
)ش.م.ق(اإلسالمية القابضة المجموعة

المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
٢٠١٤سبتمبر٣٠



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

"المجموعة") لفترة الثالثة أشهر المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشاملبيانات الو٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في إليهم جميعا بـ 
المرحليتدفقات النقديةوبيان الالمرحلي التغيرات في حقوق المساهمين بيان و٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةوال

. المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاأشهر تسعةاللفترة 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

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

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

.٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةمن كافة النواحي 

ويــونــغعـن إرنســت

ـادرـــاد نــــزيــــ
محــاســب قــانـونـي

٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 
٢٠١٤أكتوبر ١٥الدوحة في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٢-

الموحد بيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في 

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٤٢٠١٣

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

٣٤٤,٦٣١,٤٧١٤٨٫٤٤١٫٩٨١أرصدة لدى البنوك
٤٣٤١,٩٤٦,٤٣٠١٨٧٫٣٦٩٫٠٠٧أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٦١٨,٢٨٨٧٩١مبالغ مستحقة من عمالء
٥١٣,٢٣٧,٦٨٢٤,٣٧١,٧٢٠اخرىوارصدة مدينة بالغ مدفوعة مقدماً م

٤٠٠,٤٣٣,٨٧١٢٤٠,١٨٣,٤٩٩إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
٢٤٦,٨١٨٦٩٩,٧٧٧ومعداتممتلكات

٦٦,٧٨٧,٤٨٠٤,٦٠٥,٢٨٩متاحة للبيعماليةوجودات م

٧,٠٣٤,٢٩٨٥,٣٠٥,٠٦٦إجمالي الموجودات غير المتداولة

٤٠٧,٤٦٨,١٦٩٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات المتداولة

٣١٨,١٤٨,٧٢٩١٧٤,٤٤٩,١٨٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 
٢٠,٦٤٨,٣٩٣٧,١٤٩,٤٠٠مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

٧٣,٤٣٩,١٢٣٤,٠٦٤,٥٢٩ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 
٣٤٢,٢٣٦,٢٤٥١٨٥,٦٦٣,١١٨إجمالي المطلوبات المتداولة

ةغير المتداولاتالمطلوب
١,٠٥١,٠٥٦٨٥٨,٤٢٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٣٤٣,٢٨٧,٣٠١١٨٦,٥٢١,٥٤٧إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

١٠,٢٤٣,٥٦٦١٠,٢٤٣,٥٦٦قانونيإحتياطي
)١٥٨,٥٧٠()٢٦٧,٤٩٧(احتياطي قيمة عادلة

١٤,٢٠٤,٧٩٩٨,٨٨٢,٠٢٢أرباح مدورة

٦٤,١٨٠,٨٦٨٥٨,٩٦٧,٠١٨إجمالي حقوق المساهمين

٤٠٧,٤٦٨,١٦٩٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

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

د. يوسف أحمد حسين النعمة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٣-

الموحد بيان الدخل المرحلي
٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في شهر أتسعةلل

ة في أشهر المنتهيتسعةللة في للثالثة أشهر المنتهي
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

٨,٨١٧,٣٤٤٤,٦٧٢,٥٢٩٢٦,٧٧٨,٠١٦١٢,١٦٩,٧٩١إيرادات وساطة وعموالت

)٣,١٣٦,٤٤٠()٧,١٦٨,٧٠٩()١,٢٠٢,٤٩٦()٢,٣٥٢,٦٠٤(مصاريف وساطة وعموالت

٦,٤٦٤,٧٤٠٣,٤٧٠,٠٣٣١٩,٦٠٩,٣٠٧٩,٠٣٣,٣٥١وساطة وعموالت إيرادات صافي 

بغرض عقار صافي ربح من بيع 

١,٤٢١,٩١٩-٤٢١,٩١٩-١٠المتاجرة

حسابات توفير لدى منإيرادات

١١١,٨١٣٥٦٧,٧٧١٣١٨,١٣١١,٣٢٤,٦٠٢بنوك إسالمية

موجودات ماليةبيع منحصافي رب

١٦٣,٨٠٦٢٢٤,٩١٥٧١٢,٨٧٥٤٠٢,٨٦٢متاحة للبيع

)٤٧٥,٦٣٤()٢٩٨,٩٠٤(--موجودات مالية متاحة للبيع 

موجودات خسائر إنخفاض في قيمة 

)١٤٣,٧٦٥(-)١٤٣,٧٦٥(-غير مدرجةمتاحة للبيعمالية

٧٥٧,٦٤٩-١٦٤,٢٧٤-وكالةعقود ايراد من

٢,٤٠٤٥٨,٥٠٠٦٢٧,٣٣١-توزيعات أرباحإيرادات 

٦,٧٤٠,٣٥٩٤,٧٠٧,٥٥١٢٠,٣٩٩,٩٠٩١٢,٩٤٨,٣١٥التشغيلايراداتصافي 

-٣٢,٣٨٥-١١٢إيرادات أخرى

)٥,٩٣٣,٢٠٣()٨,٣٠٩,٥١٧()٢,٠٩٤,٣١٧()٢,١٧٦,٢٢٠(مصاريف إدارية وعمومية

٤,٥٦٤,٢٥١٢,٦١٣,٢٣٤١٢,١٢٢,٧٧٧٧,٠١٥,١١٢ربح الفترة

١١١,١٤٠,٦٥٣,٠٣١,٧٥للسهموالمخففاألساسيالعائد



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٤-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل
٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

ة في أشهر المنتهيتسعةللة في للثالثة أشهر المنتهي
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٤,٥٦٤,٢٥١٢,٦١٣,٢٣٤١٢,١٢٢,٧٧٧٧,٠١٥,١١٢ربح الفترة

(خسائر) شاملة أخرى للفترةإيرادات 
للموجودات الماليةتغيرات القيمة العادلة 

٦٠١,٨٤٨)١٠٨,٩٢٧()١,٩٧٥(٩١,٨٤٧المتاحة للبيع

٤,٦٥٦,٠٩٨٢,٦١١,٢٥٩١٢,٠١٣,٨٥٠٧,٦١٦,٩٦٠إجمالي الدخل الشامل للفترة



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥ -

الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

احتياطي قانونيرأس المال
احتياطي قيمة 

عادلة
أرباح 
اإلجماليمدورة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٨,٨٨٢,٠٢٢٥٨,٩٦٧,٠١٨)١٥٨,٥٧٠(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦(مدققة)٢٠١٤يناير ١كما في 

١٢,١٢٢,٧٧٧١٢,١٢٢,٧٧٧---ربح الفترة
)١٠٨,٩٢٧(-)١٠٨,٩٢٧(--خسائر شاملة أخرى للفترة

١٢,١٢٢,٧٧٧١٢,٠١٣,٨٥٠)١٠٨,٩٢٧(--إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة

)٦,٨٠٠,٠٠٠()٦,٨٠٠,٠٠٠(---)٩للمساهمين (إيضاح مدفوعةأرباحتوزيعات

١٤,٢٠٤,٧٩٩٦٤,١٨٠,٨٦٨)٢٦٧,٤٩٧(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٦ -

تتمة-بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
٢٠١٤سبتمبر ٣٠المنتهية في تسعة أشهر لل

رأس المال

دفعات مقدمة 
الستدعاء 
احتياطي قانونيرأس المال

احتياطي قيمة 
عادلة

توزيعات أرباح 
مقترحة

أرباح
اإلجماليمدورة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريقطريريال 

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

٧,٠١٥,١١٢٧,٠١٥,١١٢-----ربح الفترة
٦٠١,٨٤٨--٦٠١,٨٤٨---للفترةإيرادات شاملة أخرى 

٧,٠١٥,١١٢٧,٦١٦,٩٦٠-٦٠١,٨٤٨---إجمالي الدخل الشامل للفترة

٩,٨٦٩,٢٩٣----٩,٨٦٩,٢٩٣-دفعات مقدمة من الشركاء الستدعاء رأس المال
)٤,٥٠٠,٠٠٠(-)٤,٥٠٠,٠٠٠(---)٩للمساهمين (إيضاح مدفوعةأرباحتوزيعات

٨,٠٣١,٧٨١٥٧,١٤٣,٩٤٠-)٥٤,٤٥٤(٣٠,٠٠٠,٠٠٠٩,٨٦٩,٢٩٣٩,٢٩٧,٣٢٠(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر ٣٠كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٧ -

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

أشهر المنتهية تسعةلل
سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية في تسعةلل
سبتمبر٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

األنشطة التشغيلية

١٢,١٢٢,٧٧٧٧,٠١٥,١١٢ربح الفترة
:للبنود التاليةتعديالت

٤٨٩,٦١٤٥٣١,٤١١استهالك

١٦٢,٤٨٨١٦٧,٠٥٤رسوم بنكية

)١,٣٢٤,٦٠٢()٣١٨,١٣١(لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)٧٥٧,٦٤٩(-وكالةعقود ايراد من

)٦٢٧,٣٣١()٥٨,٥٠٠(إيرادات توزيعات أرباح 

٢٩٨,٩٠٤٤٧٥,٦٣٤متاحة للبيعموجودات ماليةخسائر إنخفاض في قيمة 

)٤٠٢,٨٦٢()٧١٢,٨٧٥(متاحة للبيعموجودات ماليةصافي ربح من بيع 

٢١٢,١٠٧١٤٤,٦٦٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٢,١٩٦,٣٨٤٥,٢٢١,٤٢٧
:العاملالمالرأستغيرات

)٧٧,٧٩٠,٤٩٦()١٥٤,٥٧٧,٤٢٣(أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

١٢,٠٠٩,٤٦٠)٦١٧,٤٩٧(مبالغ مستحقة من عمالء

)٢٨,٧٤٤,٨٥٧(١٣,٤٩٨,٩٩٣مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

)١,١٦٤,٠٤٤()٨,٨٦٥,٩٦٢(وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

١٤٣,٦٩٩,٥٤٠٩٣,١٧٠,٣٩٧مبالغ مستحقة إلى عمالء

)٣٥٢,٢٤٢()٦٢٥,٤٠٦(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

٤,٧٠٨,٦٢٩٢,٣٤٩,٦٤٥صافي النقد المستخدم في التشغيل:

)١٦٧,٠٥٤()١٦٢,٤٨٨(رسوم بنكية

)١٠٦,٨٨٠()١٩,٤٨٠(للموظفين المدفوعةمكافأة نهاية الخدمة 

٤,٥٢٦,٦٦١٢,٠٧٥,٧١١التشغيليةاألنشطة منالتدفقات النقدية (المستخدمة في)



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٨ -

تتمة-بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

أشهر المنتهية تسعةلل
سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية في تسعةلل
سبتمبر٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

)٥٩,٥٥٣()٣٦,٦٥٥(ومعداتممتلكاتشراء 

)٤,٤٠٠,٦٣٣()٢١,٦٥١,٧٤٢(متاحة للبيعموجودات ماليةشراء 

١٩,٧٧٤,٥٩٥٩,١١١,٣٣٣متاحة للبيعماليةموجودات متحصالت من بيع 

٥٨,٥٠٠٦٢٧,٣٣١إيرادات توزيعات أرباح 

٧٥٧,٦٤٩-وكالةعقود ايراد من

٣١٨,١٣١١,٣٢٤,٦٠٢لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

٧,٣٦٠,٧٢٩)١,٥٣٧,١٧١(األنشطة اإلستثماريةمن في) المستخدمة (التدفقات النقدية 

ةالتمويليةطنشاأل
٩,٨٦٩,٢٩٣-الستدعاء رأس المالالمساهمينمن دفعات مقدمة 

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

٥,٣٦٩,٢٩٣)٦,٨٠٠,٠٠٠(ةالتمويلياألنشطة) منفيةالمستخدم(ةيالنقداتالتدفق

١٤,٨٠٥,٧٣٣)٣,٨١٠,٥١٠(النقد وما في حكمهفي ) الزيادة النقص(صافي 

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

٣٤٤,٦٣١,٤٧١٤٤,٠٥٥,٥٦٠سبتمبر٣٠النقد 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 ٢٢خ بتاريالذي عقدخالل إجتماعه قرر مجلس اإلدارة 
، وتم إدراج أسهم ٢٠٠٦ديسمبر ٢٦مساهمة عامة، وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ 

. ٢٠٠٨مارس ٣بتاريخ بورصة قطرالشركة في 

أغسطس٢٢وقرار الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٠٠٩ديسمبر ٢٨على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ بناء
، تمت الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية (شركة مساهمة ٢٠١٠

ة على تمت الموافق.قابضة) ("الشركة")- قطرية عامة) إلى المجموعة اإلسالمية القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة 
.٢٠١٠يوليو ١٩والتجارة بتاريخ االقتصادوزارة و هيئة قطر لألسواق المالية التحويل من قبل

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

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

لوساطة. الشركة التابعة بتقديم أعمال خدمات ا

) كشركة الشخص ٥٦٠٩١تم تسجيل شركة أجياد العقارية (ش.ش.و) في دولة قطر و قيدت بالسجل التجاري تحت رقم (
وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)، تقوم الشركة التابعة بتقديم ٢٠١٢سبتمبر٤الواحد بتاريخ 

وساطة.اعمال المتاجرة في العقارات و خدمات ال

٢٠١٤سبتمبر٣٠فيالمنتهيةفترةللللمجموعةالموحدةالمختصرة المرحليةالماليةالبياناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٤أكتوبر ١٥بتاريخاإلدارةمجلسمن 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 ل٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةالالمجموعة") 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

. ٢٠١٤سبتمبر٣٠التابعة كما في 

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

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

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

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

شركات المجموعة وكذلك يتم إستبعاد األرباح الموزعة بالكامل.

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

أنشطة الشركةبلد التأسيساسم الشركة

النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠

النسبة المئوية للملكية

٢٠١٣ديسمبر ٣١

الشركة االسالمية لألوراق المالية 

%١٠٠%١٠٠خدمات الوساطةقطر(ش.ش.و)

%١٠٠%١٠٠عقاراتقطرشركة أجياد العقارية (ش.ش.و) 
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

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

المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

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

األرباح المدورة ، أيهما أنسب.

والتعديالت الجديدة معايير ال٢/٣

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع السياسات 

، ٢٠١٣ديسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية في إعداد البيانات المالية المتبعةالمحاسبية 

تالية والسارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الدة والتفسيرات ـالت الجديـوالتعديالمعايير بإستثناء 

كما يلي:٢٠١٤يناير ١

ومعيار المحاسبة ١٢و١٠اييرمؤسسات االستثمار (تعديالت المعتوحيد ١٠المالية للتقاريرالمعيار الدولي 

٢٧(

من متطلبات التوحيد وفقا للمعيار االستثمار مؤسسات تستوفي تعريف التي مؤسساتلاالتعديالت هذهتستثني

الشركات التابعة بالقيمة العادلة من من مؤسسات االستثمار إدراج االستثناء يتطلب هذا.١٠الدولي للتقارير المالية 

.لمجموعةلاألداء المالي خالل الربح أو الخسارة. هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على 

)تعديالت(ات المالية والمطلوبات الماليـة الموجودتسوية-٣٢معيار المحاسبة الدولي 

غرف  الخاصة بنظممعايير التسوية وتوضح معنى " لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ ". التعديالتهذه 

.لمجموعةلاألداء المالي هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على . للتأهل للتسويةالمركزيةالمقاصة 
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة -والتعديالت الجديدة معايير ال٢/٣

)تعديل(التحوطمحاسبةواستمراريةالمشتقاتتجديد-٣٩الدوليالمحاسبةمعيار

تحوطكأداةمخصصةمشتقاتأيتجديديستوفيعندماالتحوطمحاسبةإيقافمنإعفاءتوفرالتعديالتهذه

ليس لديها مشتقات خالل الفترة لمجموعةا، حيث أن لمجموعةاعلىتأثيرالتعديالتلهذهليس. معينةمعايير

.الحالية أو الفترات السابقة

استرداده للموجودات غير المالية (تعديل)فصاحات المبلغ الممكنإ-٣٦معيار المحاسبة الدولي 

على "قياس القيمة العادلة" ١٣لتقارير المالية الدولي لار يمعالمقصودة للتزيل تلك التعديالت العواقب غير

. باإلضافة إلى ذلك، هذه الموجودات" انخفاض قيمة " ٣٦الدولي ةلمعيار المحاسبوفقاًالمطلوبةاإلفصاحات 

احتسبت لها التي تم النقدإنتاجالقابلة لالسترداد للموجودات أو وحدات المبالغالتعديالت تتطلب اإلفصاح عن 

.لمجموعةلاألداء المالي خالل الفترة. هذه التعديالت ليس لها تأثير على االقيمة أو عكسهفي خسارة انخفاض 

، ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية ٢٠١٤يتم تطبيق عدة معايير وتفسيرات جديدة للمرة األولى في 

.لمجموعةلأو البيانات المرحلية المختصرة لمجموعةلالسنوية 

التفسيرات أو التعديالت التي تم اصدارها ولم يسري مفعولها ألي من المعايير وبالتطبيق المبكر المجموعةلم تقم 

بعد.

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

أدائها المالي.

ارصدة لدى البنوك٣

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٢٠١٤٣٠سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطري

٤٤,٦٣١,٤٧١٤٤,٠٥٥,٥٦٠٤٨,٤٤١,٩٨١ارصدة لدى البنوك 

أرصدة عمالء –أرصدة لدى البنوك ٤
الى حين قيام العمالء بتخصيص كأمانةوتحتفظ بها المجموعة .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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وارصدة مدينة اخرىمبالغ مدفوعة مقدماً ٥

للبيعمتاحةوجودات ماليةم٦

على التالي: للبيعمتاحةاللموجودات الماليةاتشمل 

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

ديسمبر٣١
٢٠١٣

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

مدرجةأسهم ملكية 

٤,٢٣٧,٤٨٠٢,٠٥٥,٢٨٩قطر–أسهم ملكية 

مدرجةغير أسهم ملكية 

٢,٥٥٠,٠٠٠٢,٥٥٠,٠٠٠قطر–أسهم ملكية 

٦,٧٨٧,٤٨٠٤,٦٠٥,٢٨٩اإلجمالي 

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

ديسمبر٣١
٢٠١٣

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

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

٦٧٧,٧٦٥٨٩٤,٤٥٥اًمصاريف مدفوعة مقدم
٥٩,٦٦٧٧٧,٠١٥موجودات أخرى

١٣,٢٣٧,٦٨٢٤,٣٧١,٧٢٠اإلجمالي 
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مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى٧

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

ديسمبر٣١
٢٠١٣

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١,٦١١,٨٠٣١,٥٢٥,٩٢٢مصاريف مستحقة

٥٥٨,٧٣٩١,١٤٨,١٩١مستحق للمساهمين من بيع اسهم

٥٤٧,٥٤٨٥١٧,٨٦١توزيعات أرباح دائنة

٣٢١,١١٦٤٢٨,١٥٣أوراق دفع

٢٢٥,٩٤١-مخصص دعم صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

٣٩٩,٩١٧٢١٨,٤٦١مطلوبات أخرى

٣,٤٣٩,١٢٣٤,٠٦٤,٥٢٩االجمالي

المدفوعرأس المال ٨
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)مدققة)(غير 

ريال قطريريال قطري

:دفوع بالكاملموالرأس المال المصرح به والمصدر

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

توزيعات األرباح المدفوعة٩
٢٠١٢توزيعات أرباح نقدية لسنة على٢٠١٣فبراير ٣بتاريخ لمجموعةلوافقت الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي 

ريال قطري.٤,٥٠٠,٠٠٠بإجمالي مبلغريال قطري ١,١للسهم بقيمة

على توزيعات أربـاح نقديـة لسـنة    ٢٠١٤فبراير ١٨السنوي للمجموعة بتاريخ وافقت الجمعية العمومية في إجتماعها
ريال قطري.٦,٨٠٠,٠٠٠ريال قطري بإجمالي مبلغ ١,٧للسهم بقيمة ٢٠١٣



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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠في 

-١٥-

ربح من بيع عقار تجاريصافي ١٠

، قامت المجموعة بمشاركة شركة التسهيالت االسالمية ذ.م.م بشراء عقار ٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية 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:

أشهر المنتهية تسعةلل
في

٢٠١٤سبتمبر٣٠

أشهر المنتهية تسعةلل
في

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢٢,٠١٠,٥٦٩-المبلغ المتحصل من بيع عقار تجاري

)٢٠,٥٨٨,٦٥٠(-تكلفة شراء عقار تجاري

١,٤٢١,٩١٩-ربح من بيع عقار تجاريصافي 

العائد األساسي والمخفف للسهم١١

خاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم
.الفترة

أشهر المنتهية فيتسعةللأشهر المنتهية فيللثالثة
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)

٤٫٥٦٤٫٢٥١٢,٦١٣,٢٣٤١٢٫١٢٢٫٧٧٧٧,٠١٥,١١٢ربح الفترة (بالريال القطري)

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

العائد األساسي والمخفف للسهم 
١,١٤٠,٦٥٣,٠٣١,٧٥(بالريال القطري)



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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠في 

-١٦-

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 

أشهر تسعةلل
المنتهية في

أشهر تسعةلل
المنتهية في

٢٠١٣سبتمبر٢٠١٤٣٠سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٣١٨,١٣١١,٢٩١,١٣٠حسابات توفير لدى بنوك إسالميةمنإيرادات

٢,٦٧٢,٥١١٤٢,٦٩٥عموالتو وساطةإيراداتصافي 

)٤,٩١٥()٢,٥١١,٤٦٩(عموالت مرتجعة

٧٥٧,٦٤٩-ايراد من عقود وكالة

ي:التالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٢,٧٧٨,٣٥٦١٨,٩١٧,٨٣٢البنوكلدىأرصدة

٣٤١,٣٢٩,٣٧٩١٨٧,٠٩٥,٨٧٤أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

١٠,٥٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,٠٠٠وارصدة مدينة اخرىمبالغ مدفوعة مقدماً 



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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠في 

-١٧-

تتمة-المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٢

اإلدارة العلیامكافآت

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

أشهر تسعةلل
المنتهية في

أشهر تسعةلل
المنتهية في

٢٠١٣سبتمبر٢٠١٤٣٠سبتمبر٣٠
(غير مدققة)مدققة)(غير 

ريال قطريريال قطري

٩٨٩,٧٠٠٨١١,٧٠٠منافع قصيرة األجل

يةالمالتاوداأل١٣

أرصدة -يعطي الجدول التالي لمحة عامة عن األدوات المالية، غير النقد واألرصدة لدى البنوك وأرصدة لدى البنوك
:٢٠١٤سبتمبر٣٠العمالء، والتي تمتلكها المجموعة كما في 

روض ق
متاحة للبيعةوذمم مدين

ريال قطريريال قطري(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠

الموجودات المالية:

-٦١٨,٢٨٨مبالغ مستحقة من عمالء

-٢,٠٠٠,٢٥٠تأمينات مستردة

-٥٩,٦٦٧موجودات أخرى

٢,٦٧٨,٢٠٥-

٦,٧٨٧,٤٨٠-متاحة للبيعموجودات مالية

٢,٦٧٨,٢٠٥٦,٧٨٧,٤٨٠جمالياإل

المطلوبات المالية:

-٣١٨,١٤٨,٧٢٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 

-٢٠,٦٤٨,٣٩٣مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

-٣,٤٣٩,١٢٣مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

-٣٤٢,٢٣٦,٢٤٥جمالياإل



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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠في 

-١٨-

تتمة-ية المالتاوداأل١٣

قروض 
متاحة للبيعوذمم مدينة
ريال قطريريال قطري

(مدققة)٢٠١٣ديسمبر٣١

الموجودات المالية:
-٧٩١عمالءمنمستحقةمبالغ

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

٢,٠٧٨,٠٥٦-

٤,٦٠٥,٢٨٩-متاحة للبيعموجودات مالية 

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

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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠في 

-١٩-

تتمة-ية المالتاوداأل١٣

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٤سبتمبر٣٠فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠

٢,٥٥٠,٠٠٠-٤,٢٣٧,٤٨٠٤,٢٣٧,٤٨٠متاحة للبيعموجودات مالية

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

٢,٥٥٠,٠٠٠-٢,٠٥٥,٢٨٩٢,٠٥٥,٢٨٩متاحة للبيعموجودات مالية

لقياس القيمة العادلة ، ولم ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٤سبتمبر٣٠خالل 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 للموجودات الماليةبالنسبة 

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

المستمر" في مقابل الفترة التي تكون فيها "مقابل التكلفة األصلية لإلستثمار و"الهام"" تقدير من قبل اإلدارة. يتم قياس مستمر"
سبتمبر٣٠(ل قطري ريا٢٩٨,٩٠٤. حددت المجموعة إنخفاض بقيمة األصليةالقيمة العادلة لإلستثمار أقل من قيمته 

موجودات ماليةعلى أسهم ملكية مدرجة والتي تم تسجيلها كخسائر إنخفاض في قيمة ريال قطري) ٤٧٥,٦٣٤: ٢٠١٣
متاحة للبيع ضمن بيان الدخل المرحلي الموحد.

التحليل القطاعي ١٤

الرئيسيةالتشغيلقطاعات. رئيسيةيةتشغيلقطاعاتتسعةإلىمقسمةالمجموعةفإن،األساسيةاألنشطةطبيعةعلىبناء
ها:مطلوباتوهاموجوداتلوتحليلهانتائجإيرادات ومعأدناهموضحه 

ربح القطاعالنتائجاإليراداتإيرادات ونتائج القطاعات
للتسعة أشهر 

ة المنتهي
سبتمبر٣٠في 

للتسعة أشهر 
ة المنتهي

سبتمبر٣٠في 

للتسعة أشهر 
ة المنتهي

سبتمبر٣٠في 

للتسعة أشهر 
ة المنتهي

سبتمبر٣٠في 

للتسعة أشهر 
ة المنتهي

سبتمبر٣٠في 

للتسعة أشهر 
ة المنتهي

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

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

١٢,١٣٧,٦٨٣٥,١٢٦,٦٥٥)٧,٠٤٣,١٣٦()١٤,٦٤٠,٣٣٣(٢٦,٧٧٨,٠١٦١٢,١٦٩,٧٩١خدمات الوساطة
١,٤٢١,٩١٩)٣٩,١٤٤()٢٠,٥٨٨,٦٥٠()٣٩,١٤٤(٢٢,٠١٠,٥٦٩- األنشطة العقارية

٢٤,٢٣٨٤٦٦,٥٣٨)٢,٦٤٥,٩٠٦()١,٠٩٧,٦٥٣(١,١٢١,٨٩١٣,١١٢,٤٤٤أخرىإستثمارات 
١٢,١٢٢,٧٧٧٧,٠١٥,١١٢)٣٠,٢٧٧,٦٩٢()١٥,٧٧٧,١٣٠(٢٧,٨٩٩,٩٠٧٣٧,٢٩٢,٨٠٤



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

٢٠١٤سبتمبر ٣٠في 

-٢٠-

تتمة-التحليل القطاعي١٤

المطلوباتالموجوداتموجودات ومطلوبات القطاعات
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٢٠١٣٣٠ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠

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

٣٧٥,٣٨٤,٦٠٧٢١٣,٥٣٩,٨٨١٣٤٢,٢٩٢,٤٣٣١٨٦,٥١٢,٥٤٧خدمات الوساطة

١١,١١٨,٤٦٢٦,٤٩٥,٠٦٢٩,٠٠٠٩,٠٠٠األنشطة العقارية

-٢٠,٩٦٥,١٠٠٢٥,٤٥٣,٦٢٢٩٨٥,٨٦٨أخرىإستثمارات 

٤٠٧,٤٦٨,١٦٩٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥٣٤٣,٢٨٧,٣٠١١٨٦,٥٢١,٥٤٧اإلجمالي

اإللتزامات المحتملة ١٥

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٨٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان


