
)ش.م.ق(اإلسالمية القابضة المجموعة

المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
٢٠١٤يونيو٣٠



الكرامأعضاء مجلس اإلدارةالسادةتقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى 
)ق.م.ش(القابضةاإلسالميةالمجموعة

المقدمة
("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار للمجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.قالمرحلي الموحد المرفقالمركز المالي بيانلقد راجعنا

لفترة الثالثة أشهر المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشاملبيانات الو٢٠١٤يونيو٣٠كما في إليهم جميعا بـ "المجموعة")
المرحليتدفقات النقديةوبيان الالمرحلي التغيرات في حقوق المساهمين بيان و٢٠١٤يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهية في 

. المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاأشهر ستةاللفترة الموحد

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة إن اإلدارة مسؤولة
المرحلية المختصرة حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي لتقارير المالية المرحلية. إن مسؤباوالمتعلق ٣٤

.المراجعة التي قمنا بهاأعمالإلى استناداالموحدة

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 

ولين عن ؤوتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات أساساً من األشخاص المس.المدقق المستقل للمؤسسة"
عن نطاق تدقيق إن نطاق المراجعة يقل كثيراً. األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة يتم وفقاً لمعايير التدقيق
.، وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحليةخالل أعمال تدقيق

نتيجة المراجعة
، بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لم يتم إعدادهااستناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد 

.٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةمن كافة النواحي 

عـن إرنســت ويــونــغ

ـادرـــاد نــــزيــــ
محــاســب قــانـونـي

٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 
٢٠١٤يوليو ٩الدوحة في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٢-

الموحد بيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٤يونيو٣٠كما في 

ديسمبر٣١يونيو٣٠
٢٠١٤٢٠١٣

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

٣٤٠,٠٥٤,٥٠٠٤٨٫٤٤١٫٩٨١أرصدة لدى البنوك
٤٤٠١,٥٧٧,٧٢٣١٨٧٫٣٦٩٫٠٠٧أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

١٧٨,٢٧١٧٩١مبالغ مستحقة من عمالء
٥١٣,٧٤١,٦٨٢٤,٣٧١,٧٢٠وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

٤٥٥,٥٥٢,١٧٦٢٤٠,١٨٣,٤٩٩الموجودات المتداولةإجمالي

الموجودات غير المتداولة
٣٩٢,٢٢٦٦٩٩,٧٧٧ومعداتممتلكات

٦٥,٠٥٢,٦١٠٤,٦٠٥,٢٨٩إستثمارات متاحة للبيع

٥,٤٤٤,٨٣٦٥,٣٠٥,٠٦٦إجمالي الموجودات غير المتداولة

٤٦٠,٩٩٧,٠١٢٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات المتداولة

٣٨٦,٢٥٦,١٤٣١٧٤,٤٤٩,١٨٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 
١٠,٤٢٢,٧٢٦٧,١٤٩,٤٠٠مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

٨٣,٧٨١,١٩٢٤,٠٦٤,٥٢٩ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 
٤٠٠,٤٦٠,٠٦١١٨٥,٦٦٣,١١٨المطلوبات المتداولةإجمالي 

ةغير المتداولاتالمطلوب
١,٠١٢,١٨١٨٥٨,٤٢٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٤٠١,٤٧٢,٢٤٢١٨٦,٥٢١,٥٤٧إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

١٠,٢٤٣,٥٦٦١٠,٢٤٣,٥٦٦قانونيإحتياطي
)١٥٨,٥٧٠()٣٥٩,٣٤٤(احتياطي قيمة عادلة

٩,٦٤٠,٥٤٨٨,٨٨٢,٠٢٢أرباح مدورة

٥٩,٥٢٤,٧٧٠٥٨,٩٦٧,٠١٨إجمالي حقوق المساهمين

٤٦٠,٩٩٧,٠١٢٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

د. يوسف أحمد حسين النعمة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٣-

الموحد بيان الدخل المرحلي
٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في شهر أستةلل

ة في أشهر المنتهيللستةة في للثالثة أشهر المنتهي

٢٠١٣يونيو٢٠١٤٣٠يونيو٣٠
يونيو٣٠

٢٠١٣يونيو٢٠١٤٣٠

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

١٠,٩٦٤,٣٨٣٤,٣١٤,٣٦١١٧,٩٦٠,٦٧٢٧,٤٩٧,٢٦٢إيرادات وساطة وعموالت

)١,٩٣٣,٩٤٤()٤,٨١٦,١٠٥()١,٠٩٩,٦٤٧()٢,٩٦٠,٦١٢(مصاريف وساطة وعموالت

٨,٠٠٣,٧٧١٣,٢١٤,٧١٤١٣,١٤٤,٥٦٧٥,٥٦٣,٣١٨وساطة وعموالت إيرادات صافي 

بغرض عقار صافي ربح من بيع 

١,٠٠٠,٠٠٠---١١المتاجرة

حسابات توفير لدى منإيرادات

١٠٧,٤٥٠٣٩٣,٢٣٤٢٠٦,٣١٨٧٥٦,٨٣١بنوك إسالمية

بيع إستثمارات منحصافي رب

٢٦٥,٠٩٩١٧٧,٩٤٧٥٤٩,٠٦٩١٧٧,٩٤٧متاحة للبيع

خسائر إنخفاض في قيمة إستثمارات 

)٤٧٥,٦٣٤()٢٩٨,٩٠٤(-)١٣٥,٦٣٣(متاحة للبيع

٥٩٣,٣٧٣-٢٩٩,٦٩٠-وكالةعقود ايراد من

٣,٥٠٠١٧٤,٦٥٩٥٨,٥٠٠٦٢٤,٩٢٧توزيعات أرباحإيرادات 

٨,٢٤٤,١٨٧٤,٢٦٠,٢٤٤١٣,٦٥٩,٥٥٠٨,٢٤٠,٧٦٢التشغيلايراداتصافي 

-٣٢,٢٧٣-١٥,٣١٩أخرىإيرادات 

)٣,٨٣٨,٨٨٤()٦,١٣٣,٢٩٧()١,٩٦٤,٤٩٨()٣,٦٦٥,٤٨٧(مصاريف إدارية وعمومية

٤,٥٩٤,٠١٩٢,٢٩٥,٧٤٦٧,٥٥٨,٥٢٦٤,٤٠١,٨٧٨ربح الفترة

١٢١,١٥٠,٥٧١,٨٩١,١٠للسهموالمخففاألساسيالعائد
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٤-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل
٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

ة في أشهر المنتهيللستةة في للثالثة أشهر المنتهي

٢٠١٣يونيو٢٠١٤٣٠يونيو٢٠١٣٣٠يونيو٢٠١٤٣٠يونيو٣٠

)غير مدققة()غير مدققة(

قطريريال ريال قطريريال قطريريال قطري

٤,٥٩٤,٠١٩٢,٢٩٥,٧٤٦٧,٥٥٨,٥٢٦٤,٤٠١,٨٧٨ربح الفترة

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى 
للفترة

تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات 

٦٠٣,٨٢٣)٢٠٠,٧٧٤(٧١٠,٤٠٣)٢٦٣,٥٩٥(المتاحة للبيع

٤,٣٣٠,٤٢٤٣,٠٠٦,١٤٩٧,٣٥٧,٧٥٢٥,٠٠٥,٧٠١إجمالي الدخل الشامل للفترة



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥ -

الموحدالمساهمين المرحليبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

رأس المال

دفعات مقدمة 
الستدعاء 
احتياطي قيمة عادلةاحتياطي قانونيرأس المال

توزيعات أرباح 
مقترحة

أرباح 
اإلجماليمدورة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٨,٨٨٢,٠٢٢٥٨,٩٦٧,٠١٨-)١٥٨,٥٧٠(١٠,٢٤٣,٥٦٦-٤٠,٠٠٠,٠٠٠(مدققة)٢٠١٤يناير ١كما في 

٧,٥٥٨,٥٢٦٧,٥٥٨,٥٢٦-----ربح الفترة
)٢٠٠,٧٧٤(-)٢٠٠,٧٧٤(---شاملة أخرى للفترةخسائر

٧,٥٥٨,٥٢٦٧,٣٥٧,٧٥٢-)٢٠٠,٧٧٤(---للفترةةالشامل(الخسارة) إجمالي الدخل 

)٦,٨٠٠,٠٠٠()٦,٨٠٠,٠٠٠(-----)١٠(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات

٩,٦٤٠,٥٤٨٥٩,٥٢٤,٧٧٠-)٣٥٩,٣٤٤(١٠,٢٤٣,٥٦٦-٤٠,٠٠٠,٠٠٠(غير مدققة)٢٠١٤يونيو ٣٠كما في 

٤,٥٠٠,٠٠٠١,٠١٦,٦٦٩٤٤,١٥٧,٦٨٧)٦٥٦,٣٠٢(٩,٢٩٧,٣٢٠-٣٠,٠٠٠,٠٠٠(مدققة)٢٠١٣يناير ١كما في 

٤,٤٠١,٨٧٨٤,٤٠١,٨٧٨-----ربح الفترة
٦٠٣,٨٢٣--٦٠٣,٨٢٣---إيرادات شاملة أخرى للفترة

٤,٤٠١,٨٧٨٥,٠٠٥,٧٠١-٦٠٣,٨٢٣---إجمالي الدخل الشامل للفترة

٧,٤٦٦,٣٤٣----٧,٤٦٦,٣٤٣-الستدعاء رأس المالمن الشركاءدفعات مقدمة 
)٤,٥٠٠,٠٠٠(-)٤,٥٠٠,٠٠٠(----)١٠(إيضاحللمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات
٥,٤١٨,٥٤٧٥٢,١٢٩,٧٣١-)٥٢,٤٧٩(٣٠,٠٠٠,٠٠٠٧,٤٦٦,٣٤٣٩,٢٩٧,٣٢٠(غير مدققة)٢٠١٣يونيو ٣٠كما في 
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.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦ -

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

أشهر المنتهية ستةلل
يونيو٣٠في 

أشهر المنتهية في للستة
يونيو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريقطريريال

األنشطة التشغيلية

٧,٥٥٨,٥٢٦٤,٤٠١,٨٧٨ربح الفترة
:للبنود التاليةتعديالت

٣٣١,٠٠٦٣٥٦,٨٥٢استهالك

١٠٨,٦٨١١١٣,٤٥٤رسوم بنكية

)٧٥٦,٨٣١()٢٠٦,٣١٨(لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)٥٩٣,٣٧٣(-وكالةعقود ايراد من

)٦٢٤,٩٢٧()٥٨,٥٠٠(إيرادات توزيعات أرباح 

٢٩٨,٩٠٤٤٧٥,٦٣٤خسائر إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع

)١٧٧,٩٤٧()٥٤٩,٠٦٩(متاحة للبيعصافي ربح من بيع إستثمارات 

١٧٣,٢٣٢١١٣,٩٦٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٧,٦٥٦,٤٦٢٣,٣٠٨,٧٠٩
:العاملالمالرأستغيرات

٣٥,٨٩٣,٦٤٦)٢١٤,٢٠٨,٧١٦(أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

١٢,١٣١,٧٢٣)١٧٧,٤٨٠(مبالغ مستحقة من عمالء

)٤٣,٢٤٦,٩٦٣(٣,٢٧٣,٣٢٦مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

)٦٠١,٩٧٥()٩,٣٦٩,٩٦٢(وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

٢١١,٨٠٦,٩٥٤٨٩٥,٤٧٥مبالغ مستحقة إلى عمالء

)١٨٦,٧٥٤()٢٨٣,٣٣٧(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

٨,١٩٣,٨٦١)١,٣٠٢,٧٥٣(صافي النقد المستخدم في التشغيل:

)١١٣,٤٥٤()١٠٨,٦٨١(رسوم بنكية

)٥٣,٠٨٥()١٩,٤٨٠(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

٨,٠٢٧,٣٢٢)١,٤٣٠,٩١٤(التشغيليةاألنشطة منالتدفقات النقدية (المستخدمة في)
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.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧ -

تتمة-بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

أشهر المنتهية ستةلل
يونيو٣٠في 

أشهر المنتهية في للستة
يونيو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

)٥٩,٥٥٣()٢٣,٤٥٥(ومعداتممتلكاتشراء 

)٤,٤٠٠,٦٣٣()١٨,٣٨٤,٩١٧(شراء إستثمارات متاحة للبيع

١٧,٩٨٦,٩٨٧٣,٦١٧,٩٧٠متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

٥٨,٥٠٠٦٢٤,٩٢٧إيرادات توزيعات أرباح 

٥٩٣,٣٧٣-وكالةعقود ايراد من

٢٠٦,٣١٨٧٥٦,٨٣١لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

١,١٣٢,٩١٥)١٥٦,٥٦٧(األنشطة اإلستثماريةمن في) المستخدمة (التدفقات النقدية 

ةالتمويليةطنشاأل
٧,٤٦٦,٣٤٣-الستدعاء رأس المالالمساهمينمن دفعات مقدمة 

)٤,٥٠٠,٠٠٠()٦,٨٠٠,٠٠٠(مدفوعة للمساهمينتوزيعات أرباح

٢,٩٦٦,٣٤٣)٦,٨٠٠,٠٠٠(ةالتمويلياألنشطة) منفيةالمستخدم(ةيالنقداتالتدفق

١٢,١٢٦,٥٨٠)٨,٣٨٧,٤٨١(النقد وما في حكمهفي ) الزيادة النقص(صافي 

٤٨,٤٤١,٩٨١٢٩,٢٤٩,٨٢٧يناير١في النقد وما في حكمه

٣٤٠,٠٥٤,٥٠٠٤١,٣٧٦,٤٠٧يونيو٣٠النقد وما في حكمه في 
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معلومات عامة١
. ٢٦٣٣٧تأسست الشركة اإلسالمية لألوراق المالية كشركة قطرية مساهمة خاصة وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم 

وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية. تتبع الشركة بورصة قطرتزاول الشركة نشاطها التجاري في أعمال الوساطة المالية في 
. قطرو بورصة هيئة قطر ألسواق المالوأنظمة ٢٠٠٢)  لسنة ٥أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (

، الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة قطرية ٢٠٠٦سبتمبر ٢٢بتاريخ الذي عقدخالل إجتماعه قرر مجلس اإلدارة 
، وتم إدراج أسهم ٢٠٠٦ديسمبر ٢٦عامة، وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ مساهمة 

. ٢٠٠٨مارس ٣بتاريخ بورصة قطرالشركة في 

أغسطس٢٢وقرار الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٠٠٩ديسمبر ٢٨على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ بناء
فقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية (شركة مساهمة ، تمت الموا٢٠١٠

تمت الموافقة على .قابضة) ("الشركة")- قطرية عامة) إلى المجموعة اإلسالمية القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة 
.٢٠١٠يوليو ١٩رة بتاريخ والتجااالقتصادوزارة وهيئة قطر لألسواق المالية التحويل من قبل

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

(تم تسجيل الشركة اإلسالمية لألوراق المالية (ش.ش.و ) ٤٦٦٤٥) في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم 
، تقوم وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)٢٠١٠يوليو ١٩كشركة الشخص الواحد بتاريخ 

الشركة التابعة بتقديم أعمال خدمات الوساطة. 

) كشركة الشخص ٥٦٠٩١سجل التجاري تحت رقم (تم تسجيل شركة أجياد العقارية (ش.ش.و) في دولة قطر و قيدت بال
وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)، تقوم الشركة التابعة بتقديم ٢٠١٢يونيو ٤الواحد بتاريخ 

اعمال المتاجرة في العقارات و خدمات الوساطة.

٢٠١٤يونيو٣٠فيالمنتهيةفترةللللمجموعةالموحدةالمختصرة المرحليةالماليةالبياناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٤يوليو ٩بتاريخاإلدارةمجلسمن قبل 
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الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد٢/١

التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ " اوشركاتهللشركةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

"التقارير –٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً ل٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر الستةالمجموعة") لفترة 

". المالية المرحلية

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات 

ديسمبر ٣١المالية الموحدة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في 

٢٠١٣ .

أسس التوحيد٢/٢

للشركة وشركاتها المرحلية المختصرةالموحدة على البيانات الماليةحلية المختصرةالمرتشمل البيانات المالية

. ٢٠١٤يونيو٣٠التابعة كما في 

الموحدة من المرحلية المختصرةللشركات التابعة في البيانات الماليةالمرحلية المختصرةيتم توحيد البيانات المالية

تاريخ الذي يبدأ فيه سيطرة المجموعة عليها حتى التاريخ الذي تنتهي فيه السيطرة. يتم تاريخ اإلستحواذ وهو ال

للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات المرحلية المختصرةاعداد البيانات المالية

المحققة الناتجة عن المعامالت بين محاسبية متطابقة. يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير

شركات المجموعة وكذلك يتم إستبعاد األرباح الموزعة بالكامل.

٪ ، يتم توزيع نسبة ١٠٠يحتسب وجود الحصة غير المسيطر عليها إذا كانت ملكية الشركة التابعة اقل من 

للحصة غير المسيطر عليها من إجمالي الدخل الشامل للفترة ، حتى ولو كان ذلك سوف يؤدي إلى عجز.
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

الموحدة هي كالتالي:المرحلية المختصرةضمنة في هذه البيانات الماليةتإن الشركات التابعة الم

أنشطة الشركةبلد التأسيساسم الشركة

النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٤يونيو٣٠

النسبة المئوية للملكية

٢٠١٣ديسمبر ٣١

المالية الشركة االسالمية لألوراق 

%١٠٠%١٠٠خدمات الوساطةقطر(ش.ش.و)

%١٠٠%١٠٠عقاراتقطرشركة أجياد العقارية (ش.ش.و) 

كمعاملة بين المالك. وإذا فقدت إن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم إحتسابه

المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

إلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.·
إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطر عليها.·
العمالت األجنبية والمدرجة ضمن حقوق الملكية.إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل ·
تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة.·
تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به.·
تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.·
الخسارة أو إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو·

األرباح المدورة ، أيهما أنسب.

والتعديالت الجديدة معايير ال٢/٣

المستخدمة في تتفق مع تلكفي اعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة السياسات المحاسبية المتبعةإن 

تطبيق المعايير و ، باستثناء٢٠١٣ديسمبر ٣١اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

:التعديالت التالية
المحتوىالمعيار

القروض الحكومية –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية–األدوات المالية: اإلفصاحات ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
: البيانات المالية المنفصلة ٢٧معيار المحاسبة –البيانات المالية الموحدة ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
الترتيبات المشتركة١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
الحصص في مؤسسات أخرىاالفصاحات عن١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

١تعديل على معيار المحاسبة –عرض بنود االيرادات الشاملة األخرى ١معيار المحاسبة الدولي 
مكافآت الموظفين (معدل)١٩معيار المحاسبة الدولي 
في شركات زميلة ومشاريع مشتركةاالستثمارات ٢٨معيار المحاسبة الدولي 

المعايير والتعديالت الجديدة تؤثر على العرض فقط وليس لها تأثير على المركز المالي الموحد للمجموعة أو هذهإن 

أدائها المالي.
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تتمة-الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-والتعديالت الجديدة معايير ال٢/٣

ذلك ، تم اصدار المعيار التالي والذي هو غير ساري المفعول:الىباإلضافة 
المحتوىالمعیار

)٢٠١٨يناير ١األدوات المالية: التصنيف والقياس (يسري مفعوله إبتداء من ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

(تعـديل)  ٢٧ومعيار المحاسبة ١٢و المعيار الدولي ١٠مؤسسات االستثمار والمعيار الدولي 

)٢٠١٤يناير ١(يسري مفعوله إبتداء من 

)  ٢٠١٤يناير ١تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يسري مفعوله إبتداء من ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

)٢٠١٤يناير ١جديد المشتقات وإستمرارية محاسبة التحوط (يسري مفعوله إبتداء من ت٣٩معيار المحاسبة الدولي 

)٢٠١٤يناير ١ضرائب (يسري مفعوله إبتداء من ٢١التفسير 

عندما على مركزها المالي الموحد وأدائها المالي هذه المعايير الواردة أعاله تقوم المجموعة بتقدير تأثير سوف 

سارية المفعول.تصبح

ارصدة لدى البنوك٣

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٣٣١يونيو٢٠١٤٣٠يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطري

٤٠,٠٥٤,٥٠٠١,٠٤١,٣٧٦,٤٠٧٤٨,٤٤١,٩٨١ارصدة لدى البنوك 

رصدة لدى البنوك والمبينة لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد ، تم إستبعاد مبالغ الوكالة المتضمنة في األ

ريال قطري).مليار١: ٢٠١٣يونيو٣٠(٢٠١٤يونيو٣٠كما في ءال شيوالتي تبلغ قيمتها ٧في اإليضاح 

أرصدة عمالء –أرصدة لدى البنوك ٤
وتحتفظ بها المجموعة كامانة الى حين قيام العمالء بتخصيص .أرصدة العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء 

حسب هذه األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم المجموعة بتحويل األموال المخصصة الى حساباتها لدى البنوك وتسددها 

على السداد.القدرة
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دة مدينة اخرىوارصمبالغ مدفوعة مقدماً ٥

للبيعمتاحةإستثمارات٦
على التالي: للبيعمتاحةالستثماراتتشمل اإل

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

مدرجةأسهم ملكية 

٢,٥٠٢,٦١٠٢,٠٥٥,٢٨٩قطر–أسهم ملكية 

مدرجةغير أسهم ملكية 

٢,٥٥٠,٠٠٠٢,٥٥٠,٠٠٠قطر–أسهم ملكية 

٥,٠٥٢,٦١٠٤,٦٠٥,٢٨٩اإلجمالي 

عالقة من عقود وكالة   إلى طرف ذي مبالغ مستحقة٧
يوليو٢٥بتاريخ") البنك("ق.م.شاإلسالميالدوليقطربنك،عالقةذيوطرفالمجموعةبينمراسالتعلىبناء

أي بإستثمارالمجموعةلم تقمحيث،المجموعةمعبالوكالةاإلستثمارإتفاقيتيإلغاءفيالرغبةالبنكأبدى،٢٠١٣

. )قطريريالمليار: ٢٠١٣يونيو٣٠(٢٠١٤يونيو٣٠كما في إسالميةماليةمؤسساتمعالبنكعنبالنيابةمبالغ

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٠,٥٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,٠٠٠مبالغ مدفوعة لشركة تسهيالت اإلسالمية ذ.م.م
٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠تأمينات مستردة

١,١٨١,٧٦٥٨٩٤,٤٥٥اًمصاريف مدفوعة مقدم
٥٩,٦٦٧٧٧,٠١٥موجودات أخرى

١٣,٧٤١,٦٨٢٤,٣٧١,٧٢٠اإلجمالي 
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دائنة أخرىمصاريف مستحقة وأرصدة ٨

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١,٧٠٠,٥٥٧١,٥٢٥,٩٢٢مصاريف مستحقة

٥٧٠,٥٣٩٥١٧,٨٦١توزيعات أرباح دائنة

٥٦٦,٣٥٥١,١٤٨,١٩١مستحق للمساهمين من بيع اسهم

٣٢١,١١٦٤٢٨,١٥٣أوراق دفع

٢٢٥,٩٤١-والرياضيةاألنشطة االجتماعيةصندوق مخصص دعم 

٦٢٢,٦٢٥٢١٨,٤٦١مطلوبات أخرى

٣,٧٨١,١٩٢٤,٠٦٤,٥٢٩االجمالي

المدفوعرأس المال ٩
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

:بالكاملوالندفوعرأس المال المصرح به والمصدر

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم الواحد١٠سهم بقيمة إسمية قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠

توزيعات األرباح المدفوعة١٠
ريال قطـري للسـهم   ١,١على إعالن دارةجلس اإلموافق ٢٠١٣فبراير ٣بتاريخ جموعةملفي إجتماع مجلس اإلدارة ل

.٢٠١٢لسنة ريال قطري كتوزيعات أرباح نقدية ٤,٥٠٠,٠٠٠بقيمة 

٦,٨٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم بقيمـة  ١,٧على توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٤يناير ١٥وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 
.٢٠١٣كتوزيعات أرباح نقدية توزع من صافي ربح سنة ٢٠١٣ديسمبر ٣١ريال قطري للسنة المنتهية في 
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ربح من بيع عقار تجاريصافي ١١

بشراء عقار ، قامت المجموعة بمشاركة شركة التسهيالت االسالمية ذ.م.م٢٠١٣يونيو ٣٠المنتهية في خالل الفترة

لطرف ثالث. إن تفاصيل هذه الحقاً تجاري من طرف ذي عالقة وهو بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق والذي تم بيعه 

العملية تلخص بما يلي:

ستة أشهر المنتهية لل
في

٢٠١٤يونيو ٣٠

لستة أشهر المنتهية ل
في

٢٠١٣يونيو ٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٧,٥٠٠,٠٠٠-المبلغ المتحصل من بيع عقار تجاري

)١٦,٥٠٠,٠٠٠(-تكلفة شراء عقار تجاري

١,٠٠٠,٠٠٠-ربح من بيع عقار تجاريصافي 

العائد األساسي والمخفف للسهم١٢

خاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم
.الفترة

أشهر المنتهية فيللستةأشهر المنتهية فيللثالثة
٢٠١٣يونيو ٢٠١٤٣٠يونيو ٢٠١٣٣٠يونيو ٢٠١٤٣٠يونيو ٣٠

(غير مدققة)(غير مدققة)

٤٫٥٩٤٫٠١٩٢٫٢٩٥٫٧٤٦٧٫٥٥٨٫٥٢٦٤٫٤٠١٫٨٧٨ربح الفترة (بالريال القطري)
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

العائد األساسي والمخفف للسهم 
١,١٥٠,٥٧١,٨٩١,١(بالريال القطري)



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

٢٠١٤يونيو ٣٠في 

-١٥-

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٣

تتمالتيوالشركاتأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة والمساهمين الرئيسين تتمثل األطراف ذات عالقة في 

.األطرافتلكقبلمنهاماًتأثيراًعليهايمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعليهاالسيطرة

كانت كما يلي:في بيان الدخل المرحلي الموحدالمدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

أشهر ستةلل
المنتهية في

للستة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٣يونيو٢٠١٤٣٠يونيو ٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢٠٦,٣١٨٦٦٥,٥٣٦حسابات توفير لدى بنوك إسالميةمنإيرادات

١,٧٦٣,٤٩٥٥٠٦,٩١١عموالتو وساطةإيراداتصافي 

)٧١٦,٤٥٦()١,٧٣٧,٢٦٧(عموالت مرتجعة

٥٩٣,٣٧٣-ايراد من عقود وكالة

ي:التالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٤,١٦٩,٠٣٩١٨,٩١٧,٨٣٢البنوكلدىأرصدة

٤٠١,٥٧١,٥٢٦١٨٧,٠٩٥,٨٧٤أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 



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

٢٠١٤يونيو ٣٠في 

-١٦-

تتمة-المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٣

اإلدارة العلیامكافآت

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

أشهر المنتهية ستةلل
في

أشهر المنتهية ستةلل
في

٢٠١٣يونيو٢٠١٤٣٠يونيو٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٦٥٥,٨٠٠٤٧٤,٤٠٠منافع قصيرة األجل

يةالمالتاوداأل١٤

أرصدة -يعطي الجدول التالي لمحة عامة عن األدوات المالية، غير النقد واألرصدة لدى البنوك وأرصدة لدى البنوك
:٢٠١٤يونيو٣٠العمالء، والتي تمتلكها المجموعة كما في 

روض ق
متاحة للبيعةوذمم مدين

ريال قطريريال قطري

(غير مدققة)٢٠١٤يونيو٣٠
الموجودات المالية:

-١٧٨,٢٧١مبالغ مستحقة من عمالء

-٢,٠٠٠,٢٥٠تأمينات مستردة

-٥٩,٦٦٧موجودات أخرى

٢,٢٣٨,١٨٨-

٥,٠٥٢,٦١٠-إستثمارات متاحة للبيع

٢,٢٣٨,١٨٨٥,٠٥٢,٦١٠جمالياإل

المطلوبات المالية:

-٣٨٦,٢٥٦,١٤٣عمالءإلىمبالغ مستحقة 

-١٠,٤٢٢,٧٢٦مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

-٣,٧٨١,١٩٢مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

-٤٠٠,٤٦٠,٠٦١جمالياإل



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

٢٠١٤يونيو ٣٠في 

-١٧-

تتمة-ية المالتاوداأل١٤

قروض 
متاحة للبيعوذمم مدينة
ريال قطريريال قطري

(مدققة)٢٠١٣ديسمبر٣١

الموجودات المالية:
-٧٩١عمالءمنمستحقةمبالغ

-٢,٠٠٠,٢٥٠مستردةتأمينات
-٧٧,٠١٥أخرىموجودات

٢,٠٧٨,٠٥٦-

٤,٦٠٥,٢٨٩-إستثمارات متاحة للبيع

٢,٠٧٨,٠٥٦٤,٦٠٥,٢٨٩االجمالي

المطلوبات المالية:

-١٧٤,٤٤٩,١٨٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 

-٧,١٤٩,٤٠٠قطربورصةإلىمستحقةمبالغ

-٤,٠٤٦,٥٢٩مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

-١٨٥,٦٤٥,١١٨جمالياإل

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

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق:١المستوى 
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة :٢المستوى 

و;بصورة مباشرة أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانـات  :٣المستوى 

.سوقية واضحة

المستوياتبيننقلحدثإذاماالمجموعةتقرر،متكررعلى أساسالعادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة
في) ككلالعادلةالقيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفي

.ماليةفترةكلنهاية



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

٢٠١٤يونيو ٣٠في 

-١٨-

تتمة-ية المالتاوداأل١٤

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٤يونيو٣٠فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(غير مدققة)٢٠١٤يونيو٣٠

٢,٥٥٠,٠٠٠-٢,٥٠٢,٦١٠٢,٥٠٢,٦١٠إستثمارات متاحة للبيع

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(مدققة)٢٠١٣ديسمبر٣١

٢,٥٥٠,٠٠٠-٢,٠٥٥,٢٨٩٢,٠٥٥,٢٨٩إستثمارات متاحة للبيع

لقياس القيمة العادلة ، ولم ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٤يونيو٣٠خالل الفترة المنتهية في 
.لقياس القيمة العادلة٣يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

اإلنخفاض في القيمة 

إستثمارات متاحة للبيع
المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي بتقدير ما إذا كان هنالك دليل موضوعي بالنسبة لإلستثمارات

في حالة إستثمارات الملكية المصنفة متاحة للبيع ، يتضمن الدليل الموضوعي .على إنخفاض إستثمار أو مجموعة إستثمارات
" تقدير من مستمرارات األقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "اإلنخفاض الهام أو المستمر في القيمة العادلة لإلستثم

المستمر" في مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة العادلة "مقابل التكلفة األصلية لإلستثمار و"الهام"قبل اإلدارة. يتم قياس 
٤٧٥,٦٣٤: ٢٠١٣يونيو ٣٠(ريال قطري ٢٩٨,٩٠٤. حددت المجموعة إنخفاض بقيمة األصليةلإلستثمار أقل من قيمته 

على أسهم ملكية مدرجة والتي تم تسجيلها كخسائر إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع ضمن بيان الدخل ريال قطري) 
المرحلي الموحد.

التحليل القطاعي ١٥

الرئيسيةالتشغيلقطاعات. رئيسيةيةتشغيلقطاعاتستةإلىمقسمةالمجموعةفإن،األساسيةاألنشطةطبيعةعلىبناء
ها:مطلوباتوهاموجوداتلوتحليلهانتائجإيرادات ومعأدناهموضحه 

النتائجاإليراداتيرادات ونتائج القطاعاتإ
ة أشهر المنتهيللستة

يونيو٣٠في 
ة للستة أشهر المنتهي

يونيو٣٠في 
ة أشهر المنتهيللستة

يونيو٣٠في 
ة المنتهيللستة أشهر 

يونيو٣٠في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١٧,٩٦٠,٦٧٢٧,٤٩٧,٦٢٦٧,٨٦٩,١٩٩٢,٣٢٤,٩٣٤خدمات الوساطة
١,٠٠٠,٠٠٠)٣٥,٧٣٤(١٧,٥٠٠,٠٠٠-األنشطة العقارية

١,٠٧٦,٩٤٤)٢٧٤,٩٣٩(٨٤٦,١٦٠٢,١٥٣,٠٧٨أخرىإستثمارات 
١٨,٨٠٦,٨٣٢٢٧,١٥٠,٣٤٠٧,٥٥٨,٥٢٦٤,٤٠١,٨٧٨



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

٢٠١٤يونيو ٣٠في 

-١٩-

تتمة-التحليل القطاعي١٥

المطلوباتالموجوداتموجودات ومطلوبات القطاعات
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٢٠١٣٣٠ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٣٠

(مدققة)(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٤٣٠,٣٣٥,٥٧٧٢١٣,٥٣٩,٨٨١٤٠٠,٤٨١,٦٧٤١٨٦,٥١٢,٥٤٧خدمات الوساطة

١١,١٢١,٨٧٣٦,٤٩٥,٠٦٢٩,٠٠٠٩,٠٠٠األنشطة العقارية

-١٩,٥٣٩,٥٦٢٢٥,٤٥٣,٦٢٢٩٨١,٥٦٨أخرىإستثمارات 

٤٦٠,٩٩٧,٠١٢٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥٤٠١,٤٧٢,٢٤٢١٨٦,٥٢١,٥٤٧اإلجمالي

اإللتزامات المحتملة ١٦

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٨٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

المقارنة أرقام١٧
الحالية ولتحسين جودة عرض للفترةلكي تتماشى مع العرض / الفترة السابقة أعيد تبويب أرقام معينة تتعلق بالسنة 

المعلومات. لم يكن إلعادة التبويب هذا أي تأثير على الربح أو حقوق المساهمين بالبيانات المالية السابقة.
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