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الكرام إلى السادة المساهمينتقرير مراقبي الحسابات المستقلين

القابضة (ش.م.ق)المجموعة اإلسالمية 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي

وشركاتها التابعة ") ) (الشركةش.م.ق(لمجموعة اإلسالمية القابضة الموحدة للقد دققنا البيانات المالية

"المجموعة")  ديسمبر ٣١كما في الموحد والتي تتضمن بيان المركز المالي (يشار إليهم جميعاً بــ 

الموحدوبيان التغيرات في حقوق المساهمين،وبيان الدخل الشامل الموحد،الموحدبيان الدخل و٢٠١٦

وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، الموحدوبيان التدفقات النقدية، 

الهامة. ملخص السياسات المحاسبية تتضمن 

الموحدالمركز الماليالمادية،من كافة النواحي تظهر بعدالة،الموحدة المرفقة المالية ن البيانات أفي رأينا 

للسنة المنتهية في ذلك الموحدة النقديـة هاوتدفقاتوأدائها المالي٢٠١٦ديسمبر٣١كما في مجموعة لل

.)IFRSs(الدولية للتقارير الماليةلمعايير لالتاريخ وفقاً 

أساس الرأي

مسؤولياتنا لنويرد الحقاً في هذا التقرير بيا، ) ISAs(وفقا للمعايير الدولية للتدقيقبأعمال التدقيققمنا لقد 

وفقاً لقانون وبموجب تلك المعايير في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

، فإننا كيان )IEBSA Code(الدوليةأخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير األخالقية

مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات 

المالية الموحدة وفقاً للمتطلبات المهنية في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً 

اسبين المهنيين. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر لمتطلبات قانون أخالقيات المح

.  أساساً مالئماً يمكننا من إبداء رأينا

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
خالل تدقيقأهمية األكثر هي تلك األمور،في تقديرنا المهنيإن األمور الهامة حول أعمال التدقيق،

تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية وقد وحدة للسنة الحالية. لبيانات المالية الما

وفيما يلي وصف . األمورال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه كما وأننا ، تكوين رأينا حولهافي الموحدة ككل و

األمور خالل أعمال التدقيق. هذهلكيفية تناول كل أمر من 
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تتمة –األمور الهامة حول أعمال التدقيق 

)مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة(الموضحة في فقرة مسؤوليات بالقد وفينا ل

تنفيذ أعمال التدقيق التي قمنا بها تضمنت، وبالتالي. األمور، بما في ذلك فيما يتعلق بهذه من هذا التقرير

نتائج تقدم كما في البيانات المالية الموحدة. األخطاء المادية لمخاطر تعزيز تقييمنا إجراءات تهدف إلى 

والتي أدناه،مور الموضحة األلمعالجة المتخذةجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات إل

تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.أساسا لرأينا حول تشكل

لقد قمنا بتحديد مسألة التدقيق الهامة التالية: 

للعمالء ةالمستحقوالمبالغأرصدة العمالء لدى البنوك
من إجمالي على التوالي ٪٩٨,٥و٪٥٨للعمالءةلغ المستحقاوالمبلدى البنوك العمالء أرصدة تشكل 

أرصدة تنشأ . ٢٠١٦ديسمبر ٣١في كما للمجموعةمطلوبات الموحدة الوإجمالي الموجودات الموحدة 

، من معامالت التجارة في األسهمعن العمالء والتحصيل نيابةالعمالء إيداعاتمن العمالء لدى البنوك 

رصدة الحسابألالهاملحجم لنظرا و.دائنللعمالء كحساب ةالمستحقلغ اتدرج هذه األرصدة ضمن المبو

لغ االمبواكتمال حساباتأرصدة العمالء لدى البنوكوجوداعتبارفقد قررنا ،وحجم المعامالتة وطبيع

. التدقيق التي قمنا بهاالتدقيق الهامة خالل أعمال مسألة هيللعمالءةالمستحق

قمنا فقدباإلضافة إلى ذلك،،هامةحسابات اإليداع الكافة نكية لحصلنا على تأكيدات األرصدة البلقد 

بنكية مع الاتتأكيدتطابق النهاية السنة للتحقق من بيةحسابات البنكجميع اللبنكية التسويات البفحص 

. دفتر األستاذ العامالواردة في حسابات ال

حساباتوالعمالء لدى البنوك حسابات تسوياتفحص قمنا بو،إجراءات تحليلية بقيام لابقمنا أيضا كما 

. للعمالءةلغ المستحقامبال
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المعلومات األخرى 

ال لكنها و، ٢٠١٦لعام للمجموعة السنوي تقرير الفي مدرجة المعلومات العلىالمعلومات األخرى تشتمل

مسؤول عن المعلومات مجلس اإلدارة إن . شمل البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابـات حـولهات

تاريخ تقرير اعتباراً منلالستخدام امتاح٢٠١٦التقرير السنوي للمجموعة لعام . يتوقع أن يكون األخرى

وال نبدي أي موحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، مراقبي الحسابات هذا. إن رأينا حول البيانات المالية ال

شكل من أشكال التأكيد حولها.

، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى واألخذ في بقيامنا بتدقيق البيانات الماليةفيما يتعلق 

معلوماتنااالعتبار، خالل ذلك، ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية أو 

بناء على أعمال التدقيق التي قمنا التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. 

في تقريرنااإلفصاح فإن علينا المعلومات األخرى، حول هذهمادي في حال توصلنا إلى وجود خطأبها، 

ليس لدينا ما يجب اإلفصاح عنه بهذا الشأن.  حول هذا األمر.

الموحدة البيانات الماليةوالمكلفين بالحوكمة حولمسؤولية اإلدارة 
وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الموحدة ت الماليةإن مسؤولية مجلس اإلدارة هي إعداد البيانا

، وهو كذلك مسؤول عن إجراءات الرقابة الداخلية التي يراها ضرورية ) IFRSs(الدولية للتقارير المالية

أو خطأ.احتيالسواء الناتجة عن ، خالية من األخطاء الماديةموحدةإلعداد بيانات مالية 

على االستمرار المجموعةعن تقييم قدرة اإلدارة مسؤوالًمجلس كون يالموحدةالماليةعند إعداد البيانات 

اإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ وكذلك يقوم بوفقاً لمبدأ االستمرارية في عملياتها

تصفية المجموعة أو نوي تاإلدارة ت ، إال إذا كاناالستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي

. بديل واقعي غير ذلكاإنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديه

. للمجموعةالماليةالتقاريرعن اإلشراف على عملية إعداد ن مسؤوليحوكمةن باليكون األشخاص المكلفو
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الموحدةالماليةالبياناتتدقيقعنمسؤولية مراقب الحسابات
ككل خالية من األخطاء المادية، الموحدةالبيانات الماليةبأنتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول 

أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد احتيالسواء الناتجة عن 

لمعايير لال يعد ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً هالمعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكن

خطاء من قد تنشأ األاألخطاء المادية عند وقوعها. ضبط سوف تقوم دائما ب)ISAs(لتدقيقلالدولية 

أو الخطأ، وتعتبر األخطاء مادية إذا كان من المحتمل أن تؤثر، بصورة فردية أو إجمالية، على االحتيال

بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.للمستخدمينالقرارات االقتصادية 

تقديرنا المهني بممارسة، فإننا نقوم )ISAs(الدولية للتدقيقلمعايير لوكجزء من أعمال التدقيق وفقاً 

:أيضا بما يليقمنامراحل التدقيق. كما جميعالمهني خالل ونحافظ على التزامنا

أو احتيال، سواء الناتجة عن الموحدةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية·

حصول على أدلة تدقيق خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك ال

رأينا. تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية الناتجة عن توفر أساساً إلبداءمة ئكافية ومال

التواطؤ أو التزوير أو االحتيالمخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل الأعلى من االحتيال

الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

إجراءات تدقيق مناسبة، إعدادالرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض جراءات إفهم ·

وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.

واالفصاحاتمالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية مدىتقييم ·

.اإلدارةذات الصلة المعدة من قبل

إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناء على أدلة ·

تلقى بالشك ماديةأحداث أو ظروف هناكتحديد ما إذا كان وكذلك التدقيق التي حصلنا عليها، 

شك االستمرارية. في حال اتضح لنا وجود قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ على وكذلك

البيانات المالية في، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة مادي

نتيجة المراجعة على كما وتعتمد الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. 

بعد إال أنه قد تؤدي أحداث أو ظروف خ التقرير،أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاري

.إلى عدم استمرار المجموعة وفقاً لمبدأ االستمراريةذلك التاريخ
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والمحتوى للبيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما والبنيةتقييم العرض العام ·

.عادلةإذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة 

التجاريةاألنشطةأو مجموعةلاشركات بشأن المعلومات المالية لكفايةالحصول على أدلة تدقيق ·

مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء البيانات المالية الموحدة. إنناإلبداء رأي حولللمجموعة 

نحن فقط مسؤولون عن رأينا حول أعمال التدقيق.ونبقىأعمال التدقيق للمجموعة. 

نطاق العمل المحدد بفيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، األشخاص المكلفين بالحوكمةمعبالتواصلقمنا

في الرقابة الداخلية والتي الماديةالتدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور أعمال وتوقيت التدقيق ونتائج 

.قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق

يفيد بأننا قد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية فيما يتعلق مكلفين بالحوكمة شخاص الألاً لبياننقدمكما

أنها تؤثر على استقالليتنا، قد يعتقدباالستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى 

.، عند الضرورةاإلجراءات الوقائية ذات الصلةوكذلك تقديم

التي تعد قمنا بتحديد األمور ،األشخاص المكلفين بالحوكمةمعحولها التواصلتمالتياألمورخاللومن

أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبالتالي نعتبرها أمور التدقيق الرئيسية. أكثر

نقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات، إال في حال وجود قانون أو حكم يمنع االفصاح و

في أمرن هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب اإلفصاح عن العلني ع

.تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من االفصاح



الكرام تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

تتمة–قابضة (ش.م.ق) المجموعة اإلسالمية ال

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعية، وأن 

والنظام ٢٠١٥ة لسن١١البيانات المالية الموحدة تراعي أحكام قانون الشركات التجاري القطري رقم 

تدقيقنا. ألغراضضروريةرأيناهاالتيوااليضاحاتالمعلوماتكافةعلىحصلنالقداألساسي للشركة. 

للشركة قد يكون األساسي لنظاماللقانون أعاله أومخالفاتةأيالسنةخاللتقعلم،واعتقادناعلمناوحسب

. لها تأثير مادي على أعمال المجموعة أو مركزها المالي

عن إرنست ويونـغ

زيـــاد نـــادر
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

.....................الدوحة في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

ال یتجزأتشكل٢٤إلى ١اإلیضاحات المرفقة من  من ھذه البیانات المالیة الموحدة.جزًء

-٧ -

بيان المركز المالي الموحد 
٢٠١٦ديسمبر٣١كما في 

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطريإيضاحات
الموجودات

الموجودات المتداولة
١٣٠,١٨٩,٠٦٩٥١,١٣٤,٠٨٨أرصدة لدى البنوك

٥٢١٤,٣٤٥,٣٣٤١٥٧,٨٧٧,٠٢٦أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
٨,٢٣٥,٤٩١٢٤,٥٨٢,٨١٩شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة من 

٦٢,٧٢٤,٣٦٠٢,٩٩١,٤٤٨وارصدة مدينة اخرىمدفوعة مقدماً مصاريف

٣٥٥,٤٩٤,٢٥٤٢٣٦,٥٨٥,٣٨١إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
٧٨,٩٣٤,٨٥٨٨,٤١٢,٩٠٧ةاستثمارات عقاري

٨٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦متاحة للبيعماليةموجودات
٩٩٨٠,٢٥٩٨٩٦,٢٨١ومعداتعقارات

١٣,٢٠٣,١٠٣١٢,٥٩٧,١٧٤إجمالي الموجودات غير المتداولة

٣٦٨,٦٩٧,٣٥٧٢٤٩,١٨٢,٥٥٥إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات المتداولة

٢٢٢,٥٨٥,٢٠٥١٨٢,٥٢٤,٥٩٠عمالءإلىمبالغ مستحقة 
١٠٢,٠٣١,٣٦٨٣,٥١٢,٥٩٥ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

٢٢٤,٦١٦,٥٧٣١٨٦,٠٣٧,١٨٥إجمالي المطلوبات المتداولة

ةغير المتداولاتالمطلوب
١١١,٣١٨,٣٠٩١,١٦٤,٢٢٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٢٥,٩٣٤,٨٨٢١٨٧,٢٠١,٤١٤إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
١٢٥٦,٦٣٥,٨١٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

١٣٧٨,٧٨٠,٣٢٢١٢,٦٣٨,٢٠٧قانونيإحتياطي
٧,٣٤٦,٣٤٣٩,٣٤٢,٩٣٤أرباح مدورة

١٤٢,٧٦٢,٤٧٥٦١,٩٨١,١٤١إجمالي حقوق المساهمين

٣٦٨,٦٩٧,٣٥٧٢٤٩,١٨٢,٥٥٥إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغنيد. يوسف أحمد حسين النعمة

مجلس اإلدارةنائب رئيسرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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الموحد بيان الدخل 
٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في نة للس

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطريإيضاحات

١٥,٣٦٩,٥٢٩١٨,٨٦٦,٩٥٢إيرادات وساطة وعموالت

)٥,١٧٥,٠٩٣()٤,٧٨٠,٦٩٥(مصاريف وساطة وعموالت

١٠,٥٨٨,٨٣٤١٣,٦٩١,٨٥٩صافيبال،وساطة وعموالتإيرادات 

١,٧٦٦,٠٨١٥١٠,٣٠٤إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

١,١٨٥,٨٧٠-١٥استثمارات عقاريةصافي ربح من بيع 

٩٨,٢٨٠-إيرادات توزيعات أرباح

)٤٠٢,٣٢٦(-٨للبيعموجودات مالية متاحةمن بيع خسارةصافي

)٨,٢٨٨(٧٤٦٦,٢٠٦اعاده تقييم استثمارات عقاريه)خسائر(أرباح 

١٢,٨٢١,١٢١١٥,٠٧٥,٦٩٩التشغيلصافي ايرادات 

٣,٥٤٠-أخرىإيرادات
)٨,٩٦٨,٢٩٩()٨,٧١٥,٠٦١(١٤مصاريف إدارية وعمومية

٤,١٠٦,٠٦٠٦,١١٠,٩٤٠السنةربح 

١٦٠,٧٢١,٥٣والمخفف للسهماألساسيالعائد
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الدخل الشامل الموحد بيان 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطريإيضاح

٤,١٠٦,٠٦٠٦,١١٠,٩٤٠للسنةصافي ربح 

الربح أو جدولتها الي إيرادات شاملة أخرى تعاد
فترات الحقةفيالخسارة

٢٤٩,٩٦٢-٨تغيرات القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

٤,١٠٦,٠٦٠٦,٣٦٠,٩٠٢سنةإجمالي الدخل الشامل لل
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التغيرات في حقوق المساهمين الموحد بيان 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
اإلجمالياحتياطي قيمة عادلةمدورة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٧,٧٧٣,٠١٣)٢٤٩,٩٦٢(٢٠١٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩١٦,١١٣,٥٦٦يناير ١كما في 

٦,١١٠,٩٤٠-٦,١١٠,٩٤٠--ربح السنة
٢٤٩,٩٦٢٢٤٩,٩٦٢---إيرادات شاملة أخرى للسنة 

٦,١١٠,٩٤٠٢٤٩,٩٦٢٦,٣٦٠,٩٠٢--إجمالي الدخل الشامل للسنة
)١٢,٠٠٠,٠٠٠(-)١٢,٠٠٠,٠٠٠(--)١٧للمساهمين (إيضاحمدفوعةأرباحتوزيعات

--)٧٢٨,٧٩٨(٧٢٨,٧٩٨-)١٣المحول لإلحتياطي القانوني(إيضاح 
)١٥٢,٧٧٤(-)١٥٢,٧٧٤(--)١٨مخصص دعم صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية ( إيضاح 

٦١,٩٨١,١٤١-٢٠١٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٢,٦٣٨,٢٠٧٩,٣٤٢,٩٣٤ديسمبر ٣١كما في 
٤,١٠٦,٠٦٠-٤,١٠٦,٠٦٠--سنةإيرادات شاملة أخرى للالربح للسنة و

٤,١٠٦,٠٦٠-٤,١٠٦,٠٦٠--سنةالشامل للإجمالي الدخل
٨٢,٧٧٧,٩٢٥--١٦,٦٣٥,٨١٠٦٦,١٤٢,١١٥)١٢زيادة رأس المال (إيضاح 

)٦,٠٠٠,٠٠٠(-)٦,٠٠٠,٠٠٠(--)١٧توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين (إيضاح 
)١٠٢,٦٥١(-)١٠٢,٦٥١(--)١٨دعم صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح مخصص 

١٤٢,٧٦٢,٤٧٥-٢٠١٦٥٦,٦٣٥,٨١٠٧٨,٧٨٠,٣٢٢٧,٣٤٦,٣٤٣ديسمبر٣١كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

ال یتجزأتشكل٢٤إلى ١اإلیضاحات المرفقة من  من ھذه البیانات المالیة الموحدة.جزًء

-١١ -

الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة التشغيلية

٤,١٠٦,٠٦٠٦,١١٠,٩٤٠لسنةربح ا

:للبنود التاليةتعديالت
٩٣١٣,٤٦١٢٣٠,٥٤٣استهالك

١٤٢٢٦,٨٤٩٢٢١,٥٠٣بنكيةعموالت

١١١٥٤,٠٨٠١٧٦,٢٤٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)١,١٨٥,٨٧٠(-١٥استثمارات عقاريهصافي ربح من بيع 

٤٠٢,٣٢٦-للبيعموجودات مالية متاحةمن بيع خسارةصافي 

)٩٨,٢٨٠(-إيرادات توزيعات أرباح 

٨,٢٨٨)٤٦٦,٢٠٦(٧خسائر القيمه العادله لالستثمارات العقاريه/)ربح(

)٥١٠,٣٠٤()١,٧٦٦,٠٨١(إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

٢,٥٦٨,١٦٣٥,٣٥٥,٣٩١

:العاملالمالرأستغيرات

٣٠٦,٠٨٩,٨٠٢)٥٦,٤٦٨,٣٠٨(أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

١٦,٣٤٧,٣٢٨٢,٢٩٨,٤٤٩شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمنمبالغ مستحقة

)٣,٦٢٧,٠٧٦(٢٦٧,٠٨٧وارصدة مدينة اخرىمبالغ مدفوعة مقدماً 

)٣٠٨,٦٩٢,٣١٦(٤٠,٠٦٠,٦١٥عمالءلمبالغ مستحقة 

)٢٠٠,٤٠٤()١,٤٨١,٢٩١(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

١,٢٩٣,٥٩٤١,٢٢٣,٨٤٦التشغيلمنالنقد 

)٢٢١,٥٠٣()٢٢٦,٨٤٩(١٤مدفوعةبنكيةعموالت

)٩٩,٨٢١(-١١مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

١,٠٦٦,٧٤٥٩٠٢,٥٢٢األنشطة التشغيليةمن صافي التدفقات النقدية
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تتمة-الموحد النقديةبيان التدفقات 

٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

)٩٠٤,١٤٩()٣٩٧,٤٣٩(٩ومعداتعقاراتشراء 

-)٥٥,٧٤٥(٧إضافات إلى االستثمارات العقارية

٢,١٢٢,٢٦٧-٨للبيعمتاحةموجودات مالية متحصالت من بيع 

٩٨,٢٨٠-إيرادات توزيعات أرباح 

٦,٨٠٠,٠٠٠-١٥بيع استثمارات عقاريهمتحصالت من 

١,٧٦٦,٠٨١٥١٠,٣٠٤إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

١,٣١٢,٨٩٧٨,٦٢٦,٧٠٢األنشطة إلستثماريةمنالتدفقات النقدية 

التمويليةنشطةاال

-٨٢,٦٧٥,٣٣٩متحصالت من زيادة رأس المال 
)١٢,٠٠٠,٠٠٠()٦,٠٠٠,٠٠٠(١٧توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين

)١٢,٠٠٠,٠٠٠(٧٦,٦٧٥,٣٣٩األنشطة التمويلية)فيةالمستخدم(ية منالنقداتالتدفق

)٢,٤٧٠,٧٧٦(٧٩,٠٥١,٩٨١ارصده لدى البنوكفي ) النقص(صافي الزياده

٥١,١٣٤,٠٨٨٥٣,٦٠٤,٨٦٤يناير١رصده لدى البنوك في أ

١٣٠,١٨٩,٠٦٩٥١,١٣٤,٠٨٨ديسمبر ٣١رصده لدى البنوك في أ



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-١٣ -

معلومات عامة١
خاصة وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم قطرية كشركة مساهمة المجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)تأسست 

وفقاً خدمات الوساطة في بورصة قطرواالستثمار باالسهم و السنداتتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في ). ٢٦٣٣٧(
تعليمات هيئة و٢٠١٥)  لسنة١١لتعاليم الشريعة اإلسالمية. تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (

.قطر لألسواق المالية و بورصة قطر

الشركة االسالمية والتي تتمثل في،تها التابعةاتتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وشرك
"المجموعة").بـ(يشار إليهم جميعا )ذ.م.مجياد العقارية (أ) و شركة ذ.م.ملألوراق المالية(

) كشركة ٤٦٦٤٥رقم (في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري )ذ.م.متم تسجيل الشركة اإلسالمية لألوراق المالية (
("الشركة" أو مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)وهي ٢٠١٠يوليو ١٩واحد بتاريخ شخص 

.الماليةالوساطةخدماتفيلشركةتتمثل األنشطة الرئيسية ل"الشركة األم").

واحد شخص ) كشركة ٥٦٠٩١قيدت بالسجل التجاري رقم (ذ.م.م) في دولة قطر وشركة أجياد العقارية (تم تسجيل
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة .بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)وكةوهي ممل٢٠١٤يونيو ٤بتاريخ 

.اعمال المتاجرة في العقارات و خدمات الوساطةفي

مجلسمن قبل ٢٠١٦ديسمبر٣١فيالمنتهيةسنةللللمجموعةالموحدةالماليةالبياناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٧يناير ٢٥بتاريخاإلدارة

والتوحيدأسس اإلعداد ٢

أسس اإلعداد٢/١

للمعايير الدولية وفقا٢٠١٦ًديسمبر ٣١المنتهية في عن السنة للمجموعةتم إعداد البيانات المالية الموحدة 

قانون الشركات التجارية لمجلس المعايير المحاسبية الدولية والمتطلبات ذات الصلة عنالصادرة للتقارير المالية

.٢٠١٥لسنة ١١القطري رقم 

المالية المتاحة للبيع التي الموجوداتلمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء وفقاًتم إعداد البيانات المالية الموحدة 

تقاس بالقيمة العادلة.

وفي عرض المجموعةمة في أنشطة تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخد

بياناتها المالية.

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

ب تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. إن المجاالت التي تتطلاإلدارةكما يتطلب أن تمارس 

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

.٢٤تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقمالموحدة
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تتمة –أسس اإلعداد والتوحيد٢

أسس التوحيد٢/٢

. ٢٠١٦ديسمبر 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 

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

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

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

فيها) 

ة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ، ولها عائدات متغير·

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 ، 

حقوق مماثلة ، أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو للمجموعةعندما يكون 

تدرس المجموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على المؤسسة المستثمر فيها 

، وتشمل:

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

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 

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

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

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

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

المجموعة عن السيطرة على المؤسسة التابعة.

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

السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات 

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

ها ، يتم احتسابه كمعاملة أسهم. أي تغير في حصة ملكية الشركات التابعة ، بدون فقدان السيطرة علي
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تتمة-أسس اإلعداد والتوحيد٢

تتمة- أسس التوحيد٢/٢

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

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

يمة العادلة.ناتجة في بيان الربح أو الخسارة. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالق

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

أنشطة الشركةبلد التأسيساسم الشركة

النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٦ديسمبر ٣١

النسبة المئوية للملكية

٢٠١٥ديسمبر ٣١

الشركة االسالمية لألوراق المالية 

٪١٠٠٪١٠٠الوساطةخدمات قطر)ذ.م.م(

٪١٠٠٪١٠٠عقاراتقطر) (أ)ذ.م.مشركة أجياد العقارية (

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المحاسبية٣

في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات

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

والموضحة أدناه. ٢٠١٦يناير ١المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي يسري مفعولها للفترة المالية التي تبدأ في 

جموعة. لم يكن لهذه المعايير أي تأثير على الم

ليس لهذه المعايير المعدلة أي تأثير على المجموعة. 

تاريخ السريانالمعيار 
حساب االستحواذ على –: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١الحصص

٢٠١٦يناير ١: حسابات التأجيل التنظيمية١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

: ايضاح الطرق المقبولة ٣٨المحاسبة الدولي ومعيار ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١لالستهالك واالطفاء

٢٠١٦يناير ١: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١مبادرة االفصاح: ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

مؤسسات االستثمار : ٢٨، ومعيار المحاسبة الدولي ١٢و ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١تطبيق استثناء التوحيد –
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تتمة –المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المحاسبية ٣

معايير أصدرت ولم يسر مفعولها بعد

.المعايير والتفسيرات التي أصدرت ولكن لم يسر مفعولها حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مذكورة أدناه

تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، حسب الضرورة، عند حلول تاريخ سريانها. 

السياسات المحاسبية الهامة ٤

العقارات والمعدات 
مبدئياً بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و/ أو انخفاض في القيمة ، إن وجد. عندما يقـرر  تقيد العقارات والمعدات

استبدال قطع هامة من األثاث والمعدات على فترات ، تحقق المجموعة هذه القطع كموجودات فردية بأعمـار إنتاجيـة   
ك محددين على التوالي. وتحقق جميع تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى في بيان الدخل بالتكلفة المتكبدة.  واستهال

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

سنوات٥األثاث والتركيبات
سنوات٥-٣الكمبيوترأجهزة وبرامج 

سنوات٥تحسينات المباني المستأجرة
سنوات٥سيارات

القيمة الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية تدل على احتمال مراجعةتتم 
عدم اسـترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود دليل كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة التقديرية الممكن 

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

تاريخ السريانالمعيار

٢٠١٧يناير ١تعديالت- : مبادرة اإلفصاح ٧معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٧يناير ١تعديالت -للخسائر غير المحققة : تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة١٢معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية: ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١االيرادات من العقود مع العمالء:١٥للتقارير المالية المعيار الدولي 

٢٠١٨يناير ١تعديالت–الدفع على أساس األسهم : تصنيف وقياس معامالت ٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٩يناير ١: اإليجارات١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

: بيع أو مشاركة موجودات ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٠للتقارير المالية تعديالت المعيار الدولي

بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك (المؤسسات التي تطبق هذا المعيار مبكراً يجب 

عليها تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي)

رجاء ألجل تم اإل

غير مسمى
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة ٤

يلغى تحقيق أي بند من العقارات والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبالً 
. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة من إلغاء تحقيق الموجودات في بيان الدخل في السنة التي يلغـي فيهـا   من استبعادها

تحقيق الموجودات.

في نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطرق االستهالك للفتـرات  
المستقبلية.

االستثمارات العقارية 
تقاس االستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. وتتضمن تكـاليف المعاملـة ضـرائب التحويـل     
واألتعاب المهنية للخدمات القانونية وعموالت بداية اإليجار ليكون العقار في حالته الضرورية من أجل أن تكون قـادرة  

لعمل. تتضمن القيمة الدفترية أيضاً تكلفة استبدال جزء من االستثمار العقاري القائم في وقت تكبد تلك التكلفـة إذا  على ا
تم استيفاء معيار التحقيق.

يتم إلغاء االعتراف االستثمارات العقارية عند استبعادها أو تم سحبها بصورة دائمة من االستخدام وال تتوقع أية منـافع  
تصادية مستقبلية من استبعادها. ويتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عند استبعاد االستثمارات العقارية في بيان اق

الدخل الشامل للفترة التي تم فيها االستبعاد.

انخفاض الموجودات غير المالية 
للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجـودات. تقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي 

إذا وجد أي مؤشر كهذا ، أو إذا كان ضرورياً إجراء فحص سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات ، تقـوم المجموعـة   
بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمـة العادلـة ألي  

موجودات أو وحدات مولدة للنقد ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى ، ويتم تحديده لكـل  
موجودات بمفردها ، ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية تكون منفصلة بشكل كبير عن إيـرادات موجـودات   

أخرى أو مجموعة موجودات أخرى.

حقيق خسائر إنخفاض القيمة للعمليات المستمرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد في تصنيفات المصروفات بمـا  يتم ت
يتفق مع وظيفة الموجودات منخفضة القيمة، فيما عدا العقارات التي أعيد تقييمها سابقاً حيث تم تحقيق إعادة التقييم فـي  

تحقيق انخفاض القيمة أيضاً في اإليرادات الشاملة األخرى بـنفس قيمـة   اإلرادات الشاملة األخرى. في هذه الحالة، يتم 
إعادة التقييم السابق.

بالنسبة للموجودات التي ال تحتوي على الشهرة، يتم التقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد إذا كان هناك مؤشر على عـدم  
القيمة التي تم تحقيقها سابقاً. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعـة بتقيـيم   وجود أو نقص خسائر إنخفاض

القيمة القابلة لالسترداد للموجودات. يتم عكس أية خسائر في إنخفاض القيمة تم تحقيقها سابقاً فقط إذا كان هنـاك تغيـر   
حيث تم تحقيق آخر إنخفاض في القيمة. يكون هذا في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات القابلة لالسترداد

العكس محدد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد وال تتجاوز قيمتها الدفترية التـي تـم   
ا العكس تحديدها، صافي من االستهالك، ولم يتم تحقيق أية خسائر إلنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم تحقيق هذ

في بيان الربح أو الخسارة الموحد ما لم يتم إدراج الموجودات بقيمتها المعاد تقييمها، في هذه الحالة يعامل مع اإلرجـاع  
كزيادة في إعادة التقييم.
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة ٤

التحقيق المبدئي والقياس الالحق–األدوات المالية 
األداة المالية هي أي عقد تنشأ عنه موجودات مالية لمؤسسة ومطلوبات مالية أو ألداة ملكية لمؤسسة أخرى. 

الموجودات المالية)١
الموجودات المالية يتم تصنيفها عند التحقيق المبدئي ، كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسـارة،  

، أو موجودات محتفظ بها لالستحقاق، أو استثمارات مالية متاحة للبيع ، حسـبما يكـون   أو قروض وذمم مدينة
مالئماً. تدرج الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً ، في حالة الموجودات المالية التي ال تكون مدرجـة  

الستحواذ على الموجودات المالية.بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، زائدا التكاليف المتعلقة با

تدرج في تاريخ المتاجرة جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطلب تسليم الموجودات في التاريخ الـذي تحـدده   
النظم أو األعراف بالسوق (صفقات الطرق العادية)، وهو التاريخ الذي تلتـزم فيـه الشـركة بشـراء أو بيـع      

الموجودات.

قياس الالحقال
القروض والذمم المدينة

هذه الفئة هي األكثر صلة بعمليات المجموعة. القروض والذمم المدينة هي موجـودات ماليـة غيـر المشـتقات ذات     
تـدرج هـذه الموجـودات    مدفوعات ثابتة أو ممكنة التحديد والتي ال يتم تداولها في سوق نشطة. بعد القياس المبدئي ،

المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعلي ناقص خسارة االنخفاض في القيمة. يتم إدراج اإلطفاء بالفائدة الفعلية 
ضمن إيرادات التمويل في بيان الربح أو الخسارة. تدرج الخسائر الناشئة من االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة.  

بق هذه الفئة بصورة عامة على الذمم المدينة واألرصدة المدينة من اطراف ذات عالقة والـذمم المدينـة األخـرى    تط
والفوائد المدينة، والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والودائع غير المتداولة.  

متاحة للبيع الموجودات المالية ال

لمتاحة للبيع يتم إدراجها أو استبعادها على أساس تاريخ المتاجرة عندما تصـبح المجموعـة، أو ال   الموجودات المالية ا
تصبح ، طرفا في الشروط التعاقدية لألداة المالية.

ويتم قياسها بالقيمة العادلة، إال إذا كان ذلـك  االستثمارات المدرجة كموجودات مالية متاحة للبيع تسجل مبدئيا بالتكلفة ،
ال يمكن قياسه بصورة موثوقة. تدرج التغيرات في القيمة العادلة كبند منفصل في حقوق المساهمين من خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى. أي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة ، وأي ربح أو خسارة ناتجة عن االستبعاد وتكون معروضة فـي  

ضمن حقوق الملكية ، يتم إدراجها في بيان الدخل للسنة."احتياطي قيمة عادلة"لتقرير السابق كــ ا
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة ٤
إلغاء التحقيق 

يلغى تحقيق الموجودات المالية في أي من الحاالت التالية:

أونقدية من الموجودات ،انتهاء الحق في استالم تدفقات ·
قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون ·

(أ) إما أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر  تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير و 
فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم

السيطرة على الموجودات.

تتأكـد  عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من موجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمريـر ، 
اسـتالم بتحويل حقوقها في المجموعة عندما ال تقوم المجموعة ما إذا احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية وإلى اي مدى. 

تدفقات نقديـة من أي موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول السيطرة على 
أيضاً المجموعة بالموجودات. في تلك الحالة تدرج المجموعة يتم إدراج الموجودات بقدر استمرار ارتباط الموجودات ،

مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت 
. المجموعةبها 

أو القيمة القصوى للمبلغ الـذي  شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات االرتباط المستمر الذي يأخذ قياسيتم 
أن يطلب من المجموعة سدادها ، أيهما أقل.يمكن

انخفاض قيمة الموجودات المالية
بالتقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي بأن موجودات ماليـة أو  المجموعة في تاريخ كل بيانات للمركز المالي، تقوم 

القيمة فقـط  منخفضةمجموعة موجودات مالية انخفضت قيمتها. تعتبر أن موجودات مالية أو مجموعة موجودات مالية 
) وأن إذا وجد دليل على االنخفاض نتيجة لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي للموجودات ("حـادث خسـارة"  

للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية وأنـه  المستقبليةقديرية تلحادث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية ال
يمكن تقديرها بصورة موثوقة. إن دليل االنخفاض قد يشمل مؤشرات بأن المـدينين أو مجموعـة مـدينين يواجهـون     

عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصلي، أو احتمال دخولهم فـي  صعوبات مالية كبيرة أو تخلف في السداد أو 
إفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى وعندما تشير المعلومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية المستقبلية مثـل  

التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.

أرصدة لدى البنوك
األرصدة لدى البنوك يتم إدراجهها في بيان التدفقات النقدية ، وتتكون من األرصدة البنكية وودائع قصيرة األجـل لهـا   

أصلية أقل من ثالثة أشهر.استحقاقتواريخ 

المخصصات
المجموعة ناشئ من أحداث سابقة ويكـون مـن   يتم تكوين مخصصات في حالة وجود التزام (قانوني أو حكمي) على

الضروري تدفق منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وعندما يكون محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة بصـورة  
موثوقة. عندما تتوقع المجموعة استرداد بعض أو كل المخصص، يتم تحقيق الرد كأصل منفصل، ولكن فقـط عنـدما   

كاليف مؤكدة. ويتم تحقيق المصروف المتعلق بهذا المخصص في بيان الربح أو الخسارة بعد خصم المبالغ تكون هذه الت
المستردة.
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة ٤

تتمة –المخصصات 

إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، يتم خصم المخصص باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عند 
االقتضاء، المخاطر المرتبطة بهذا االلتزام. وعند استخدام الخصم فإن زيادة المخصص بمرور الوقـت يـتم ادراجهـا    

كتكلفة تمويل. 

الخدمة للموظفينمكافأة نهاية 
تحتسب المجموعة مخصصاً لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين. تحتسب المكافآت على أساس آخر راتب للموظف ومـدة  

خدمته بعد إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة للمكافأة على مدى فترة الخدمة. 

لمساهمتها في صندوق التقاعد تحت إدارة الدولة للموظفين القطريين وفقـاً لقـانون   تحتسب المجموعة أيضاً مخصصاً
التقاعد والمعاشات. تدرج مصاريف المساهمة ضمن تكاليف الموظفين في بيان الدخل. ليس علـى المجموعـة التـزام    

بمدفوعات أخرى بعد هذه المساهمات. تدرج المساهمات عند استحقاقها.

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

والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ بيان المركز المالي. وتحول 
الدخل.جميع فروقات الصرف إلى بيان 

المطلوبات المالية)٢
التحقيق المبدئي والقياس

عند التحقيق المطلوبات المالـية يتم تصنيفها كمبالغ مستحقة للعمالء ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى، 

حسبما يكون مالئماً. 

تدرج المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت زائداً تكاليف االقتراض المباشرة. 

تشتمل مطلوبات المجموعة على مبالغ مستحقة للعمالء ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى.

تحقيق المطلوبات المالية
ة في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل مطلوبات ماليـة  يلغى تحقيق مطلوبات مالي

حالية بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرياً أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية جوهرياً ، 
حقيق مطلوبات جديدة. يتم تحقيق الفرق في القيمـة  يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وت

الدفترية في بيان الدخل.  
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة ٤

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد بناء على تصـنيف المتـداول وغيـر    

المتداول. تكون الموجودات متداولة عندما: 

يتوقع تحقيقها أو هناك نية لبيعها أو إستخدامها خالل األعمال العادية ، ·

يحتفظ بها بصورة مبدئية للمتاجرة ،·

شهراً من تاريخ إعداد بيان المركز المالي ،١٢قع تحقيقها خالل يتو·

شهراً على األقل ١٢أو النقد وما في حكمه إال إن كان يحظر تحويله أو إستخدامه لتسوية مطلوبات لفترة ·

من تاريخ التقرير. 

.تصنف كل الموجودات األخرى كغير متداولة

وتصنف المطلوبات كمتداولة عندما: 

تسويتها خالل دورة األعمال العادية. يتوقع ·

يحتفظ بها مبدئياً للمتاجرة.·

شهراً من تاريخ التقرير ١٢يستحق سدادها خالل ·

شهراً على األقل بعد تاريخ التقرير. ١٢ال يوجد حقوق غير مشروطة لتأجيل السداد لفترة ·

تصنف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كغير متداولة. 

العادلة قياس القيمة 

تقيس المجموعة أدواتها المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير للمركز المالي. 

القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل التزام في معاملة بين متعاملين في 

تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على افتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل السوق في

المطلوبات تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب ، أو·

في غياب سوق رئيسية ، في السوق األفضل بالنسبة للموجود أو المطلوب.·

فضل يمكن الوصول إليها من قبل المجموعة. يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األ

يتم قياس القيمة العادلة ألي موجود أو مطلوب باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عنـدما  
بتسعير موجود أو مطلوب ، بافتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل.  يقومون
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة ٤

تتمة  –قياس القيمة العادلة 
إن قياس القيمة العادلة لموجودات غير مالية يأخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين بالسوق على تحقيق منافع اقتصادية من 

آخر بالسوق سيستخدم الموجودات خالل استخدام الموجودات في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها لمتعامل 
في أعلى وأفضل استخدام لها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات الماليـة الموحـدة   
لقيمة العادلة ككل:ضمن تدرج القيمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس ا

أسعار السوق المتداولة (غير متداولة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات :١المستوى -

مماثلة.

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة :٢المستوى -

مباشرة.واضحة بصورة مباشرة أو غير 

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غير :٣المستوى -

واضحة.

تحدد المجموعة ما إذا تمت بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر ،
تحويالت بين المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة فئات التصنيف (بناء على أدنى مسـتوى مـن المعطيـات    

الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.

اإليرادات
بصـورة دية مستقبالً وأنه يمكن قياس اإليـرادات  يتم تحقيق اإليرادات بالقدر الذي تتدفق به إلى المجموعة منافع اقتصا

موثوقة بغض النظر عن موعد إتمام الدفع. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المدينة مع األخذ فـي  
االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع واستبعاد الضرائب والجمارك.

ة أدناه يجب تلبيتها أيضاً قبل تحقيق اإليرادات:الخاصة المبينالتحقيقإن معايير 
إيرادات العموالت والسمسرة دخل عند االنتهاء من صفقة البيع أو الشراء واالحتفاظ بالحق في الحصـول  احتسابيتم 

على الدخل من هذه الصفقة. 

إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم األرباح.  تحقيقيتم 

الودائع اإلسالمية يتم ادراجه عند االستحقاق.من الربح
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أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك ٥
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

تتوافق األرصدة لدى البنوك مع حساب األرصدة المستحقة للعمالء كمطلوبات.هيئة التسويات.

أخرىمدينةوأرصدةمقدمامدفوعةمصاريف٦
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠تأمينات مستردة

٦٦٥,٦٦٠٩١١,٦٠٣مقدماًمدفوعةمصروفات

٥٨,٤٥٠٧٩,٥٩٥موجودات أخرى

٢,٧٢٤,٣٦٠٢,٩٩١,٤٤٨اإلجمالي 

استثمارات عقاريه٧
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

-٨,٤١٢,٩٠٧يناير١في 
٥٥,٧٤٥١٤,٠٣٥,٣٢٥خالل السنهإضافات

)٥,٦١٤,١٣٠(-)١٥(إيضاح استبعادات خالل السنه
)٨,٢٨٨(٤٦٦,٢٠٦ربح (خسارة) من إعادة تقييم استثمارات عقارية 

٨,٩٣٤,٨٥٨٨,٤١٢,٩٠٧ديسمبر٣١في 

(أ) االستثمارات العقارية موجودة في دولة قطر. 

التقييم الذي تم في ذلك التاريخ من بناء على٢٠١٦ديسمبر ٣١القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في تم قياس) ٢(

ومتخصصين في تقييم العقارات . تم إجراء التقييم من قبل مثمن عقارات معتمدقبل مقيم مستقل عن المجموعة

وتم تحديد القيمة العادلة ،يقة المقارنة بالسوقبناء على طرلألرضواألنشطة المماثلة. تم تحديد القيمة العادلة

أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة. وخالل تقدير القيمة العادلة للعقارات كان االستخدام للمباني بناء على

من تدرج قياس القيمة ٢الحالي للعقارات هو أدنى وأفضل استخدام. أدرجت االستثمارات العقارية في المستوى 

عادلة. ال

لعادلة بين لم يتم إجراء أي تحويالت في قياسات القيمة ا، ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر ٣١سنة المنتهية في خالل ال

. ٢والمستوى ١المستوى 



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٢٤ -

للبيعمتاحةموجودات مالية٨

:ما يليعلى للبيعمتاحةالالماليةستثماراتاإلتشمل 

٢٠١٦٢٠١٥
قطريلایر ريال قطري

مدرجةغير أسهم ملكية 
٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦قطر–أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦اإلجمالي 

كما يلي:وجودات المتاحة للبيع خالل السنةفي رصيد المكانت الحركة

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧يناير ١في 
)٢,٥٢٤,٥٩٣(-خالل السنةاستبعادات

٢٤٩,٩٦٢-في احتياطي القيمة العادلةالحركةصافي 
)٤٠٢,٣٢٦(-خسارة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦ديسمبر ٣١في 

األوراق المالية تمثل االستثمارات في شركة خاصة بدولة قطر. تم تسجيل هذا االستثمار بالتكلفة حيث أن القيمة العادلة 
ال يمكن قياسها بصورة موثوقة. تعتقد اإلدارة أن الرصيد ال ينقص استنادا إلى المعلومات األخيرة المتاحة. 
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ومعداتعقارات٩

أجهزة وبرامج 
كمبيوتر ومعدات 

مكتبية
ثاثأ

وتركيبات
تحسينات 

اإلجماليسياراتمباني مؤجرة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
٢٠١٦٨,٣٤٥,٣١٠٦٧٢,٩٧٢٢,٠١٣,٦٧١٧٢,٧٧٧١١,١٠٤,٧٣٠يناير ١في كما 

٣٩٧,٤٣٩-١٣,٠٣٠-٣٨٤,٤٠٩إضافات

٢٠١٦٨,٧٢٩,٧١٩٦٧٢,٩٧٢٢,٠٢٦,٧٠١٧٢,٧٧٧١١,٥٠٢,١٦٩ديسمبر ٣١كما في 

االستهالك:
٢٠١٦٨,٠٦٩,٦٢١٦٦٠,٧٢٤١,٤١٤,٣١١٦٣,٧٩٣١٠,٢٠٨,٤٤٩يناير ١كما في 

١٨٨,٩٦٥٤,٤٩٥١١١,٠١٩٨,٩٨٢٣١٣,٤٦١استهالك السنة

٢٠١٦٨,٢٥٨,٥٨٦٦٦٥,٢١٩١,٥٢٥,٣٣٠٧٢,٧٧٥١٠,٥٢١,٩١٠ديسمبر ٣١كما في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٦٤٧١,١٣٣٧,٧٥٣٥٠١,٣٧١٢٩٨٠,٢٥٩ديسمبر ٣١كما في 
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تتمة –ومعدات عقارات٩
أجهزة وبرامج 

كمبيوتر ومعدات 
مكتبية

أثاث 
وتركيبات

تحسينات 
اإلجماليسياراتمباني مؤجرة

ريال قطريقطريريال ريال قطريريال قطريريال قطري

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

أخرىدائنةوأرصدةمستحقةمصاريف١٠
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١,٢٤٧,٧٩٤١,١٦٥,٨٧٣)١٩أرباح (ايضاح مطلوبات توزيعات

٢٥٨,٩٩٣٣٧٠,٧٢٥أسهمبيعمن للمساهمينالمستحقةالمبالغ

١٨٥,٥١٢٢٩١,١٠٥مصاريف مستحقة

١٠٧,٠٣٩٢١٤,٠٧٨اوراق دفع

١٠٢,٦٥١١٥٢,٧٧٤مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية

-٤٠,٣١١مستحق مساهمين من فائض اإلكتتاب 

٨٤٠,٠٠٠-)١٩شركه التسهيالت االسالميه (ذ.م.م) (ايضاح 

٣٠٤,٥٠٠-اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة

٨٩,٠٦٨١٧٣,٥٤٠مطلوبات اخرى

٢,٠٣١,٣٦٨٣,٥١٢,٥٩٥االجمالي
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٢٧ -

مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص ١١

كالتالي:الموحدفي المخصص المدرج في بيان المركز الماليتظهر الحركة 

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١,١٦٤,٢٢٩١,٠٨٧,٨٠٥يناير١المخصص كما في 
١٥٤,٠٨٠١٧٦,٢٤٥خالل السنةالمخصص 

)٩٩,٨٢١(-المكافآت المدفوعة خالل السنة

١,٣١٨,٣٠٩١,١٦٤,٢٢٩ديسمبر٣١المخصص كما في 

رأس المال ١٢

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

سهم ٥,٦٦٣,٥٨١رأس المال المصرح به والمدفوع: 
٣١(ريال قطري للسهم الواحد١٠بقيمة إسمية قدرها 

٥٦,٦٣٥,٨١٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠سهم)٤,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٥ديسمبر 

بعد سهم٥,٦٦٣,٥٨١إلى سهم٤,٠٠٠,٠٠٠قامت المجموعة بزيادة رأس المال المصرح به من ،السنة خالل 

االنتهاء من االكتتاب في اصدار حقوق مساهمين وتعديل السجل التجاري للشركة.

، اقترح مجلس االدارة زيادة رأس مال الشركة الحالي بنسبة ٢٠١٥مارس ١٥وخالل اجتماع المساهمين بتاريخ 

، تم ٢٠١٥مايو ٤سهم. وخالل االجتماع المنعقد بتاريخ ٦,٠٠٠,٠٠٠زيادة العدد اإلجمالي لألسهم إلى و٪٥٠

ريال ١٠تحديد سعر السهم من قبل مجلس اإلدارة، بناء على دراسة القيمة العادلة التي أجراها مقيم مستقل، بمبلغ 

جة لعملية االكتتاب في إصدار الحقوق خالل ريال قطري عالوة اصدار. وكنتي٤٠قطري لكل وحدة باإلضافة إلى 

سهماً ليصبح إجمالي عدد ١,٦٦٣,٥٨١بما يعادل ريال قطري١٦,٦٣٥,٨١٠، زاد رأس المال بمبلغ ٢٠١٦عام 

ريال قطري وتم إدراجها في االحتياطي ٦٦,١٤٢,١١٥، وكانت عالوة االصدار بمبلغ سهماً ٥,٦٦٣,٨١األسهم 

.٢٠١٥لسنة ١١ات رقم القانوني وفقا لقانون الشرك
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٢٨ -

اإلحتياطي القانوني١٣
يجب تحويل نسبة ،والنظام األساسي للشركة ٢٠١٥لسنة ١١وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

٪٥٠األحتياطي القانوني كل عام إلى أن يبلغ رصيدمن صافي الربح السنوي للشركة إلى اإلحتياطي القانوني ٪١٠

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

.أعالهالتجارية 

أية مبالغ إلى رصيد االحتياطي تحويلعدم قررت اإلدارة ،من رأس المال٪٥٠قد تتعدىحيث أن االحتياطي 

).ريال قطري٧٢٨,٧٩٨: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١ة في ـالمنتهيالقانوني للسنة

ريال قطري إلى األرباح المدورة من االحتياطي القانوني للشركات التابعة ، حيت أن ٤٥٥,١٠٠تم تحويل مبلغ 

من رأس المال.٪٥٠االحتياطي القانوني الموحد قد تجاوز 

واإلداريةعموميةالالمصروفات ١٤
٢٠١٥ ٢٠١٦

ريال قطري قطريريال 

٣,٩٧٠,٢٣٣ ٣,٦٩٩,١٢٩ تكاليف الموظفين
١,٣١٠,٢٧٠ ١,٧٢٥,٩٤٢ تإيجارا

٥٧٥,٣٢٥ ٥٨٨,٨٩٩ إتصاالت وبريد
٦١٤,٢٠٠ ٥٥٤,١٦٥ اتصيانة وإصالح
٤٤٢,٢٠٠ ٣٦٧,٢٠٠ أتعاب وساطة  
٢٨٧,٥٠٠ ٣٢٧,٥٠٠ أتعاب مهنيه
٢٣٠,٥٤٣ ٣١٣,٤٦١ )١٩استهالك ( إيضاح 
٢٢١,٥٠٣ ٢٢٦,٨٤٩ بنكيةرسوم
٢٢٠,٨٢٦ ١٧٥,٢٩٥ إجازات سنوية
١٧٦,٢٤٥ ١٥٤,٠٨٠ )١١( إيضاح نهاية الخدمة للموظفينتآمكافمخصص 
١٣١,٣٦٤ ١١٣,٤٥٦ مصاريف دعاية واعالنات
١٤٨,٨٠٣ ١٠٠,٦٩٥ تذاكر سفر
٨٢,٨٧٤ ٤٤,٥٩٧ رسوم حكومية
٣٨,٨٤٤ ٢٤,٥٠٥ قرطاسية ومطبوعات
٨,٧٨٩ ٧,٩٨٣ ياراتمصروفات س

٣٠٤,٥٠٠ - )١٩( إيضاح اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة
٢٣,٢١٠ - إشتراكات

١٨١,٠٧٠ ٢٩١,٣٠٥ مصاريف متنوعة 

٨,٩٦٨,٢٩٩ ٨,٧١٥,٠٦١
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٢٩ -

استثمارات عقاريةربح من بيع صافي ١٥
تسهيالت االسالمية ال، قامت المجموعة ببيع إستثمارات عقارية  لشركة ٢٠١٥ديسمبر٣١تهية فيالسنه المنخالل 

. ٢٠١٦ديسمبر ٣١لم تتم أية عمليات بيع لالستثمارات العقارية خالل السنة المنتهية في وذ.م.م ، طرف ذو عالقة

تتلخص تفاصيل هذه المعاملة على النحو التالي:

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٦,٨٠٠,٠٠٠-المبلغ المتحصل من بيع استثمارات عقارية

)٥,٦١٤,١٣٠(-تكلفة شراء استثمارات عقارية

١,١٨٥,٨٧٠-استثمارات عقاريةربح من بيع صافي 

للسهم والمخففالعائد األساسي١٦

كا لتالي:،السنةخاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالسنةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٤,١٠٦,٠٦٠٦,١١٠,٩٤٠ربح السنة (بالريال القطري)

٥,٦٦٣,٥٨١٤,٠٠٠,٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

٠,٧٢١,٥٣للسهم (بالريال القطري)والمخففالعائد األساسي

لم تكن هناك أية أسهم مخففة قائمة في أي مرحلة خالل السنة ، ولذلك فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم.
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٠ -

توزيعات األرباح ١٧

توزيع ، وافق المساهمون على ٢٠١٦فبراير ١٦خالل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 

. وقد تم دفع توزيعات ٢٠١٥ريال قطري لسنة ٦,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم وبإجمالي ١,٥أرباح نقدية بواقع 

األرباح خالل السنة.

، وافق المساهمون على توزيع ٢٠١٥فبراير ١١وخالل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 

. وقد تم دفع توزيعات ٢٠١٤ريال قطري لسنة ١٢,٠٠٠,٠٠٠قطري للسهم بإجمالي ريال ٣أرباح نقدية بواقع 

األرباح خالل السنة.

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية١٨
، 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 ال٪٢,٥بة المساهمة بنس

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

.المساهمين الموحدالمساهمة في بيان التغيرات في حقوق 

من صافي ٪٢,٥) والذي يمثل ١٥٢,٧٧٤: ٢٠١٥ريال قطري (١٠٢,٦٥١خالل السنة خصصت المجموعة مبلغ 

.للسنةالموحدالربح

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٩

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 

للمجموعة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيون. يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت 

من قبل إدارة المجموعة. يتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بالشروط السائدة في المعامالت التجارية.

نة، وغير مقيدة بمدة للسداد وال تحمل أي فائدة. وبرغم ذلك، تعتقد األرصدة القائمة كما في نهاية السنة غير مضمو

اإلدارة أن األرصدة تستحق عند الطلب وقامت بتصنيفها كأرصدة متداولة.

كما يلي:الموحدفي بيان الدخلالمدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة كانت 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١,٧٦٦,٠٨٠٥١٠,٣٠٤إيرادات من حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

٥,٨٤٩,٤٤٨٣,٢٦٠,٢١٩صافي، بالعموالتووساطةإيرادات

٢,٩٢٠,١٥٨١,٥١٧,٥٩٦عموالت مرتجعة

١,١٨٥,٨٧٠-ةعقارياتبيع استثمارمنارباح
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-٣١ -

تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٩

ي:التالكالموحدالماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدةكانت 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

:مستحق ألطراف ذات عالقه
٨٤٠,٠٠٠-)١٠(ايضاح (ذ.م.م)شركه التسهيالت االسالميه

١,٢٤٧,٧٩٤١,١٦٥,٨٧٣)١٠مطلوبات توزيعات أرباح (ايضاح 

٥٦,٥٤٧,٨٣٣٣٩,١٠٣,٧٩٦أرصدة المجموعة –البنوكلدىأرصدة

٢١٤,٣٤٥,٣٣٤١٥٧,٨٧٦,٦٨٧أرصدة العمالء-البنوكلدىأرصدة

مكافآت اإلدارة العليا

:كالتاليالسنة خاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةكانت

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١,٣٧١,٦٠٠١,٦٥٢,١٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةومنافع قصيرة األجل
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-٣٢ -

إدارة المخاطر المالية٢٠

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة، وتشرف إدارة المجموعة على إدارة هذه 

األنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر من قبل فرق عمل متخصصة ولديها المهارات والخبرة الرقابية المخاطر. تتم جميع 

المالئمة.

تشتمل المطلوبات الرئيسية للمجموعة على قروض ألجل، ومحتجزات مستحقة، وودائع العمالء، وذمم تجارية دائنة 

المالية في تمويل عمليات المجموعة. وتشمل وذمم دائنة أخرى. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات 

الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة وأخرى، وودائع غير متداولة، ونقد وودائع ثابتة، 

وتحصل عليها المجموعة مباشرة من عملياتها.

اطر، والتي نلخصها فيما يلي:يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخ

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية، 

على إيرادات المجموعة أو قيمة األدوات المالية للمجموعة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو مراقبة تعرض 

اطر السوق في حدود مقبولة مع زيادة العائدات. إن المجموعة غير معرضة لمخاطر العمالت األجنبية الشركة لمخ

حيث أنها ليس لديها أرصدة بالعمالت األجنبية. كما وأن المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة حيث أنه ليس 

لديها أدوات تحمل أسعار فائدة عائمة.

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

من بورصة قطر و المبالغ المستحقةوأموال العمالء-األرصدة لدى البنوك لمخاطر إئتمانية علىالمجموعةـرض تتع
المركز المالي.وبعض الموجودات األخرى كما تظهر في بيان أرصدة لدى البنوك 

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

جمالي األرصدة المدينة المستحقة.من إ٪١٠عميل واحد يتخطى 

بما فيها األرصدة المدينة واألرصدة لدى البنوك ، للمجموعةبالنسبة للمخاطـر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية 
المخـاطر مسـاوياً   تعرضعن السداد ، ويكون أقصىاألطراف األخرىللمخاطر من عجز المجموعةيكون تعرض 
.المدرجة في بيان المركز الماليلهذه الموجوداتللقيمة الدفترية 



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٣ -

تتمة–إدارة المخاطر المالية٢٠

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريطريقريال 

١٣٠,١٨٩,٠٦٩٥١,١٣٤,٠٨٨أرصدة لدى البنوك 
٢١٤,٣٤٥,٣٣٤١٥٧,٨٧٧,٠٢٦)٥(إيضاح أموال العمالء –لدى البنوكأرصدة 

٨,٢٣٥,٤٩١٢٤,٥٨٢,٨١٩ألوراق الماليةلشركة قطر لإليداع المركزي من مبالغ مستحقة 
٥٨,٤٥٠٢,٠٧٩,٨٤٥)٦(إيضاح اخرىموجودات 

٣٥٢,٨٢٨,٣٤٤٢٣٥,٦٧٣,٧٧٨

مخاطر السيولة
إلدارة المجموعةالوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة 

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

المدفوعات تواريخبناء على٢٠١٦ديسمبر٣١في المجموعةالجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات 
التعاقدية غير المخصومة وأسعار الفائدة الحالية بالسوق.



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٤ -

تتمة–إدارة المخاطر المالية٢٠

تتمة-مخاطر السيولة

اإلجماليسنة١أقل من عند الطلب

ريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 
٢٢٢,٥٨٥,٢٠٥-٢٢٢,٥٨٥,٢٠٥مبالغ مستحقة للعمالء

٢,٠٣١,٣٦٨٢,٠٣١,٣٦٨-دائنة أخرىمصاريف مستحقة الدفع وأرصدة

٢٢٢,٥٨٥,٢٠٥٢,٠٣١,٣٦٨٢٢٤,٦١٦,٥٧٣اإلجمالي 

اإلجماليسنة١أقل من عند الطلب

ريال قطريريال قطريريال قطري
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

١٨٢,٥٢٤,٥٩٠-١٨٢,٥٢٤,٥٩٠مبالغ مستحقة للعمالء
٣,٥١٢,٥٩٥٣,٥١٢,٥٩٥-دائنة أخرىمصاريف مستحقة الدفع وأرصدة

١٨٢,٥٢٤,٥٩٠٣,٥١٢,٥٩٥١٨٦,٠٣٧,١٨٥اإلجمالي 

إدارة رأس المال
بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وظروف المجموعةتقوم 

. لم تدخل الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في وتوقعات المساهمينأعمالها
واألرباح واالحتياطي القانونيال المدفوع. يشتمل رأس المال على رأس الم٢٠١٥ديسمبر ٣١و ٢٠١٦ديسمبر٣١

٦١,٩٨١,١٤١: ٢٠١٥ديسمبر٣١(٢٠١٦ديسمبر٣٠ريال قطري كما في ١٤٢,٧٦٢,٤٧٥المدورة ويقدر بمبلغ 
ريال قطري).



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٥ -

يةالمالتاودألالقيمه العادله ل٢١
أرصدة -النقد واألرصدة لدى البنوك وأرصدة لدى البنوكبخالف، األدوات الماليةحولالجدول التالي لمحة عامة يوضح

:٢٠١٦ديسمبر ٣١العمالء، والتي تمتلكها المجموعة كما في

ةالعادلةالقيمةالدفتريةالقيم٢٠١٦ديسمبر٣١

ريال قطريريال قطري

الموجودات المالية:

٨,٢٣٥,٤٩١٨,٢٣٥,٤٩١المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة من شركة قطر لإلداع

٥٨,٤٥٠٥٨,٤٥٠)٦موجودات أخرى (ايضاح 

٨,٢٩٣,٩٤١٨,٢٩٣,٩٤١جمالياإل

المطلوبات المالية:

٢٢٢,٥٨٥,٢٠٥٢٢٢,٥٨٥,٢٠٥عمالءللمبالغ مستحقة 

٢,٠٣١,٣٦٨٢,٠٣١,٣٦٨)١٠(ايضاح وأرصدة دائنة أخرىمصاريف مستحقة 

٢٢٤,٦١٦,٥٧٣٢٢٤,٦١٦,٥٧٣جمالياإل

القيمة العادلةالقيمة الدفترية٢٠١٥ديسمبر٣١

ريال قطريريال قطري

الموجودات المالية:

٢٤,٥٨٢,٨١٩٢٤,٥٨٢,٨١٩شركة قطر لإلداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة من 

٧٩,٥٩٥٧٩,٥٩٥)٦موجودات أخرى (ايضاح 

٢٤,٦٦٢,٤١٤٢٤,٦٦٢,٤١٤جمالياإل

المطلوبات المالية:

١٨٢,٥٢٤,٥٩٠١٨٢,٥٢٤,٥٩٠عمالءللمبالغ مستحقة 

٣,٥١٢,٥٩٥٣,٥١٢,٥٩٥)١٠(ايضاح مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

١٨٦,٠٣٧,١٨٥١٨٦,٠٣٧,١٨٥جمالياإل



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٦ -

تتمة–ية المالتاودألالقيمه العادله ل٢١
في القيمة العادلة هي القيمة الذي سوف تستلم مقابل بيع موجودات أو تدفع لتحويل التزام في معاملة بين متعاملين

السوق من خالل معاملة تجارية بحتة. وقد تم إيضاح المعيار المحاسبي الذي تم إعداد البيانات المالية الموحدة على 

(أي مبدأ التكلفة التاريخية). القيمة الدفترية لألدوات المالية للمجموعة المسجلة يمكن ٤أساسه في اإليضاح رقم 

ذلك، تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالتالي أن تختلف عن القيمة العادلة. ومع

للمجموعة تقارب قيمتها الدفترية.

تدرج القيمة العادلة

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

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملة(غير المعدلة) في أسواقاألسعار المتداولة:١المستوى 

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

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

بينتحويلحدثقد إذاماالمجموعةتقررمتكرر،على أساسالعادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة

القيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفيالمستويات

.ماليةفترةكلنهايةفي) ككلالعادلة

ليس لدى المجموعة أي أداة مالية مدرجة بالقيمة العادلة. االستثمارات المالية المتاحة للبيع غير المدرجة بمبلغ 

حيث أن القيمة ريال قطري) يتم تسجيلها بالتكلفة ،٣,٢٨٧,٩٨٦: ٢٠١٥ديسمبر ٣١ريال قطري (٣,٢٨٧,٩٨٦

، قررت اإلدارة أنه ال يوجد أي مؤشر على ٢٠١٦ديسمبر ٣١العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق به. كما في 

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع غير المدرجة.

التحليل القطاعي٢٢
ألغراض قطاعاتثالثةمجموعةلل. اهأنشطتطبيعةعلىبناءتجاريةقطاعاتفيالمجموعةتنتظم،ةداراإلغراضأل

لتالي: القطاعات الثالثة للمجموعة كا.األخرىواألنشطةالتقاريرإعداد

،األسهموشراءلبيعللعمالء تقدموساطةخدماتالقطاعذاهيشمل-الماليةوساطةال-

،عمالءللالعقاريةستثماراتالاوتراالعقاوادارةتسويقخدماتالقطاعهذايشمل- العقارات-

.لشركات التابعة للمجموعةلمؤسسيةخدماتبتقديمتقومحيثالقابضةالشركةتمثل- أخرى-

المواردتخصيصاتخاذ القرارات بشأنألغراضةلمنفصبصورةالتشغيللقطاعاتالتشغيلنتائجبمراقبةالدارةاتقوم

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية تتم على .التشغيلخسارةأوربحىلعبناءالقطاعاتأداءتقييميتم. األداءوتقييم

أساس المعامالت التجارية المماثلة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٧ -

تتمة-التحليل القطاعي ٢٢

الموحدة

التعديالت 

والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة
٢٠١٦ديسمبر٣١

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

وعموالتصافي إيرادات وساطة 

١٠,٥٨٨,٨٣٤ -  ١٠,٥٨٨,٨٣٤ - - ١٠,٥٨٨,٨٣٤ ربح بيع استثمار عقاري

٢,٢٣٢,٢٨٦ )٤,٦٠١,٥٧٢( ٦,٨٣٣,٨٥٨ ٥,١٩٥,٦٦٠ ١,١٨٧,٥٨٣ ٤٥٠,٦١٥ أخرى

١٢,٨٢١,١٢٠ )٤,٦٠١,٥٧٢( ١٧,٤٢٢,٦٩٢ ٥,١٩٥,٦٦٠ ١,١٨٧,٥٨٣ ١١,٠٣٩,٤٤٩ القطاعإرادات

٤,١٠٦,٠٦٠ )٤,٠٩٥,٩٠٥( ٨,٢٠١,٩٦٢ ٣,٦٥٠,٩٥٨ ٩٣٩,٦٤١ ٣,٦١١,٣٦٣ القطاعربح 

٣١٣,٤٦١ - ٣١٣,٤٦١ ٣٧,٩٩٢ - ٢٧٥,٤٦٩ استهالك 
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٨ -

تتمة-التحليل القطاعي ٢٢

الموحدة

التعديالت 

والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة
٢٠١٥ديسمبر ٣١

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

١٣,٦٩١,٨٥٩ - ١٣,٦٩١,٨٥٩ - - ١٣,٦٩١,٨٥٩ صافي إيرادات وساطة وعموالت

١,١٨٥,٨٧٠ - ١,١٨٥,٨٧٠ - ١,١٨٥,٨٧٠ - ةعقارياتبيع استثمارمنربح

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 القطاعإرادات

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 استهالك 



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٩ -

تتمة-التحليل القطاعي ٢٢

الموحدة التعديالت والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة ٢٠١٦ديسمبر٣١في 
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

٣٦٨,٦٩٧,٣٥٧ )١٠٤,٦٠١,٥٧٢(  ٤٧٣,٢٩٨,٩٢٩  ١٣٩,٤٦٧,٧٠١  ٥١,٣٠٢,٨٣٥  ٢٨٢,٥٢٨,٣٩٣ موجودات القطاع

٢٢٥,٩٣٤,٨٨٢ )٥٠٥,٦٦٨(  ٢٢٦,٤٤١,٠٣٢ ١,٩٠٨,٣١٩ ١١٩,٤٠٥  ٢٢٤,٤١٣,٣٠٨ مطلوبات القطاع

الموحدة التعديالت والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة ٢٠١٥ديسمبر٣١في 

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

٢٤٩,١٨٢,٥٥٥ )٣٧,٨٠٩,٧٧٦( ٢٨٥,٤٠٠,١٠٩ ٥١,٣٨٢,٩٤٣ ٩,٠١٠,٨٧٦ ٢٢٥,٠٠٦,٢٩٠ موجودات القطاع

١٨٧,٢٠١,٤١٤ )٢,٨٠٩,٧٧٦( ١٨٨,٤١٨,٩٧٢ ٧٢٦,٥٥٢ ٢,٩٤٨,٠٠٩ ١٨٤,٧٤٤,٤١١ مطلوبات القطاع



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٤٠ -

اإللتزامات المحتملة ٢٣
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٤
من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ مجموعةيتطلب إعداد البيانات المالية لل

إال فصاحات في نهاية فترة البيانات المالية. والموجودات والمطلوبات وبعض اإلاإليرادات والمصاريف

ماديةالتقديرات واإلفتراضات إلى نتائج تتطلب إدخال تعديالت هذه اليقين حوليمكن أن يؤدي عدم انه

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

لها تأثير هام على المبالغ كانالتيوقامت اإلدارة بإدخال التقديرات واإلفتراضات التالية ، ،للشركة

درجة في البيانات المالية.الم

المعداتوللعقاراتاألعمار اإلنتاجية 

والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير بعد للعقاراتاألعمار اإلنتاجية التقديرية مجموعةتحدد ال

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

تقوم الشركة سنوياً بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ويتم تعديل قسط االستهالك مستقبالً في 

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



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

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٤١ -

تتمة–التقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٤

تصنيف األوراق المالية االستثمارية

على أنها "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تصنيفهااتاقتناء االستثمارعندتقرر المجموعة

لتصنيف استثماراتها. تقوم ٣٩الخسارة" أو "متاحة للبيع". تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 

ا تم حيازتها أساسا المجموعة بتصنيف االستثمارات "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" إذ

متاحة كاستثمارات . يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى "النقدتوليد األجل وقصيرلغرض الربح 

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 استثماراالستثمارفيتصنيتم ملكية، وال

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع 
المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي بتقدير ما إذا للموجودات الماليةبالنسبة 

أو مجموعة إستثمارات. في حالة إستثمارات الملكية كان هنالك دليل موضوعي على إنخفاض إستثمار

متاحة للبيع ، يتضمن الدليل الموضوعي اإلنخفاض الهام أو المستمر في القيمة العادلة المصنفة

من قبل اإلدارة. استخدام التقديرات لإلستثمارات األقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "مستمر" 

" ستثمار و"المستمر" في مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة ل التكلفة األصلية لالالهام" مقابيتم قياس 

العادلة لإلستثمار أقل من قيمته األصلية.

تقييم العقارات

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

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

التقديري والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمعامالت العقارية األخيرة ذات الخصائص ومواقع 

.االستثمارات العقاريةالعقارات المشابهة لتقييم 


