةالشركةمنالقانونيوشكلهاالشركةإسمتغییرعلىالموافقةتمت،٢٠١٠

قطرهیئةقرارعلىبناءًاالتغیرتموقد،)عامةقطریةمساهمةشركة(القابضةاإلسالمیةالمجموعةإلى) عامةقطریة

.٢٠١٠یولیو١٩بتاریخوالتجارةاألقتصادوزارةوموافقةالمالیةلألسواق

االسالمیةالشركةفيتتمثلوالتيالتابعة،وشركتهاللشركةالمالیةالبیاناتمنكلالموحدةالمالیةالبیاناتتتضمن

").المجموعة"جمیعاإلیهمیشار) (و.ش.ش(العقاریةاجیادشركةو) و.ش.ش(المالیةلألوراق

) ٤٦٦٤٥(رقمتحتالتجاريبالسجلوقیدتقطردولةفي)  و.ش.ش(المالیةلألوراقاإلسالمیةالشركةتسجیلتم

" الشركة) ("ق.م.ش(القابضةاإلسالمیةللمجموعةبالكاملمملوكةوهي٢٠١٠یولیو١٩بتاریخالواحدالشخصكشركة

. الوساطةخدماتفيللشركةالرئیسیةاألنشطةتتمثل"). األمالشركة"أو

ذاتكشركة) ٥٦٠٩١(رقمتحتالتجاريبالسجلقیدتوقطردولةفي) و.ش.ش(العقاریةأجیادشركةتسجیلتم

األنشطةتتمثل). ق.م.ش(لقابضةااإلسالمیةللمجموعةبالكاملمملوكةوهي٢٠١٣یونیو٤بتاریخالواحدالشخص

.الوساطةخدماتوالعقاراتفيالمتاجرةاعمالفيللشركةالرئیسیة

قبلمن٢٠١٥مارس٣١فيلفترة المنتهیة لللمجموعةالمختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٥أبریل٨بتاریخاإلدارةمجلس
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الهامةالمحاسبیةوالسیاساتالتوحیدو اإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد٢/١

٣١المنتهیة في ثالثة أشهر التابعة لفترة الاوشركاتهللشركةتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

ل٢٠١٥مارس  ". "التقاریر المالیة المرحلیة–٣٤معیار المحاسبة الدولي رقم وفقًا

لبیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة على جمیع المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات ال تحتوي ا

دیسمبر ٣١المالیة الموحدة السنویة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعـة كما في 

٢٠١٤ .
أسس التوحید٢/٢

للشركة وشركاتها المرحلیة المختصرةالموحدة على البیانات المالیةصرةالمرحلیة المختتشمل البیانات المالیة

. ٢٠١٥مارس٣١التابعة كما في 

الموحدة من المرحلیة المختصرةللشركات التابعة في البیانات المالیةالمرحلیة المختصرةیتم توحید البیانات المالیة

ي یبدأ فیه سیطرة المجموعة علیها حتى التاریخ الذي تنتهي فیه السیطرة. یتم التاریخ اإلستحواذ وهو التاریخ الذ

للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للشركة األم وباستخدام سیاسات المرحلیة المختصرةاعداد البیانات المالیة

الناتجة عن المعامالت بین محاسبیة متطابقة. یتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة 

شركات المجموعة وكذلك یتم إستبعاد األرباح الموزعة بالكامل.

٪ ، یتم توزیع نسبة ١٠٠یحتسب وجود الحصة غیر المسیطر علیها إذا كانت ملكیة الشركة التابعة اقل من 

ذلك سوف یؤدي إلى عجز.للحصة غیر المسیطر علیها من إجمالي الدخل الشامل للفترة ، حتى ولو كان 

الموحدة هي كالتالي:المرحلیة المختصرةضمنة في هذه البیانات المالیةتإن الشركات التابعة الم

أنشطة الشركةبلد التأسیساسم الشركة

النسبة المئویة للملكیة 

٢٠١٥مارس ٣١

النسبة المئویة للملكیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١

لألوراق الشركة االسالمیة

٪١٠٠٪١٠٠خدمات الوساطةقطرلیة (ش.ش.و)الما

شركة أجیاد العقاریة 

٪١٠٠٪١٠٠عقاراتقطر(ش.ش.و) 
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تتمة–الهامةالمحاسبیةوالسیاساتو التوحیداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحید٢/٢

كمعاملة بین المالك. وٕاذا فقدت إن أي تغییر في حصة ملكیة الشركة التابعة بدون فقدان السیطرة یتم إحتسابه 

المجموعة السیطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

إلغاء تحقیق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.·
إلغاء تحقیق القیمة الدفتریة ألي من الحصص غیر المسیطر علیها.·
لعمالت األجنبیة والمدرجة ضمن حقوق الملكیة.إلغاء تحقیق الفروقات المتراكمة من تحویل ا·
تحقیق القیمة العادلة للمبالغ المستلمة.·
تحقیق القیمة العادلة ألي استثمار یحتفظ به.·
تحقیق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.·
في إیرادات شاملة أخرى إلى الربح أو الخسارة أو · إعادة تبویب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا

األرباح المدورة ، أیهما أنسب.

الجدیدةوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر
السیاساتمعطابقتتالموحدةالمختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبیةالسیاساتإن

،٢٠١٤دیسمبر٣١فيالمنتهیةللسنةللمجموعةالسنویةالموحدةالمالیةالبیاناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبیة

.٢٠١٥ینایر١مناعتبارًامفعولهایسريجدیدةوتفسیراتمعاییرتطبیقباستثناء

األعمالدمج: ٣المالیةللتقاریرالدوليالمعیار
الناشئة) موجوداتأو(كمطلوباتالمصنفةالمحتملةالمبالغاتفاقیاتجمیعأنویوضحمستقبًالالتعدیلتطبیقیتم

ضمندرجتلمأودرجتاسواًءالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالحقًاقیاسهایجباألعمالدمجمن

معذلكشىایتم). مطبقهولماوفقًا،٣٩الدوليالمحاسبةمعیارأو(٩المالیةللتقاریرالدوليالمعیارنطاق

.للمجموعةالمحاسبیةالسیاسةعلىتأثیرالتعدیالتلهذهفلیسوعلیهللمجموعةالحالیةالمحاسبیةالسیاسة

التشغیلیةالقطاعات: ٨المالیةللتقاریرالدوليالمعیار
من١٢الفقرةفيالربحمعیارتطبیقعندإلدارةااستخدمتهاالتياألحكامعناإلفصاحالمؤسسةعلىیجب

دمجهاتمالتيالتشغیلیةالقطاعاتحولموجزوصفذلكمتضمنًا،٨المالیةللتقاریرالدوليالمعیار

العقاراتكانتإذاماتقییمفيالمستخدمة) الربحهامشإجماليأوالمبیعاتمثل(االقتصادیةوالخصائص

إذاماحالةفيفقطعنهااإلفصاحمطلوبالموجوداتإجماليمعالقطاعاتموجوداتتسویةوتكون" متماثلة"

. القطاعبمطلوباتیتعلقفیماوبالمثلحولهاالقرارالتخاذتقدیمهاتمقدالتسویةكانت
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تتمة–الهامةالمحاسبیةوالسیاساتو التوحیداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحید٢/٢
غیرالموجودات: ٣٨الدوليالمحاسبةمعیار–والمعداتواآلالتالعقارات: ١٦الدولياسبةالمحمعیار

الملموسة
یجوز٣٨الدوليالمحاسبةومعیار١٦الدوليالمحاسبةلمعیاروفقًاأنهوتوضحرجعيبأثرالتعدیالتتطبیقیتم

أواإلجماليمستوىعلىسواءمالحظتهامكنیالتيالبیاناتإلىاإلشارةخاللمنالموجوداتتقییمإعادة

وتعدیلالدفتریةللقیمةالسوقفيالقیمةتحدیدخاللمنأوالسوقیةالقیمةإلىللموجوداتالدفتریةالقیمةصافي

فإن،ذلكإلىإضافة. السوقیةللقیمةمساویةالناتجةالدفتریةالقیمةتكونبحیثتناسبیًاالدفتریةالقیمةإجمالي

بتسجیلالمجموعةتقملم. الموجوداتلهذهالدفتریةوالقیمةاإلجماليبینالفارقهوالمتراكمواالطفاءالستهالكا

.الحالیةالمرحلیةالفترةخاللالتقییمإلعادةتعدیالتأیة

العالقةذاتاألطرافحولإفصاحات: ٢٤الدوليالمحاسبةمعیار
اإلدارةموظفيخدماتتقدمالتيالمؤسسات(اإلدارةمؤسساتأنضحویو رجعيبأثرالتعدیلتطبیقیتم

علىفإنه،ذلكإلىإضافة. العالقةذاتاألطرافإلفصاحاتتخضععالقةذاتأطرافهي) الرئیسیة

.المقدمةاإلدارةخدماتمقابلالمتكبدةالمصاریفعنباإلفصاحتقومأناإلدارةمؤسساتتستخدمالتيالمؤسسة

االستثماریةالعقارات: ٤٠الدوليالمحاسبةعیارم
التيوالعقاراتيالعقار راإلستثمابینرقالف٤٠الدوليالمحاسبةمعیارفيالمساعدةالخدماتوصفیوضح

المعیاراستخدامیتمأنهویوضحمستقبًالالتعدیلتطبیقیتم). والمعداتواآلالتالعقاراتأي(مالكوهایشغلها

كانتإذامالتحدید٤٠الدوليالمحاسبةمعیارفيالمساعدةالخدماتوصفولیس٣المالیةلتقاریرلالدولي

.األعمالدمجمعاملةأولموجوداتشراءمعاملةهيالمعاملة

ارصدة لدى البنوك٣

٢٠١٤دیسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

لایر قطريلایر قطريقطريلایر

٤١,٥٧٥,٩٨٦٣٦,٣٣٦,٣٢٩٥٣,٦٠٤,٨٦٤ارصدة لدى البنوك 
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أرصدة عمالء –أرصدة لدى البنوك ٤
أرصدة العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء . وتحتفظ بها المجموعة كامانة الى حین قیام العمالء بتخصیص 

أسهم وعندها تقوم المجموعة بتحویل األموال المخصصة الى حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى هیئة هذه األرصدة لشراء

التسویات.

وارصدة مدینة اخرىمبالغ مدفوعة مقدمًا٥

٢٠١٤دیسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

١,٩٦٤,٦٧٥١٠,٥٠٠,٠٠٠اإلسالمیة ذ.م.مشركة تسهیالت مبالغ مدفوعة إلى
٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠مستردةودائع

١,١٩٢,٨١٥٨٢٨,٥٣٠ًامصاریف مدفوعة مقدم
١٣١,٤٢٥٧٠,٩١٧موجودات أخرى

٥,٢٨٩,١٦٥١٣,٣٩٩,٦٩٧اإلجمالي 

إستثمارات عقاریة٦
اري  لشركة تسهیالت االسالمیةعقرجموعة ببیع إستثماقامت الم، ٢٠١٥مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهیة في خالل ال

ذ.م.م ، طرف ذو عالقة. تتلخص تفاصیل هذه المعاملة على النحو التالي:

٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

-٣,٤٠٠,٠٠٠المبلغ المتحصل من بیع عقار تجاري

-)٢,٨٠٧,٠٦٥(اء عقار تجاريتكلفة شر 

-٥٩٢,٩٣٥صافي ربح من بیع عقار تجاري
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للبیعمتاحةموجودات٧
على التالي: للبیعمتاحةموجوداتتشمل 

٢٠١٥مارس ٣١
دیسمبر ٣١

٢٠١٤
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

مدرجةأسهم ملكیة 

٢,٢٧٤,٦٣١-(أ)قطر–أسهم ملكیة 

مدرجةغیر أسهم ملكیة 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦قطر–أسهم ملكیة 

٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧اإلجمالي 

قامت المجموعة ببیع جمیع استثماراتها في أسهم الملكیة المحلیة ٢٠١٥مارس ٣١خالل الثالثة أشهر المنتهیة في )أ(

٢٨٣,٩٧٠هم الملكیة  ـت ارباح بیع اسـ: بلغ٢٠١٤مارس ٣١لایر قطري ( ٤٠٢,٤٢٧مة ـبقی، و حققت خسارة

.)لایر قطري

مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى٨

٢٠١٤دیسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

٢,٦٦٢,٥٠١٥٣٦,١٣٧توزیعات أرباح دائنة

٥٩٧,٨٦٢٦٨٧,٧٩٦ریف مستحقةمصا

٣٧٧,٧٧٩٣٩٨,٩٣٩إلتزامات للمساهمین من بیع األسهم

٢٦٤,٦٢١٣٢١,١١٦أوراق دفع

٤٠٢,٤٩٧-مخصص دعم األنشطة الریاضیة واالجتماعیة

١,٢١٣,٧٤٠-مطلوبات أخرى

٤,٢٥٣,٦٦٥٣,٥٦٠,٢٢٥االجمالي



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
المرحلیة المختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٤-

رأس المال ٩
٢٠١٤دیسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١

(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

رأس المال المصرح به والمصدر:

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠لایر قطري للسهم الواحد١٠سهم بقیمة إسمیة قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠

لیصبح ٪٥٠بنسبةالحالي الزیادة رأس الم٢٠١٥مارس ١٥بتاریخ الذي عقداجتماعهمجلس االدارة في قرر

.٢٠١٥خالل االكتتابعملیةمن المتوقع ان تتم .للمساهمین الحالیینالخاص، عن طریق االكتتابسهم ٦,٠٠٠,٠٠٠

توزیعات األرباح ١٠
لایر٣، تم الموافقة على توزیع ٢٠١٥فبرایر ١١في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة للشركة و التي إنعقدت بتاریخ 

.٢٠١٤لایر قطري كتوزیعات ارباح نقدیة لسنة ١٢,٠٠٠,٠٠٠قدرهاقطري للسهم و بقیمة إجمالیة

لایر ١,٧، تم الموافقة على توزیع ٢٠١٤فبرایر ١٨في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة للشركة و التي إنعقدت بتاریخ 

.٢٠١٣یعات ارباح نقدیة لسنة لایر قطري كتوز ٦,٨٠٠,٠٠٠قدرهاقطري للسهم و بقیمة إجمالیة

العائد األساسي والمخفف للسهم١١

خاللالقائمةالعادیةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابیتم
.الفترة

ثالثة أشهر لل
المنتهیة في

للثالثة أشهر 
المنتهیة في

٢٠١٤مارس٢٠١٥٣١مارس ٣١
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣٫٤٢٠٫٦٢٩٢٫٩٦٤٫٥٠٧ربح الفترة (باللایر القطري)
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

٠,٨٦٠,٧٤العائد األساسي والمخفف للسهم (باللایر القطري)

فف للسهم، و بالتالي فإن العائد المخفف للسهم الواحد یساوي اسهم ذات تأثیر على العائد المخإصدار خالل القترة یتملم 

العائد االساسي.



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
المرحلیة المختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٥-

اإللتزامات المحتملة ١٢
٢٠١٤دیسمبر ٢٠١٥٣١مارس  ٣١

(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

لعالقة المعامالت مع األطراف ذات ا١٣

تتمالتيوالشركاتأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا للمجموعة والمساهمین الرئیسین تتمثل األطراف ذات عالقة في 

.األطرافتلكقبلمنهامًاتأثیرًاعلیهایمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعلیهاالسیطرة

كانت كما یلي:یان الدخل المرحلي الموحدفي بالمدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

لثالثة أشهر ل
المنتهیة في

للثالثة أشهر 
المنتهیة في

٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

٨٧,٤٥٤٩٨,٨٦٨حسابات توفیر لدى بنوك إسالمیةمنإیرادات

٤٧١,٢٦٦٩٩٢,٠٧٦عموالتو وساطةإیراداتصافي 

)٩١١,٢٠٦()٤٠٦,٢٣٣(عموالت مرتجعة

-٥٩٢,٩٣٥الربح من بیع استثمار عقاري

ي:التالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبیانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة

٢٠١٤دیسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

٢١٣,٨٤٧,٩٥٧٢١٦,٨٣٧,٢٩٩البنوكلدىأرصدة

١,٩٦٤,٦٧٥١٠,٥٠٠,٠٠٠شركة تسهیالت اإلسالمیة ذ.م.م
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تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٣

اإلدارة العلیاتعویضات

:كالتاليالسنةخاللارةباإلدالمسؤولینوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت
ثالثة أشهر لل

المنتهیة في
للثالثة أشهر 
المنتهیة في

٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

٣٣٣,٩٠٠٣٢٤,٩٠٠منافع قصیرة األجل

یةالمالتاو داأل١٤

تدرج القیمة العادلة
التدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:تستخدم المجموعة

بیننقلحدثإذاماجموعةالمتقرر،متكررعلى أساسالعادلةبالقیمةتسجیلهایتمالتيالمالیةلألدواتبالنسبة
القیمةلقیاسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنیفالتقییمإعادةخاللمنالتدرجفيالمستویات

.مالیةفترةكلنهایةفي) ككلالعادلة

:العادلةبالقیمةالتالیةالمالیةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٥مارس٣١فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى قیمة العادلةال
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٥مارس ٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦---إستثمارات متاحة للبیع

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القیمة العادلة
لایر قطريقطريلایرلایر قطريلایر قطري٢٠١٤دیسمبر٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦-٢,٠٥٥,٢٨٩٢,٠٥٥,٢٨٩إستثمارات متاحة للبیع

لقیاس القیمة العادلة ، ٢والمستوى ١، لم یتم عمل أي تحویل بین المستوى ٢٠١٥مارس ٣١خالل الفترة المنتهیة في 
.لقیاس القیمة العادلة٣ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى 

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق:١المستوى 
ادلة المسجلة ، واضحة تقنیات أخرى والتي تكون جمیع بیاناتها التي لها تأثیر هام على القیمة الع:٢المستوى 

و;بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
التقنیات التي تستخدم بیانات لها تأثیر هام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد علـى بیانـات :٣المستوى 

.سوقیة واضحة
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التحلیل القطاعي ١٥

تشغیلیةقطاعاتثةالثمجموعةلل. اهأنشطتطبیعةلىعبناءتجاریةقطاعاتفيالمجموعةتقسمإداریةغراضأل

:يهثالالثوالقطاعات

الوساطة المالیة للعمالء.خدماتالقطاعذاهیشمل: وساطةال-

.دمات بیع العقاراتوختراالعقاادارةخدماتالقطاعهذایشمل: العقارات-

.لشركات التابعة للمجموعةلمؤسسیةخدماتبتقدیمتقومحیثالقابضةالشركةتمثلأخرى: أخرى-

أداءتقییمیتم. األداءوتقییمالمواردتخصیصألغراضةلمنفصبصورةالتشغیللقطاعاتالتشغیلنتائجبمراقبةالدارةاتقوم

.یلالتشغخسارةأوربحىلعبناءالقطاعات

الموحدة التعدیالت 
واالستبعادات اإلجمالي  أخرى اتالعقار  خدمات الوساطة

الثالثة أشهر المنتهیة 
٢٠١٥مارس ٣١في 

(مراجعة)
لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري

٥,٢٢٤,٨٦٠ - ٥,٢٢٤,٨٦٠ - - ٥,٢٢٤,٨٦٠

یرادات وساطة إصافي 

وعموالت

٥٩٤,٦١٨ - ٥٩٤,٦١٨ - ٥٩٤,٦١٨ - ربح بیع استثمار عقاري

٢٢٤,٥٥٥ )٣٥٠,٩٠٠( ٥٧٥,٤٥٥ ٤٨٩,٦٨٤ - ٨٥,٧٧١ أخرى

٦,٠٤٤,٠٣٣ )٣٥٠,٩٠٠( ٦,٣٩٤,٩٣٣ ٤٨٩,٦٨٤ ٥٩٤,٦١٨ ٥,٣١٠,٦٣١ دخل القطاع

٣,٤٢٠,٦٢٩ )١٤,٩٩٢,٥٨٩( ١٨,٤١٣,٢١٨ ١٤,٦٩٩,٧١٧ ٥٥٥,٣٤٨ ٣,١٥٨,١٥٣ ربح القطاع

٥٠,٢٤١ - ٥٠,٢٤١ ٤,٤٧٣ - ٤٥,٧٦٨ هالكستاال

الموحدة التعدیالت 
واالستبعادات

اإلجمالي  أخرى اتالعقار  خدمات الوساطة

الثالثة أشهر المنتهیة 
٢٠١٤مارس ٣١في 

(مراجعة)
لایر قطري لایر قطري لایر قطري طريلایر ق لایر قطري لایر قطري

٥,٢٢٤,٨٦٠ - ٥,٢٢٤,٨٦٠ - - ٥,١٤٠,٧٩٦

صافي إیرادات وساطة 

وعموالت

٥,٥٩٥,٥٨٨ - ٥,٥٩٥,٥٨٨ ٢,٣٤١,٧٩٤ - ٣,٢٥٣,٧٩٤ أخرى

١٠,٧٣٦,٣٨٤ - ١٠,٧٣٦,٣٨٤ ٢,٣٤١,٧٩٤ - ٨,٣٩٤,٥٩٠ دخل القطاع

٢,٩٦٤,٥٠٧ - ٢,٩٦٤,٥٠٧ ٢٣٨,٠٦٣ - ٢,٧٢٦,٤٤٤ ربح القطاع

١٣٣,٥١٢ - ١٣٣,٥١٢ ٢٦,٧٠٢ - ١٠٦,٨١٠ هالكستاال



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
المرحلیة المختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٥مارس ٣١في 
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تتمة-التحلیل القطاعي١٥

الجدول التالي یمثل الموجودات و المطلوبات للقطاع

الموحدة التعدیالت 
واالستبعادات اإلجمالي  أخرى اراتالعق اطةخدمات الوس

مارس ٣١في 
٢٠١٥
(مراجعة)

لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري

)٢٨٧,١١٥,٧٤٣( )٣٤,١١٧,٨٨٥( ٣٢١,٢٣٣,٦٢٨ ٥١,٩٩٩,١٧٣ ٥,٦٧٥,٣٨٥ ٢٦٣,٥٥٩,٠٧٠ موجودات القطاع

٢٢٧,٢٩٢,٠٥٩ )٢,١٥٨,١٧٠( ٢٢٩,٨٣٠,٣٠٩ ٣,٢٩٠,٤٩٩ ٩,٠٠٠ ٢٢٦,٥٣٠,٨١٠ مطلوبات القطاع

الموحدة
التعدیالت 
والتصفیات  اإلجمالي  أخرى العقاریة  خدمات الوساطة

٢٠١٤دیسمبر٣١في 
(مدققة)

لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري

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

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

تقع جمیع عملیات المجموعة في دولة قطر


