
)ش.م.ق(اإلسالمية القابضة المجموعة

المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
٢٠١٥يونيو٣٠



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

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

لفترة الثالثة أشهر المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشاملبيانات الو٢٠١٥يونيو٣٠كما في إليهم جميعا بـ "المجموعة")
المرحليتدفقات النقديةوبيان الالمرحلي التغيرات في حقوق المساهمين بيان و٢٠١٥يونيو 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 البيانات الماليةحول هذه إصدار 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

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

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

.٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةمن كافة النواحي 

عـن إرنســت ويــونــغ

ـادرـــاد نــــزيــــ
محــاســب قــانـونـي

٢٥٨مراقبي الحسابات رقم سجل
٢٠١٥يوليو ١٤الدوحة في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٢-

الموحد بيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٥يونيو٣٠كما في 

ديسمبر٣١يونيو٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات
المتداولةالموجودات

٣٥٠,٩٥٤,٧٦٢٥٣٫٦٠٤٫٨٦٤أرصدة لدى البنوك
٤٢٢٠,٠٣٩,٨٠٠٤٦٣٫٩٦٦٫٨٢٨أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٦,٢٧١,٠٥١٢٦٫٨٨١٫٢٦٨بورصة قطرمنمبالغ مستحقة 
٥٣,٢٠٦,١٣٧١٣,٣٩٩,٦٩٧وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

٢٨٠,٤٧١,٧٥٠٥٥٧,٨٥٢,٦٥٧المتداولةإجمالي الموجودات 

الموجودات غير المتداولة
-٨,٤٢١,١٩٥إستثمارات عقارية

٧٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧موجودات مالية متاحة للبيع
٨٧٨,٤١٦٢٢٢,٦٧٥ومعداتممتلكات

١٢,٥٨٧,٥٩٧٥,٧٨٥,٢٩٢إجمالي الموجودات غير المتداولة

٢٩٣,٠٥٩,٣٤٧٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات المتداولة

٢٢٦,٧٢٩,٠٦٣٤٩١,٢١٦,٩٠٦عمالءإلىمبالغ مستحقة 
٨٣,٢٠٦,٨٥٦٣,٥٦٠,٢٢٥ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

٢٢٩,٩٣٥,٩١٩٤٩٤,٧٧٧,١٣١إجمالي المطلوبات المتداولة

ةغير المتداولاتالمطلوب
١,٠٦٤,٢٩٢١,٠٨٧,٨٠٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٣١,٠٠٠,٢١١٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦إجمالي المطلوبات

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

١١,٩٠٩,٤٠٩١١,٩٠٩,٤٠٩قانونيإحتياطي
١٠,١٤٩,٧٢٧١٦,١١٣,٥٦٦أرباح مدورة

)٢٤٩,٩٦٢(- احتياطي قيمة عادلة

٦٢,٠٥٩,١٣٦٦٧,٧٧٣,٠١٣إجمالي حقوق المساهمين

٢٩٣,٠٥٩,٣٤٧٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

جمال عبداهللا الجمال د. يوسف أحمد حسين النعمة

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٣-

الموحد بيان الدخل المرحلي
٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في شهر أستةلل

ة في أشهر المنتهيللستةة في للثالثة أشهر المنتهي

٢٠١٤يونيو٢٠١٥٣٠يونيو٣٠
يونيو٣٠

٢٠١٤يونيو٢٠١٥٣٠

)غير مدققة()مدققةغير(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

٥,٤٥٣,٠٣١١٠,٩٦٤,٣٨٣١٢,٦٥٢,٧٢١١٧,٩٦٠,٦٧٢إيرادات وساطة وعموالت

)٤,٨١٦,١٠٥()٣,٤٢٦,٧٣٥()٢,٩٦٠,٦١٢()١,٤٥١,٩٠٥(مصاريف وساطة وعموالت

٤,٠٠١,١٢٦٨,٠٠٣,٧٧١٩,٢٢٥,٩٨٦١٣,١٤٤,٥٦٧وساطة وعموالت إيرادات صافي 

-١,١٨٥,٨٧٠-٦٥٩٢,٩٣٥ةيعقاراتإستثمارربح من بيع 

حسابات توفير لدى بنوك منإيرادات

١٢١,١٥١١٠٧,٤٥٠٢٥٠,١٣٨٢٠٦,٣١٨إسالمية

موجودات بيع منحرب(خسارة)صافي

٥٤٩,٠٦٩)٤٠٢,٣٢٦(٢٦٥,٠٩٩-مالية متاحة للبيع

سائر إنخفاض في قيمة موجودات خ

)٢٩٨,٩٠٤(-)١٣٥,٦٣٣(-للبيعمالية متاحة 

٣,٥٠٠٩٧,٢٥٠٥٨,٥٠٠-توزيعات أرباحإيرادات 

٤,٧١٥,٢١٢٨,٢٤٤,١٨٧١٠,٣٥٦,٩١٨١٣,٦٥٩,٥٥٠التشغيلايراداتصافي 

٣,٥٤٠١٥,٣١٩٣,٥٤٠٣٢,٢٧٣إيرادات أخرى

)٦,١٣٣,٢٩٧()٤,٣٢٤,٢٩٧()٣,٦٦٥,٤٨٧()٢,١٠٣,٢٢٠(مصاريف إدارية وعمومية

٢,٦١٥,٥٣٢٤,٥٩٤,٠١٩٦,٠٣٦,١٦١٧,٥٥٨,٥٢٦ربح الفترة

١١٠,٦٥١,١٥١,٥١١,٨٩للسهموالمخففاألساسيالعائد
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٤-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل
٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

ة في أشهر المنتهيللستةة في للثالثة أشهر المنتهي

٢٠١٤يونيو٢٠١٥٣٠يونيو٢٠١٤٣٠يونيو٢٠١٥٣٠يونيو٣٠

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢,٦١٥,٥٣٢٤,٥٩٤,٠١٩٦,٠٣٦,١٦١٧,٥٥٨,٥٢٦ربح الفترة

تعاد شاملة أخرى للفترةإيرادات
جدولتها الي بيان الدخل الشامل في 

فترات الحقة
تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات 

)٢٠٠,٧٧٤(-)٢٦٣,٥٩٥(-المتاحة للبيعمالية 
إستبعاد صافي خسارة  من 

استثمارات متاحة للبيع محول إلى 

-٢٤٩,٩٦٢--بيان الدخل المرحلي الموحد

٢,٦١٥,٥٣٢٤,٣٣٠,٤٢٤٦,٢٨٦,١٢٣٧,٣٥٧,٧٥٢إجمالي الدخل الشامل للفترة
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.الموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥ -

الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
مدورة

قيمة احتياطي
اإلجماليعادلة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

٦,٠٣٦,١٦١-٦,٠٣٦,١٦١--ربح الفترة
٢٤٩,٩٦٢٢٤٩,٩٦٢---شاملة أخرى للفترةخسائر 

٦,٠٣٦,١٦١٢٤٩,٩٦٢٦,٢٨٦,١٢٣--للفترةةالشاملإجمالي الدخل 

)١٢,٠٠٠,٠٠٠(-)١٢,٠٠٠,٠٠٠(--)١٠(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات

٦٢,٠٥٩,١٣٦-٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩١٠,١٤٩,٧٢٧(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠كما في 

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
مدورة

احتياطي قيمة 
اإلجماليعادلة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

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

٧,٣٥٧,٧٥٢)٢٠٠,٧٧٤(٧,٥٥٨,٥٢٦--الشامل للفترة(الخسارة)إجمالي الدخل

)٦,٨٠٠,٠٠٠(-)٦,٨٠٠,٠٠٠(--)١٠(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات
٥٩,٥٢٤,٧٧٠)٣٥٩,٣٤٤(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦٩,٦٤٠,٥٤٨(غير مدققة)٢٠١٤يونيو ٣٠كما في 
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦ -

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

أشهر المنتهية ستةلل
يونيو٣٠في 

أشهر المنتهية للستة
يونيو٣٠في 

٢٠١٥٢٠١٤
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

األنشطة التشغيلية

٦,٠٣٦,١٦١٧,٥٥٨,٥٢٦ربح الفترة
للبنود التالية:تعديالت

١٠٢,٧١٢٣٣١,٠٠٦استهالك

١١١,٥٣٠١٠٨,٦٨١رسوم بنكية

)٢٠٦,٣١٨()٢٥٠,١٣٨(لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)٥٨,٥٠٠()٩٧,٢٥٠(إيرادات توزيعات أرباح 

٢٩٨,٩٠٤-خسائر إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع

)٥٤٩,٠٦٩(٤٠٢,٣٢٦متاحة للبيعمن بيع إستثمارات )ربح(الخسارة صافي

-)١,١٨٥,٨٧٠(٦عقاريإستثمار ربح من بيع صافي 

٧٦,٣٠٨١٧٣,٢٣٢مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٥,١٩٥,٧٧٩٧,٦٥٦,٤٦٢
:العاملالمالرأستغيرات

)٢١٤,٢٠٨,٧١٦(٢٤٣,٩٢٧,٠٢٨أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

)١٧٧,٤٨٠(-مبالغ مستحقة من عمالء

٢٠,٦١٠,٢١٧٣,٢٧٣,٣٢٦مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

)٩,٣٦٩,٩٦٢()٣,٨٤١,٧٦٥(مدينة اخرىوارصدة بالغ مدفوعة مقدماً م

٢١١,٨٠٦,٩٥٤)٢٦٤,٤٨٧,٨٤٣(مبالغ مستحقة إلى عمالء

)٢٨٣,٣٣٧()٣٥٣,٣٦٩(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

)١,٣٠٢,٧٥٣(١,٠٥٠,٠٤٧صافي النقد المستخدم في التشغيل:

)١٠٨,٦٨١()١١١,٥٣٠(رسوم بنكية

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

)١,٤٣٠,٩١٤(٨٣٨,٦٩٦التشغيليةاألنشطة (المستخدمة في)منالتدفقات النقدية
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧ -

تتمة-بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلل

أشهر المنتهية ستةلل
يونيو٣٠في 

أشهر المنتهيةللستة
يونيو٣٠في 

٢٠١٥٢٠١٤
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

)٢٣,٤٥٥()٧٥٨,٤٥٣(ومعداتممتلكاتشراء 

)١٨,٣٨٤,٩١٧(-شراء إستثمارات متاحة للبيع

٢,١٢٢,٢٦٧١٧,٩٨٦,٩٨٧للبيعمتحصالت من بيع إستثمارات متاحة

-٦٦,٨٠٠,٠٠٠عقاريةاستثماراتبيعمنمتحصالت

٩٧,٢٥٠٥٨,٥٠٠مستلمةإيرادات توزيعات أرباح 

٢٥٠,١٣٨٢٠٦,٣١٨لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)١٥٦,٥٦٧(٨,٥١١,٢٠٢في) األنشطة اإلستثماريةالمستخدمة (منالتدفقات النقدية

النشاط التمويلي 

)٦,٨٠٠,٠٠٠()١٢,٠٠٠,٠٠٠(١٠مدفوعة للمساهمينتوزيعات أرباح

)٦,٨٠٠,٠٠٠()١٢,٠٠٠,٠٠٠(في األنشطة التمويليةالمستخدمةيةالتدفقات النقد

)٨,٣٨٧,٤٨١()٢,٦٥٠,١٠٢(النقص في األرصدة لدى البنوكصافي 

٥٣,٦٠٤,٨٦٤٤٨,٤٤١,٩٨١يناير١في البنوكاألرصدة لدى 

٣٥٠,٩٥٤,٧٦٢٤٠,٠٥٤,٥٠٠يونيو٣٠في األرصدة لدى البنوك
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معلومات عامة١
). ٢٦٣٣٧(رقمتحتالتجاريبالسجلوقيدتخاصةقطريةمساهمةكشركةالماليةلألوراقاإلسالميةالشركةتأسست

لتعاليموفقاًقطربورصةفيالوساطةخدماتوالعقاراتالسنداتوباالسهماالستثمارفيالرئيسيةالشركةأنشطةتتمثل

قطرهيئةوتعليمات٢٠٠٢لسنة)  ٥(رقمالقطريالتجاريةالشركاتقانونأحكامالشركةتتبع. اإلسالميةالشريعة

. قطربورصةوالماليةلألسواق

شركةإلىالشركةتحويلعلىالموافقةالشركةإدارةمجلسقرر،٢٠٠٦سبتمبر٢٢بتاريخالمنعقدإجتماعهخالل

إدراجوتم. ٢٠٠٦ديسمبر٢٦بتاريخوالتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،قطريةمساهمة

. ٢٠٠٨مارس٣بتاريخقطربورصةفيالشركةأسهم

أغسطس٢٢بتاريخعاديةالغيرالعموميةالجمعيةوقرار٢٠٠٩ديسمبر٢٨بتاريخاإلدارةمجلستوصيةعلىبناءاً

مساهمةشركة(الماليةلألوراقاإلسالميةالشركةمنالقانونيوشكلهاالشركةإسمتغييرعلىالموافقةتمت،٢٠١٠

قطرهيئةقرارعلىبناءاًالتغيرتموقد،)عامةقطريةمساهمةشركة(القابضةاإلسالميةالمجموعةإلى) عامةقطرية

.٢٠١٠يوليو١٩بتاريخوالتجارةاألقتصادوزارةوموافقةالماليةلألسواق

االسالميةالشركةفيتتمثلوالتيالتابعة،وشركتهاللشركةالماليةالبياناتمنكلالموحدةالماليةالبياناتتتضمن

").المجموعة"جميعاإليهميشار) (و.ش.ش(العقاريةاجيادشركةو) و.ش.ش(الماليةلألوراق

) ٤٦٦٤٥(رقمتحتالتجاريبالسجلوقيدتقطردولةفي)  و.ش.ش(الماليةلألوراقاإلسالميةالشركةتسجيلتم

" الشركة) ("ق.م.ش(القابضةاإلسالميةللمجموعةبالكاملمملوكةوهي٢٠١٠يوليو١٩بتاريخالواحدالشخصكشركة

. الوساطةخدماتفيللشركةالرئيسيةاألنشطةتتمثل"). األمالشركة"أو

ذاتكشركة) ٥٦٠٩١(رقمتحتالتجاريبالسجلقيدتوقطردولةفي) و.ش.ش(العقاريةأجيادشركةتسجيلتم

األنشطةتتمثل). ق.م.ش(القابضةاإلسالميةللمجموعةبالكاملمملوكةوهي٢٠١٢يونيو٤بتاريخالواحدالشخص

.الوساطةخدماتوالعقاراتفيالمتاجرةاعمالفيللشركةالرئيسية

قبلمن٢٠١٥يونيو٣٠فيلفترة المنتهية لللمجموعةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٥يوليو١٤بتاريخاإلدارةمجلس
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الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد١/٢

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

"التقارير –٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً ل٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهر الستةالمجموعة") لفترة 

". المالية المرحلية

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

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

٢٠١٤ .

أسس التوحيد٢/٢

للشركة وشركاتها المرحلية المختصرةالموحدة على البيانات الماليةالمرحلية المختصرةتشمل البيانات المالية

. ٢٠١٥يونيو٣٠التابعة كما في 

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

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

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

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

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 

٢٠١٥يونيو٣٠

النسبة المئوية للملكية

٢٠١٤ديسمبر ٣١

المالية الشركة االسالمية لألوراق

%١٠٠%١٠٠خدمات الوساطةقطر(ش.ش.و)

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

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

بالتالي:المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة 

إلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.·

إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطر عليها.·

إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية والمدرجة ضمن حقوق الملكية.·

تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة.·

تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به.·

تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.·

إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو الخسارة أو ·

األرباح المدورة ، أيهما أنسب.
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تتمة–الهامةمحاسبيةالوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

الجديدةوالتفسيراتوالتعديالتالمعايير٣/٢
المحاسبيةالسياساتمعتتطابقالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

تطبيقباستثناء،٢٠١٤ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةللمجموعةالسنويةالموحدةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعة
وهي كالتالي:٢٠١٥يناير١مناعتباراًمفعولهايسريجديدةوتفسيراتمعايير

األعمالدمج: ٣الماليةللتقاريرالدوليالمعيار-
) موجوداتأو(كمطلوباتالمصنفةالمحتملةالمبالغاتفاقياتجميعأنويوضحمستقبالًالتعديلتطبيقيتم

لمأواندرجتسواءالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةالحقاًقياسهايجباألعمالدمجمنالناشئة
). مطبقهولماوفقاً،٣٩الدوليالمحاسبةمعيارأو(٩الماليةللتقاريرالدوليالمعيارنطاقتحتتندرج
المحاسبيةالسياسةعلىتأثيرالتعديالتلهذهفليسوعليهللمجموعةالحاليةالمحاسبيةالسياسةمعذلكيتمشى

.للمجموعة

التشغيليةالقطاعات: ٨الماليةللتقاريرالدوليالمعيار-
من١٢الفقرةفيالربحمعيارتطبيقعنداإلدارةبهاقامتالتياألحكامعناإلفصاحالمؤسسةعلىيجب

دمجهاتمالتيالتشغيليةالقطاعاتحولموجزوصفذلكمتضمناً،٨الماليةللتقاريرالدوليالمعيار
العقاراتكانتإذاماتقييمفيالمستخدمة) الربحهامشإجماليأوالمبيعاتمثل(االقتصاديةوالخصائص

إذاماحالةفيفقطعنهااإلفصاحمطلوبالموجوداتإجماليمعالقطاعاتموجوداتتسويةوتكون" متماثلة"
. القطاعبمطلوباتيتعلقفيماوبالمثلحولهاالقرارالتخاذتقديمهاتمقدالتسويةكانت

غيرالموجودات: ٣٨الدوليالمحاسبةمعيار–والمعداتواآلالتالعقارات: ١٦الدوليالمحاسبةمعيار-
الملموسة

٣٨الدوليالمحاسبةومعيار١٦الدوليالمحاسبةلمعياروفقاًأنهوتوضحرجعيبأثرالتعديالتتطبيقيتم
اإلجماليمستوىعلىسواءمالحظتهايمكنالتيالبياناتإلىاإلشارةخاللمنالموجوداتتقييمإعادةيجوز

الدفتريةللقيمةالسوقفيالقيمةتحديدخاللمنأوالسوقيةالقيمةإلىللموجوداتالدفتريةالقيمةصافيأو
إلىإضافة. السوقيةللقيمةمساويةالناتجةالدفتريةالقيمةتكونبحيثتناسبياًالدفتريةالقيمةإجماليلـوتعدي
تقملم. الموجوداتلهذهالدفتريةوالقيمةاإلجماليبينالفارقهوالمتراكمواالطفاءاالستهالكفإن،ذلك

.الحاليةالمرحليةالفترةخاللالتقييمإلعادةتعديالتأيةبتسجيلالمجموعة

العالقةذاتاألطرافحولإفصاحات: ٢٤الدوليالمحاسبةمعيار-
اإلدارةموظفيخدماتتقدمالتيالمؤسسات(اإلدارةمؤسساتأنويوضحرجعيبأثرالتعديلتطبيقيتم

علىفإنه،ذلكإلىإضافة. العالقةذاتاألطرافإلفصاحاتتخضععالقةذاتأطرافهي) الرئيسية
اإلدارةخدماتمقابلالمتكبدةالمصاريفعنباإلفصاحتقومأناإلدارةمؤسساتتستخدمالتيالمؤسسة
خدمات إدارية من مؤسسات أخرى.أيتستلم إن هذه التعديالت ليس لها صلة بالمجموعة حيث أنها لم .المقدمة

االستثماريةالعقارات: ٤٠الدوليالمحاسبةمعيار-
التيوالعقاراتاالستثماريالعقاربينالفارق٤٠الدوليالمحاسبةمعيارفيالمساعدةالخدماتوصفيوضح
المعياراستخداميتمأنهويوضحمستقبالًالتعديلتطبيقيتم). والمعداتواآلالتالعقاراتأي(مالكوهايشغلها
كانتإذامالتحديد٤٠الدوليالمحاسبةمعيارفيالمساعدةالخدماتوصفوليس٣الماليةللتقاريرالدولي

في الفترات السابقة المجموعة قد اعتمدت على .األعمالدمجمعاملةأولموجوداتشراءمعاملةهيالمعاملة
لتحديد ما إذا كانت المعاملة هي معاملة ٤٠وليس معيار المحاسبة الدولي ٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

.شراء لموجودات أو معاملة دمج األعمال لذلك هذا التعديل ليس له تأثير على السياسات المحاسبية للمجموعة
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دى البنوكارصدة ل٣

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٤٣١يونيو٢٠١٥٣٠يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطري

٥٠,٩٥٤,٧٦٢٤٠,٠٥٤,٥٠٠٥٣,٦٠٤,٨٦٤ارصدة لدى البنوك 

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

وارصدة مدينة اخرىمبالغ مدفوعة مقدماً ٥

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

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

١,١٠٥,٧١٢٨٢٨,٥٣٠اًمصاريف مدفوعة مقدم
١٠٠,١٧٥٧٠,٩١٧موجودات أخرى

٣,٢٠٦,١٣٧١٣,٣٩٩,٦٩٧اإلجمالي 
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عقاريةإستثمارات٦
لشركة تسهيالت االسالمية      ةعقارياتر، قامت المجموعة ببيع إستثما٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةفي خالل ال

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

للستة أشهر المنتهيةللثالثة أشهر المنتهية
يونيو ٢٠١٥٣٠يونيو ٣٠

٢٠١٤
٢٠١٤يونيو ٢٠١٥٣٠يونيو ٣٠

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

-٦,٨٠٠,٠٠٠-٣,٤٠٠,٠٠٠ةعقارياتالمبلغ المتحصل من بيع إستثمار

-)٥,٦١٤,١٣٠(-)٢,٨٠٧,٠٦٥(تكلفة شراء عقار تجاري

-١,١٨٥,٨٧٠-٥٩٢,٩٣٥عقارإستثمار صافي ربح من بيع 

للبيعمتاحةموجودات٧
على التالي: للبيعمتاحةتشمل موجودات

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

مدرجةأسهم ملكية 

٢,٢٧٤,٦٣١-(أ)قطر–أسهم ملكية 

مدرجةغير أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦قطر–أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧اإلجمالي 

ببيع جميع استثماراتها في أسهم الملكية قامت المجموعة ٢٠١٥يونيو ٣٠أشهر المنتهية في لستةفي خالل ا)أ(

(٤٠٢,٤٢٦المحلية ، وحققت خسارة بقيمة  سهم الملكية  أرباح بيع أ: بلغت ٢٠١٤يونيو٣٠ريال قطري 

٥٤٩,٠٦٩(.



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

٢٠١٥يونيو ٣٠في 

-١٤-

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى٨

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١,٣٢٤,١١٩٥٣٦,١٣٧توزيعات أرباح دائنة

-٨٤٠,٠٠٠م.م.ذاإلسالميةتسهيالتلشركةمدفوعةمبالغ

٣٧٧,٧٧٩٣٩٨,٩٣٩مستحق للمساهمين من بيع اسهم

٢١٥,١١٢٦٨٧,٧٩٦مصاريف مستحقة

٢١٤,٠٧٨٣٢١,١١٦أوراق دفع

٤٠٢,٤٩٧-مخصص دعم صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

٢٣٥,٧٦٨١,٢١٣,٧٤٠مطلوبات أخرى

٣,٢٠٦,٨٥٦٣,٥٦٠,٢٢٥االجمالي

المدفوعرأس المال ٩
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

:دفوع بالكاملموالرأس المال المصرح به والمصدر

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم الواحد١٠إسمية قدرها سهم بقيمة ٤,٠٠٠,٠٠٠

٪ ٥٠الحالي بنسبة الشركة باقتراح زيادة رأس المال ٢٠١٥مارس ١٥بتاريخقام مجلس االدارة في اجتماعه المنعقد 

سعر السهم بناءمجلس اإلدارة حدد ٢٠١٥مايو ٤بتاريخ المنعقداجتماعهيوفسهم.٦,٠٠٠,٠٠٠األسهمليصبح عدد 

ريال قطري ١٠بواقع اإلدارة مجلس اعتماد الدراسة من قبل تم من قبل مكتب خارجي والمعدة على دراسة القيمة العادلة 

أخذ الموافقات من حالياً للمساهمين. جاري الخاص ريال قطري للسهم عن طريق االكتتاب ٤٠للسهم وعالوة إصدار 

ة عالوة االصدار المقترحة وذلك تمهيداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ألخذ وزارة االقتصاد والتجارة على قيم

االكتتاب.البدء في إجراءات موعدوتحديد زيادة رأس المال وعالوة االصدار موافقة المساهمين على 

توزيعات األرباح ١٠
ريال ٣، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٥فبراير ١١بتاريخ في إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والتي إنعقدت 

.٢٠١٤ريال قطري كتوزيعات ارباح نقدية لسنة ١٢,٠٠٠,٠٠٠قطري للسهم و بقيمة إجمالية 

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

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



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

٢٠١٥يونيو ٣٠في 

-١٥-

العائد األساسي والمخفف للسهم١١
الفترةخاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم

كالتالي:
أشهر المنتهية فيللستةأشهر المنتهية فيللثالثة

٢٠١٤يونيو ٢٠١٥٣٠يونيو ٢٠١٤٣٠يونيو ٢٠١٥٣٠يونيو ٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)

٢٫٦١٥٫٥٣٢٤٫٥٩٤٫٠١٩٦٫٠٣٦٫١٦١٧٫٥٥٨٫٥٢٦ربح الفترة (بالريال القطري)
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

العائد األساسي والمخفف للسهم 
٠,٦٥١,١٥١,٥١١,٨٩(بالريال القطري)

لم يتم خالل القترة إصدار اسهم ذات تأثير على العائد المخفف للسهم، و بالتالي فإن العائد المخفف للسهم الواحد يساوي 

العائد االساسي.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٢

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 

المنتهية أشهرستةللاشهر المنتهية ةللثالث
يونيو ٣٠

٢٠١٥
يونيو٣٠

٢٠١٤
يونيو ٣٠

٢٠١٥
يونيو٣٠

٢٠١٤
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريريال قطريقطريريال 

حسابات توفير لدى بنوك منإيرادات

٩٧,٨٣٠١٠٧,٤٥٠١٨٥,٢٨٤٢٠٦,٣١٨إسالمية

٢٤٠,٤٦٩٧٧١,٤١٩٧١١,٦٩٥١,٧٦٣,٤٩٥عموالتو وساطةإيراداتصافي 

٢٧٥,٦٦٤٧٤٦,٠٦١٦٨١,٨٩٧١,٧٣٧,٢٦٧عموالت مرتجعة

-١,١٨٥,٨٧٠-٥٩٢,٩٣٥الربح من بيع استثمار عقاري



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

٢٠١٥يونيو ٣٠في 

-١٦-

تتمة-لمعامالت مع األطراف ذات العالقة ا١٢

ي:التالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة

:ذات عالقةطرفمنمبالغ مستحقة 
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو ٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٠,٥٠٠,٠٠٠-م.م.ذاإلسالميةتسهيالتشركة

مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة:

-٨٤٠,٠٠٠م.م.ذاإلسالميةتسهيالتشركة

٣٧٧,٧٧٩٣٩٨,٩٣٩مستحق للمساهمين من بيع اسهم

١٢,٧٦٦,١٥٨١٣,٥١٢,١٥٩البنوكلدىأرصدة

٢١٩,٩٦٨,٣٥٠٤٦٣,٢٣٨,٠٩٢أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

اإلدارة العلیامكافآت

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

أشهر المنتهية ستةلل
في

أشهر المنتهية ستةلل
في

٢٠١٤يونيو٢٠١٥٣٠يونيو٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٦٦٧,٨٠٠٦٥٥,٨٠٠منافع قصيرة األجل



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

٢٠١٥يونيو ٣٠في 

-١٧-

ية المالتاوداأل١٣

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

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

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٥يونيو٣٠فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى االجمالي
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

٣,٢٨٧,٩٨٦--٣,٢٨٧,٩٨٦إستثمارات متاحة للبيع

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى االجمالي
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(مدققة)٢٠١٤ديسمبر٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦-٥,٥٦٢,٦١٧٢,٢٧٤,٦٣١متاحة للبيعإستثمارات

لقياس القيمة العادلة ، ولم ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥يونيو٣٠خالل الفترة المنتهية في 
.لقياس القيمة العادلة٣يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 



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

٢٠١٥يونيو ٣٠في 

-١٨-

التحليل القطاعي ١٤

التقاريرألغراضقطاعاتثالثةمجموعةلل. اهأنشطتطبيعةعمىبناءتجاريةقطاعاتفيالمجموعةتنتظمإداريةغراضأل

:يهالثالثوالقطاعات،األخرىواألنشطة

األسهموشراءلبيعكوسيطللعمالء تقدمخدماتالقطاعذاهيشمل: مهسألاوساطة-

.عمالءللالعقاريةألستثماراتاوتراالعقاوادارةتسويقخدماتالقطاعهذايشمل: العقارات-

.لشركات التابعة للمجموعةلمؤسسيةخدماتبتقديمتقومحيثالقابضةالشركةتمثلأخرى: أخرى-

أداءتقييميتم. األداءوتقييمالمواردتخصيصألغراضةلمنفصبصورةالتشغيللقطاعاتالتشغيلنتائجبمراقبةالدارةاتقوم

.التشغيلخسارةأوربحىلعبناءالقطاعات

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة

أشهر المنتهية لستةا
٢٠١٥يونيو٣٠في 

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

٩,٢٢٥,٩٨٦  - ٩,٢٢٥,٩٨٦  -  - ٩,٢٢٥,٩٨٦

صافي إيرادات وساطة 

وعموالت

١,١٨٥,٨٧٠  - ١,١٨٥,٨٧٠  - ١,١٨٥,٨٧٠  -

ربح بيع استثمار 

عقاري

٣٥٠,٩٢٨ )١٥,٥٤٨,٧٨٨( ١٥,٨٩٩,٧١٦ ١٥,٧١٠,٨٩٢ ٥,٢١٩ ١٨٣,٦٠٥ أخرى

١٠,٧٦٢,٧٨٤ )١٥,٥٤٨,٧٨٨( ٢٦,٣١١,٥٧٢ ١٥,٧١٠,٨٩٢ ١,١٩١,٠٨٩ ٩,٤٠٩,٥٩١ دخل القطاع

٦,٠٣٦,١٦١ )١٤,٩٩٢,٥٨٧( ٢١,٠٢٨,٧٤٨ ١٤,٥٤٨,٣٢٤ ١,١٢٣,٢٨٩ ٥,٣٥٧,١٣٥ ربح القطاع

١٠٢,٧١٢  - ١٠٢,٧١٢ ١٤,٥٩٢  - ٨٨,١٢٠ اإلهالك

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة

أشهر المنتهية لستةا
٢٠١٤يونيو٣٠في 

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

١٣,١٤٤,٥٦٧ - ١٣,١٤٤,٥٦٧ - - ١٣,١٤٤,٥٦٧

صافي إيرادات 

وساطة وعموالت

٨١٣,٨٨٧ )٨٦٩,٥٨٦( ١,٦٨٣,٤٧٣ ١,٥٥٣,٦٤٧ ٦,٧٨٧ ١٢٣,٠٣٩ أخرى

١٣,٩٥٨,٤٥٤ )٨٦٩,٥٨٦( ١٤,٨٢٨,٠٤٠ ١,٥٥٣,٦٤٧ ٦,٧٨٧ ١٣,٢٦٧,٦٠٦ دخل القطاع

٧,٥٥٨,٥٢٦ - ٧,٥٥٨,٥٢٦ ٣٩٦,٦٣٣ )٣٥,٧٣٣( ٧,١٩٧,٦٢٦ القطاع(خسارة)ربح

٣٢٦,٠٠٦ - ٣٢٦,٠٠٦ ٢,٦٧٥ - ٣٢٣,٣٣١ اإلهالك



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

٢٠١٥يونيو ٣٠في 

-١٩-

تتمة- التحليل القطاعي١٤

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

يونيو٣٠في
٢٠١٥

(مراجعة)
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

٢٩٣,٠٥٩,٣٤٧ )٤٢,٢٧٩,٥٤٩( ٣٣٥,٣٣٨,٨٩٦ ٥٥,٢٧٥,٨٤١ ١٢,٠٦٦,٠٦٦ ٢٦٧,٩٩٦,٩٨٩ موجودات القطاع

٢٣١,٠٠٠,٢١١ )٣,٨٤٧,٥٥٢( ٢٣٤,٨٤٧,٧٦٣ ٢٣٨,٠١٧ ٥,٨٤٠,٠٠٠ ٢٢٨,٧٦٩,٧٤٦ مطلوبات القطاع

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

ديسمبر٣١في 
٢٠١٤
(مدققة)

ريال قطري قطريريال  ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

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

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

تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر

المحتملة االلتزامات١٥
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان


