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  الفهرس  صفحةال

ات المستقل تقرر --  مدق الحسا

ز المالي الموحد  ٥ ان المر   ب

ا  ٦  الموحد ن الرح أو الخسارةب

ان الدخل الشامل  ٧  الموحد اآلخر ب

ان التغیرات في  ٨  الموحد حقوق المساهمین ب

ان  ١٠-٩ ةالتدفقات النق ب  الموحد د

ضاحات حول ال  ٣٣-١١ ةإ انات المال  الموحدة ب



 

  

 
  

ات المستقل ر مدق الحسا   تقر
  
  

  ،، الكرام     المساهمینإلى السادة 
ضة (ش.م.ع.ق) ة القا  المجموعة اإلسالم

  قطر -الدوحة 
  

ة الموحدة انات المال ر حول تدقی الب   تقر
  

  

  الرأ
ضة (ش.م.ل ة القا ة الموحدة للمجموعة اإلسالم انات المال عة ع.قد دققنا الب اتها التا ة") وشر شار إلیهم معًا في تقررنا (ق) (الشر

ما في  من كون والتي تت بـ"المجموعة") ز المالي الموحد  ان المر سمبر  ٣١ب ان الرح أو الخسارة ٢٠١٧د ل من ب ان الموحد و ، و
ان الاآلخر  ملالدخل الشا ان التدفقات اتغیرات في حقوق المساهمین الموحدالموحد، و ة ، و ة الموحد للسنة المنته ذلك التارخ، بلنقد

ة الموحدة، ضاحاتواإل انات المال . على الب ة الهامة والمعلومات التفسیرة االخر اسات المحاسب   التي تشتمل على ملخص الس
  

انات الم برأینا ة الموحدة المرفقة تظهر أن الب افة النواحي صورة عادال ما في الجوهرةلة، من  ز المالي الموحد للمجموعة   ٣١، المر
سمبر  ة للتقارر الموحد وأدائها المالي ٢٠١٧د ة في ذلك التارخ وفقًا للمعاییر الدول ة    وتدفقاتها النقدیـة الموحدة للسنة المنته  المال

)IFRSs(.  
  

  رأأساس ال
ة للتدقی أعمال التدقی وفقا للمعاییر الدول موجب تلك المعاییر موضحة )ISAs( لقد قمنا  اتنا  ات مدق . إن مسؤول في فقرة "مسؤول

ات ة الموحدة عن الحسا انات المال األخالقى الصادرة عن  السلوك ا لقواعدوفق المجموعةمن تقررنا. إننا مستقلون عن  "تدقی الب
ة""مجلس ال ة الدول ةو ) IESBA Code( معاییر األخالق ات األخالق انات  المتطل أعمال التدقی التي نقوم بها على الب ذات الصلة 

ة فاءفي دولة قطر. هذا، و للمجموعة  الموحدة المال است ات. إننا نر أن أدلة  قمنا  ة األخر وفقًا لتلك المتطل اتنا األخالق مسؤول
ة لحصلنا  التدقی التي ة ومناس اف نعلیها    أساسًا لرأینا. تكو

  
سي رأم   التدقی الرئ

سي رإن أم منا وتقدیرنا المهني  التدقی الرئ ة القصو في أعمال التدقی التي قمنا بها  ان له ذال راألمهو ذلك وفقًا لح األهم
ة. لقد  ة الموحدة للسنة الحال انات المال سيالتدقی الر  رتمت معالجة أمللب ة الم ئ انات المال قنا للب اق تدق ل، وفي في س وحدة 

شأنه ن رأینا  شأنه، و تكو ًا منفصًال  ما یلنحن ال نبد رأ ة تناول ، وف ف . راألم هذاي وصف لك   خالل أعمال التدقی
  

ة ا انات المال ات حول تدقی الب ات مدق الحسا ات الموضحة في فقرة (مسؤول المسؤول مالموحدة) من هذا التقرلقد وفینا   ر، 
ة األم ایتعل بهذ منا لمخاطر األخطاء الماد التالي، تضمنت أعمال التدقی التي قمنا بها تنفیذ إجراءات تهدف إلى تعزز تقی ر. و

ما  ة الموحدة.  انات المال ما في ذلك اإلجراءات المتخذة و في الب ألمر لمعالجة اتقدم نتائج إلجراءات التدقی التي قمنا بها، 
ة الموحدة المرفقة.  الموضح انات المال ل أساسا لرأینا حول تدقی الب  أدناه، والتي تش
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س رأم  تتمه – يالتدقی الرئ
 

ة لقد قمنا بتحدید مسألة التدقی س ة: الرئ   الهامة التال
  

الغ المستحقة للعمالءا   مالء لد البنوكوأرصدة الع لم
الغ المستحقة للعمالء ل الم ات٪ من إجمالي ٢٦و٪ ٩٤ وأرصدة العمالء لد البنوك تش  الموجوداتالموحدة وٕاجمالي  المطلو

سمبر  ٣١ما في  على التوالي الموحدة للمجموعة ة ٢٠١٧د ا . تنشأ أرصدة العمالء لد البنوك من إیداعات العمالء والتحصیل ن
الغ المستحقة عن العمالء من حساب دائن. ونظرا أل معامالت التجارة في األسهم، وتدرج هذه األرصدة ضمن الم همیته للعمالء 

ة الغ  النسب ات الم ار وجود أرصدة العمالء لد البنوك واكتمال حسا عة وحجم المعامالت، فقد قررنا اعت ألرصدة الحساب وطب
  خالل أعمال التدقی التي قمنا بها.  المستحقة للعمالء هي مسألة التدقی الهامة

  

ات العمالء لد البنوك صدةأر  تب تأییدلقد حصلنا على  فحص  الهامة،اإلیداع  معامالتلكافة  حسا اإلضافة إلى ذلك، فقد قمنا 
ات شوف  ع الحسا ات لجم ة السنة للتحق من تطاب التأكیدات الب لد البنوكالتسو ات البنها ة مع الحسا  سجلواردة في ن

  األستاذ العام. 
  

ضا ة،بإجراءات  ما قمنا أ الغ المستحقة للعمالء. تحلیل ات الم ات العمالء لد البنوك وحسا ات حسا فحص تسو   وقمنا 
  

  أمور أخر 
ة في  ة المنته ة الموحدة للمجموعة للسنة المال انات المال سمبر  ٣١لقد تم تدقی الب ا ٢٠١٦د ت مستقل آخر من قبل مدق حسا

ة الموحدة. ٢٠١٧ینایر  ٢٥والذ أصدر حولها تقرره المؤرخ في  انات المال الرأ حول تلك الب   بدون التحفظ 
  

  معلومات أخر 
("التقرر  ٢٠١٧لسنة  للمجموعة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخر التي تشمل المعلومات الواردة في التقرر السنو 

")، ول ةالسنو انات المال ات الصادر منا علیها.  الموحدة كنها ال تشمل الب   وتقرر مدق الحسا
  

ال التأكید حولها. ل من أش ة الموحدة ال یتضمن المعلومات األخر وال نبد أ ش انات المال   إن رأینا حول الب
  

ة انات المال قنا للب ما یتعل بتدق ار، خالل ذلك، ، فإن مسؤولیتنا هي االطالع عالموحدة ف لى المعلومات األخر واألخذ في االعت
 ، ة الموحدة أو المعلومات التي حصلنا علیها خالل أعمال التدقی انات المال ة مع الب صورة ماد انت المعلومات ال تتماشى  ما إذا 

ة، بناء أخطاء ماد وجود خطأ ماد حول هذه المعلومات  على أعمال التدقی التي قمنا بها، في حال توصلنا الى اً أو إنها تبدو 
س لدینا ما یجب االحول هذا األمر عن ذلك في تقررنااالفصاح  ألخر فإن علیناا   عنه في هذا الشأن. فصاح. ل
  

ة الموحدة  انات المال مة عن الب الحو لفین  ات مجلس اإلدارة والم   مسؤول
ة انات المال ام  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه الب ة واح ة للتقارر المال صورة عادلة وفقًا للمعاییر الدول الموحدة وعرضها 

انات  غرض إعداد ب عتبرها مجلس اإلدارة ضرورة  ة التي  ة الداخل ذلك من وضع أنظمة الرقا ، و ات التجارة القطر قانون الشر
ة ا موحدة مال انت ناجمة عن احت ة من األخطاء الجوهرة، سواء    ل أو خطأ.خال

مجموعة مستمرة وفقًا لمبدأ  م قدرة المجموعة على االستمرار  ة الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقی انات المال عند إعداد الب
مبدأ االستمرارة واعتماد مبدأ االستمرارة المحاسبي، ما لم ینو  ًا، عن األمور المتعلقة  ان مناس االستمرارة واإلفصاح متى 

ام بذلك.مج ه بدیل واقعي سو الق س لد اتها، أو انه ل ة المجموعة أو وقف عمل   لس االدارة تصف
  

ة ة إعداد التقارر المال عتبر مجلس االدارة مسؤول عن االشراف على عمل   للمجموعة. الموحدة و
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انات ا ات عن تدقی الب ات مدق الحسا ة الموحدةمسؤول   لمال
انت  ل تخلو من األخطاء الجوهرة، سواء  ة الموحدة  انات المال انت الب ما إذا  إن أهدافنا هي الحصول على تأكید معقول ف

ال أو خطأ، وٕاصدار تقرر المدق الذ یتضمن رأینا.    ناجمه عن احت
ضم ة للتدقی إن التأكید المعقول هو تأكید على مستو عاٍل من التأكید، وال  ة التدقی التي تَمت وفقًا للمعاییر الدول أن عمل ن 

ن  ان من المم ال أو خطأ، وتعتبر هامة إذا  سوف تكشف دائمًا عن األخطاء الجوهرة عند وجودها. وقد تنجم األخطاء عن احت
ان من المتوقع تأثیره على ا ما إذا  ل فرد أو ُمجَمع، ف ش ل معقول، سواء  ش ة التي یتخذها أن تؤثر  لقرارات االقتصاد

ة الموحدة. انات المال   المستخدمون على أساس هذه الب
، فإننا نمارس التقدیر المهني ونحافظ على منهج الشك المهني طوال فترة  ة للتدقی ة التدقی وفقًا للمعاییر الدول جزء من عمل

ضًا بــــ: ما نقوم ا  .   التدقی
 م مخاطر األخطا انت ناجمة عن تحدید وتقی ة الموحدة، سواء  انات المال م احتء الجوهرة في الب ال أو خطأ، من خالل التقی

ة توفر أساسًا لرأینا. ان مخاطر عدم  ة ومناس اف ًة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقی  ام بإجراءات التدقی استجا والق
ال أعلى شمل على  اكتشاف األخطاء الجوهرة الناجمة عن االحت ال  من تلك المخاطر الناجمة عن الخطأ نظرًا ألن االحت

ة. ة الداخل ر أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقا   التواطؤ أو التزو
   س لغرض ة حسب الظروف، ولكن ل م إجراءات تدقی مناس التدقی من أجل تصم ة ذات الصلة  ة الداخل فهم أنظمة الرقا

ة للمجموعة. ابداء رأ ة الداخل ة الرقا  حول فعال
 

  ة واالفصاحات ذات العالقة المعدة من قبل ة التقدیرات المحاسب ة المستخدمة ومعقول اسات المحاسب م مد مالئمة الس تقی
 مجلس اإلدارة.

  لتدقی التي تم الحصول علیها، استنتاج مد مالئمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارة المحاسبي، واستنادًا الى أدلة ا
ًا جوهرة في قدرة المجموعة على  و ن أن تثیر ش م أحداث أو ظروف قد  قین متعلقة  في حال وجود حالة جوهرة من عدم ال
ضاحات ذات  اه في تقررنا الى اال قین، یتوجب علینا لفت االنت االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرة من عدم ال
ة، یتوجب علینا تعدیل رأینا. هذا  اف ضاحات غیر  انت هذه اال ة الموحدة، أو، في حال  انات المال الصلة الواردة في الب

داث أو الظروف ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقی التي تم الحصول علیها حتى تارخ تقررنا. ومع ذلك، قد تؤد االح
ال ة   أعمال المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارة. إلى توقف مجموعةالمستقبل

  ة انات المال انت الب ما إذا  ضاحات، وف ما في ذلك اال نیتها ومحتواها،  ة الموحدة و انات المال م العرض الشامل للب تقی
صورة عادلة.  الموحدة ُتظهر المعامالت واالحداث الهامة 

 ما یتعل ة ف ة ومناس اف ة من الجهات أو األنشطة التجارة داخل المجموعة إلبداء  الحصول على أدلة تدقی  المعلومات المال
قى نحن  ه واالشراف وٕاجراء أعمال التدقی للمجموعة. ون ة الموحدة. نحن مسؤولون عن التوج انات المال الرأ حول الب

.الوحیدون مسؤولون ال  عن رأینا حول أعمال التدقی
  

ما تواصل مع مجلس اإلدارة وأولئن ، نطاق وتوقیت ونتائج التدقی الهامة،  ما یخص، من بین أمور أخر مة ف الحو لفین  ك الم
. ة والتي تم تحدیدها خالل إجراءات التدقی ة الداخل ة في أنظمة الرقا   في ذلك أوجه القصور الماد

 

فید إمتثالنا لمتطل انًا  مة ب الحو لفین  ة، ونطلعهم ما نقدم لمجلس االدارة وألولئك الم االستقالل ات قواعد السلوك المهني المتعلقة 
ان ذلك  ة ذات الصلة، متى  ل معقول إنها قد تؤثر على إستقاللیتنا، وٕاجراءات الحما ش عتقد  ع العالقات والمسائل التي  على جم

ًا. مة، نقوم بت مناس الحو لفین  الغها لمجلس االدارة وألولئك الم ان لها االثر االكبر من األمور التي تم إ حدید هذه األمور التي 
االفصاح عن هذه االمور في تقررنا حول  ة. نقوم  س ة، والتي تعد أمور تدقی رئ ة الموحدة للسنة الحال انات المال في تدقی الب

ة، أن ال یتم االفصاح عن التدقی إال إذا حال قانون أو انظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغا
ة قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.   أمر معین في تقررنا في حال ترتب على االفصاح عنه عواقب سلب
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ة االخر  م ة والتنظ ات القانون ر حول المتطل   تقر
  

ات التجار  ات قانون الشر ضا، وحسب متطل ة برأینا ا سجالت محاسب ، إن المجموعة تحتفظ  لقد حصلنا على  .منتظمةة القطر
ضاحات والمعلومات التي اعتبرناها ض ع اإل . جم ام  واعتقادنا فانه لم تقع علمنا وحسبرورة ألغراض التدقی ة مخالفات ألح أ

ات التجارة القطر رقم ( ون لها أثر جوهر أو النظام األساسي للمجموع ٢٠١٥) لسنة ١١قانون الشر ن أن  م ة خالل السنة 
زها المالي سمبر  ٣١ما في  الموحد على أنشطة المجموعة أو مر   .٢٠١٧د

  
  

  
  

 قطر  –الدوحة 
  ٢٠١٨ ینایر ٢٤

ارتنر  عن رودل آند 
  

مر   مت مخ   ح
ة المحاسبین القانونیین المعتمدین   زمیل جمع

  ةالمملكة المتحد
ات رقم (   )٢٩٧سجل مراقبي الحسا

  

  سجل المدققین الخارجیین 
ة رقم (   )١٢٠١٥١بهیئة قطر لألسواق المال



ضة (ش.م. المجموعة ة القا   ق)ع.اإلسالم
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة ٢٦إلى  ١تش انات المال   .الموحدة جزءًا من هذه الب
- ٥ - 

  

ز المالي ان المر   الموحد  ب
سمبر ٣١ما في    ٢٠١٧ د

سمبر، ٣١       د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر

       الموجودات
        الموجودات المتداولة
 ١٣٠٬١٨٩٬٠٦٩ ١١٤٬٣٧١٬٢٠٣  ٥  أرصدة لد البنوك
 ٢١٤٬٣٤٥٬٣٣٤ ٥١٬٩٩٦٬٢١٧  ٦  أرصدة العمالء –أرصدة لد البنوك 
الغ مستحقة من ة م ز  شر ة لألوراق قطر لإلیداع المر  ٨٬٢٣٥٬٤٩١ ١٣٬٥١٤٬٨٠٤    المال

 ٢٬٧٢٤٬٣٦٠ ٣٬٦٢٥٬٩٧٤  ٧  رصدة مدینة اخر أمصارف مدفوعة مقدمًا و 
  ٣٥٥٬٤٩٤٬٢٥٤  ١٨٣٬٥٠٨٬١٩٨    إجمالي الموجودات المتداولة
       الموجودات غیر المتداولة

 ٨٬٩٣٤٬٨٥٨ ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  ٨  استثمارات عقارة
ع ة متاحة للب  ٣٬٢٨٧٬٩٨٦ ٧٬٢٤٦٬٤٨٦  ٩  موجودات مال

 ٩٨٠٬٢٥٩ ٨٢١٬١٥١  ١٠  ممتلكات ومعدات
 ١٣٬٢٠٣٬١٠٣  ١٦٬٧٠٣٬٩٩٣    إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 ٣٦٨٬٦٩٧٬٣٥٧ ٢٠٠٬٢١٢٬١٩١    إجمالي الموجودات
ات وحقوق المساهمین         المطلو

ات المتداولة        المطلو
الغ مستحقة إلى عمالء  ٢٢٢٬٥٨٥٬٢٠٥ ٦٠٬٣٥٨٬١٤٧    م

 ٢٬٠٣١٬٣٦٨ ٢٬٥٦٤٬٥٣٩  ١١  مصارف مستحقة وارصدة دائنة اخر 
ات المتداولة  ٢٢٤٬٦١٦٬٥٧٣ ٦٢٬٩٢٢٬٦٨٦    إجمالي المطلو
ات غیر المتداولة        المطلو

ة الخدمة للموظفین افأة نها  ١٬٣١٨٬٣٠٩ ١٬٢٧٥٬٩٦٩  ١٢  مخصص م
ات   ٢٢٥٬٩٣٤٬٨٨٢ ٦٤٬١٩٨٬٦٥٥    إجمالي المطلو
       حقوق المساهمین

 ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠ ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  ١٣  رأس المال 
اطي قانوني  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢ ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢  ١٤  إحت

مة العادلة اطى الق  -- (٥٥٤٬٩٨٤)  أ/٩  إحت
 ٧٬٣٤٦٬٣٤٣ ١٬١٥٢٬٣٨٨    أراح مدورة

 ١٤٢٬٧٦٢٬٤٧٥ ١٣٦٬٠١٣٬٥٣٦    حقوق المساهمین إجمالي
ات وحقوق المساهمین  ٣٦٨٬٦٩٧٬٣٥٧ ٢٠٠٬٢١٢٬١٩١    إجمالي المطلو

  

  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  خالد محمد العماد      د/ یوسف احمد النعمه
س مجلس اإلدارة   عضو مجلس اإلدارة           والعضو المنتدب رئ



ضة (ش.م. المجموعة ة القا   ق)ع.اإلسالم
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة ٢٦إلى  ١تش انات المال   .الموحدة جزءًا من هذه الب
- ٦ - 

  

ان الرح أو الخسارة الموحد    ب
ة  سمبر ٣١ فيللسنة المنته   ٢٠١٧ د

  

  
  

ة      سمبر ٣١ فيللسنة المنته   ،د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر
          

 ١٥٬٣٦٩٬٥٢٩ ٧٬١٦٥٬٢٦٣    إیرادات وساطة وعموالت
 (٤٬٧٨٠٬٦٩٥)   (٢٬٠١٨٬٣١٦)  ١٦  مصارف وساطة وعموالت

  ١٠٬٥٨٨٬٨٣٤  ٥٬١٤٦٬٩٤٧    وساطة وعموالت صافي إیرادات 
        

ةإیرادات  ات توفیر وودائع لد بنوك إسالم  ١٬٧٦٦٬٠٨١ ٢٬٧٥٢٬٧٤٦    من حسا
  --  ٧٢٬٧٠٨    تأجیر إیرادات

 --  ٢٢٨٬٥٤٩    إیرادات أخر 
عأراح  ع استثمارات متاحة للب  -- ٦٥٬٨٥٨  ٩  من ب

م استثمارات عقارهإ  / أراح (خسائر)   ٤٦٦٬٢٠٦    (٢٩٨٬٥٠٢)  ٨  عاده تقی
 ١٢٬٨٢١٬١٢١ ٧٬٩٦٨٬٣٠٦    التشغیلصافي ایرادات 

      
ة  (٨٬١٧٤٬٧٥١)  (٧٬٩٢٠٬٧٨٥)  ١٧  مصارف إدارة وعموم

 (٣١٣٬٤٦١)  (٣٤٨٬٨٠٤)  ١٠  ممتلكات ومعدات استهالك
ة  (٢٢٦٬٨٤٩) (٢٢٩٬٠٩١)    عموالت بن

 ٤٬١٠٦٬٠٦٠ (٥٣٠٬٣٧٤)    رح السنة (خسارة) / فيصا
        
  ٠,٧٢  (٠,٠٩)  ١٨  العائد األساسي والمخفف للسهم /  )الخسائر(



ضة المجموعة ة القا   (ش.م.ع.ق) اإلسالم
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة  ٢٦إلى  ١تش انات المال   .الموحدةجزءًا من هذه الب
- ٧ - 

  

ان الدخل   الموحداآلخر  الشامل ب
ة  سمب ٣١ فيللسنة المنته   ٢٠١٧ رد

  

 
  
  
  

ة      سمبر ٣١ فيللسنة المنته   ،د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر
          

 ٤٬١٠٦٬٠٦٠ (٥٣٠٬٣٧٤)    لسنةارح (خسارة) / صافي 
      

ان الدخل: فها إلى ب         بنود دخل شامل أخر قد یتم الحقًا إعادة تصن
ع ة المتاحة للب مة العادلة للموجودات المال   --  (٥٥٤٬٩٨٤) أ/٩  تغیرات الق

      
 ٤٬١٠٦٬٠٦٠ (١٬٠٨٥٬٣٥٨)    الدخل الشامل للسنة لخسائر) /(ا إجمالي



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا    اإلسالم

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة  ٢٦إلى  ١تش انات المال   .الموحدةجزءًا من هذه الب
- ٨ - 

  

  
  

ان ال   الموحد تغیرات في حقوق المساهمینب
ة  سمبر ٣١ فيللسنة المنته   ٢٠١٧ د

اطي قانوني    رأس المال        احت
مة  اطى الق إحت

  العادلة
اح مدورة     اإلجمالي    أر

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ال قطر ر    ر
                    

 ٦١٬٩٨١٬١٤١   ٩٬٣٤٢٬٩٣٤    --  ١٢٬٦٣٨٬٢٠٧   ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٠١٦ینایر  ١ما في 
 ٤٬١٠٦٬٠٦٠ ٤٬١٠٦٬٠٦٠    --   --    --  رح السنة

 ٤٬١٠٦٬٠٦٠ ٤٬١٠٦٬٠٦٠            سنةإجمالي الدخل الشامل لل
ضاح   (٦٬٠٠٠٬٠٠٠)   (٦٬٠٠٠٬٠٠٠)    --   --   --  )١٥توزعات أراح للمساهمین (إ

ضاح    ٨٢٬٧٧٧٬٩٢٥    --    --  ٦٦٬١٤٢٬١١٥    ١٦٬٦٣٥٬٨١٠  )١٣زادة رأس المال (إ
ضاح  ة (إ ة والراض   )١٠٢٬٦٥١(  )١٠٢٬٦٥١(  --  -  -  )٢٠مخصص دعم صندوق األنشطة اإلجتماع

سمبر ٣١ما في   ١٤٢٬٧٦٢٬٤٧٥ ٧٬٣٤٦٬٣٤٣    --  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٢٠١٦ د
 

  

اطي قانونيا    رأس المال        حت
مة  اطى الق إحت

اح مدورة    العادلة   أر
  

  اإلجمالي
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

 ١٤٢٬٧٦٢٬٤٧٥  ٧٬٣٤٦٬٣٤٣   --  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٢٠١٧ینایر  ١ما في 
 (٥٣٠٬٣٧٤)  (٥٣٠٬٣٧٤)   --  --   --  سنةال خسارة

 (٥٥٤٬٩٨٤)  --   (٥٥٤٬٩٨٤)  --   --  سنةلل خر ة األالشامل خسائرال
 (١٬٠٨٥٬٣٥٨)  (٥٣٠٬٣٧٤)   (٥٥٤٬٩٨٤)  --   --  سنةلل ةالشامل لخسائرإجمالي ا

ضاح   (٥٬٦٦٣٬٥٨١)  (٥٬٦٦٣٬٥٨١)   --  --   --  )١٥توزعات أراح للمساهمین (إ
سمبر  ٣١ما في   ١٣٦٬٠١٣٬٥٣٦  ١٬١٥٢٬٣٨٨   (٥٥٤٬٩٨٤)  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٢٠١٧د



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا   اإلسالم
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة  ٢٦إلى  ١تش انات المال   .الموحدةجزءًا من هذه الب
- ٩ -  

  

ة  ان التدفقات النقد   الموحدب
ة لل سمبر ٣١ فيسنة المنته   ٢٠١٧د
  
 

ة      سمبر ٣١ فيللسنة المنته   ،د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر
          

ة           األنشطة التشغیل
  ٤٬١٠٦٬٠٦٠ (٥٣٠٬٣٧٤)    رح السنة/  (خسارة)

ة: الت للبنود التال       تعد
 ٣١٣٬٤٦١ ٣٤٨٬٨٠٤  ١٠  إلستهالكا

ة عموالت  ٢٢٦٬٨٤٩ ٢٢٩٬٠٩١    بن
ة )ایراد( ات توفیر وودائع لد بنوك إسالم  )١٬٧٦٦٬٠٨١( (٢٬٧٥٢٬٧٤٦)    من حسا
ع إستثمارات  )رح( عمن ب  -- (٦٥٬٨٥٨)  ٩  متاحة للب

م (رح)/  خسائر   )(٤٦٦٬٢٠٦ ٢٩٨٬٥٠٢  ٨  الستثمارات العقارها من إعادة تقی
ة الخدمة للموظفین افأة نها  ١٥٤٬٠٨٠ ١٦٦٬٦٢٣  ١٢  مخصص م

    (٢٬٣٠٥٬٩٥٨) ٢٬٥٦٨٬١٦٣ 
      تغیرات رأس المال العامل:

 (٥٦٬٤٦٨٬٣٠٨) ١٦٢٬٣٤٩٬١١٧    أرصدة العمالء –أرصدة لد البنوك 
ة ز لألوراق المال ة قطر لإلیداع المر الغ مستحقة من شر  ١٦٬٣٤٧٬٣٢٨ (٥٬٢٧٩٬٣١٣)    م

الغ مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدینة اخر   ٢٦٧٬٠٨٧ )٩٠١٬٦١٤(    م
الغ مستحقة إلى عمالء  ٤٠٬٠٦٠٬٦١٥ (١٦٢٬٢٢٧٬٠٥٨)    م

 (١٬٤٨١٬٢٩١) ٥٣٣٬١٧١  ١١  وأرصدة دائنة اخر مصارف مستحقة 
ة (المستخدمة في)  ١٬٢٩٣٬٥٩٤ (٧٬٨٣١٬٦٥٥)    التشغیل: / الناتجة من أنشطة التدفقات النقد

ة مدفوعة عموالت  (٢٢٦٬٨٤٩) (٢٢٩٬٠٩١)    بن
ة الخدمة المدفوعة للموظفین افأة نها  -- (٢٠٨٬٩٦٣)  ١٢  م

ة صافي  ة / الناتجة من (المستخدمة في)التدفقات النقد   ١٬٠٦٦٬٧٤٥   (٨٬٢٦٩٬٧٠٩)    األنشطة التشغیل
      

ة           األنشطة اإلستثمار
 (٣٩٧٬٤٣٩)   (١٨٩٬٦٩٦)  ١٠  ومعدات  ممتلكاتشراء 

 (٥٥٬٧٤٥)   --  ٨  استثمارات عقارةشراء  مدفوعات
عم ع تحصالت من ب ة متاحة للب   --   ١٬٠٨٣٬٠٧١  ٩  موجودات مال

ع ة متاحة للب  --   (٥٬٥٣٠٬٦٩٧)  ٩  مدفوعات لشراء موجودات مال
ة ایرادات ات توفیر وودائع لد بنوك إسالم  ١٬٧٦٦٬٠٨١   ٢٬٧٥٢٬٧٤٦    من حسا

ةصافي التد ة (المستخدمة في)/ الناتجة من األنشطة اإلستثمار  ١٬٣١٢٬٨٩٧   (١٬٨٨٤٬٥٧٦)    فقات النقد



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا   اإلسالم
 

ضاحات المرفقة من  ل اإل ة  ٢٦إلى  ١تش انات المال   .الموحدةجزءًا من هذه الب
- ١٠ -  

  

ة  ان التدفقات النقد   تتمة -الموحد ب
ة في  للسنة سمبر ٣١المنته   ٢٠١٧ د

 

ة      سمبر ٣١ فيللسنة المنته   ،د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر
          

ل األنشطة            ةالتمو
  ٨٢٬٦٧٥٬٣٣٩   --  ١٣  متحصالت من زادة في رأس المال 

 (٦٬٠٠٠٬٠٠٠)   (٥٬٦٦٣٬٥٨١)    توزعات أراح للمساهمین
ليالناتجة من  /) في(المستخدمة  ةالتدفقات النقد  ٧٦٬٦٧٥٬٣٣٩   (٥٬٦٦٣٬٥٨١)    النشاط التمو

        
 ٧٩٬٠٥٤٬٩٨١   (١٥٬٨١٧٬٨٦٦)    مهالزادة في النقد وما في ح / صافي (النقص)

مه في   ٥١٬١٣٤٬٠٨٨   ١٣٠٬١٨٩٬٠٦٩    ینایر ١النقد وما في ح
مه في  سمبر ٣١النقد وما في ح   ١٣٠٬١٨٩٬٠٦٩   ١١٤٬٣٧١٬٢٠٣  ٥  د



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا  اإلسالم
ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة  إ

ة للسنة ال  سمبر ٣١في منته    ٢٠١٧ د

  
- ١١ - 

  

  

  معلومات عامة ١
ة لألوراق المال ة اإلسالم قًا الشر ة مساهمة عامة قطرة "سا شر ضة  ة القا ة مساهمة تأسست المجموعة اإلسالم ة شر

السجل التجار  األسهم والسندات ٢٦٣٣٧رقم  تحت قطرة خاصة" وقیدت  ة في االستثمار  س ة الرئ . تتمثل أنشطة الشر
ات التجارة القطر رقم  ام قانون الشر ة أح ع الشر ة. تت م الشرعة اإلسالم وخدمات الوساطة في بورصة قطر وفقًا لتعال

ما ٢٠١٥) لسنة ١١( ورصة قطر. وتعل ة و   ت هیئة قطر لألسواق المال
  

ة مجلس اإلدارة بتارخ  ة العامة  ٢٠٠٩سمبر د ٢٨بناًء على توص ة بتارخ الغیر وقرار الجمع ، ٢٠١٠أغسطس  ٢٢عاد
ة مساهمة عامة قطرة ة (شر ة لألوراق المال ة اإلسالم لها القانوني من الشر ة وش ) إلى تمت الموافقة على تغییر إسم الشر

ة مساهمة عامة قطرة)  ضة (شر ة القا ضة"، وقد تم التغیر بناًء على قرار هیئة قطر لألسواق  –المجموعة اإلسالم "قا
ة وموافقة وزارة االقتصاد والتجارة بتارخ    .٢٠١٠یولیو  ١٩المال

  
ة وشر ة للشر انات المال ل من الب ة الموحدة  انات المال عة،اتتضمن الب ة لألوراق  تها التا ة االسالم والتي تتمثل في الشر

ة ة م.م.ذ( المال اد العقارة أ) وشر عا "المجموعة").(ذ.م.م) ج شار إلیهم جم )  
  

السجل التجار رقم ( ة (ذ.م.م) في دولة قطر وقیدت  ة لألوراق المال ة اإلسالم یولیو  ١٩) بتارخ ٤٦٦٤٥تم تسجیل الشر
الكامل للم ٢٠١٠ ة  ة وهي مملو س ة األم"). تتمثل األنشطة الرئ ة" أو "الشر ضة (ش.م.ع.ق) ("الشر ة القا جموعة اإلسالم

ة في خدمات الوساطة ة للشر   . المال
  

السجل التجار رقم ( اد العقارة (ذ.م.م) في دولة قطر وقیدت  ة أج وهي  ٢٠١٢یونیو  ٤) بتارخ ٥٦٠٩١تم تسجیل شر
الكامل للمجموعة اإلسال ة  ة في أعمال المتاجرة في العقارات مملو ة للشر س ضة (ش.م.ع.ق). تتمثل األنشطة الرئ ة القا م

  وخدمات الوساطة.
 
ان   ة في للسنة الموحدة للمجموعة ات المالیـة تمت الموافقـة على اصـدار الب سمبر ٣١المنته وفقًا لقرار مجلس اإلدارة  ٢٠١٧ د

  .٢٠١٨ ینایر ٢٤بتارخ 
  
  



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا  اإلسالم
ة انات المال ضاحات حول الب   الموحدة  إ

ة للسنة ال  سمبر ٣١في منته    ٢٠١٧ د

  
- ١٢ - 

  

  

   التوحیدو  دادأسس اإلع  ٢
  

  أسس اإلعداد  ٢/١
ةت     انات المال عة  م إعداد الب اتها التا ة وشر ة الموحدة للشر سمبر  ٣١ فيعن السنة المنته  للمعاییر وفقاً  ٢٠١٧د

ة ة للتقارر الدول ة المعاییر مجلس عن الصادرة المال ة المحاسب ات الدول ات لقانون  الصلة ذات والمتطل  التجارة الشر
  .٢٠١٥ لسنة ١١ رقم لقطر ا

       

ة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة  انات المال ة،تم إعداد الب ع التارخ ة المتاحة للب سوق  فيوالمدرجة  بإستثناء الموجودات المال
ة واإلستثمارات العقارة مة العادلة. قطر لألوراق المال الق   التي تقاس 

  

ة الموحدة     انات المال ة. تم إعداد الب اناتها المال   الرال القطر وهو العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض ب
  

ما یتطلب             ة الهامة،  عض التقدیرات المحاسب ة یتطلب استخدام  ة للتقارر المال ة وفقًا للمعاییر الدول انات مال إن إعداد ب
ا ة تطبی الس ةأن تمارس اإلدارة تقدیرها في عمل ة للشر  من أعلى درجة تتطلب التي المجاالت إن .سات المحاسب

انات مهمة التقدیرات أو االفتراضات فیها تكون  التي المجاالت أو التعقید أو التقدیر ة للب  عنها اإلفصاح تم الموحدة المال
ضاح في   .٢٥ رقم اإل

  
  أسس التوحید   ٢/٢            
ة الموحدة        انات المال ما في تشمل الب عة  اتها التا ة وشر ة للشر انات المال سمبر ٣١على الب   . ٢٠١٧ د

  

عة ایتم توحید          ات التا طرة المجموعة علیها حتى التارخ الذ من تارخ االلشر ه س           ستحواذ وهو التارخ الذ یبدأ ف
ة انات المال طرة. یتم اعداد الب ه الس استخدام لل الموحدة تنتهي ف ة األم و ة للشر عة لنفس الفترة المال ات التا شر

عاد األرصدة والمعامالت واألراح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت  قة. یتم إست ة متطا اسات محاسب س
الكامل. عاد األراح الموزعة  ذلك یتم إست ات المجموعة و   بین شر

  

طر     انت م حتسب وجود الحصة غیر المس عة اقل من علیها إذا  ة التا ة الشر ة للحصة غیر ٪١٠٠لك ، یتم توزع نس
طر علیه ان ذلك سوف یؤد إلى عجز.ا من إجمالي الدخل الشامل للفترةالمس   ، حتى ولو 

  
عة               ات التا التالي: المتضمنةإن الشر ة الموحدة هي  انات المال   في هذه الب

  

ة سبلد ال اسم الشر ة تأس  أنشطة الشر
ة ة للملك ة المئو سمبر ٣١ فيما  النس  ،د

٢٠١٦   ٢٠١٧  
ة اإل  ة (ذ.م.م)الشر ة لألوراق المال  ٪١٠٠  ٪١٠٠خدمات الوساطة قطر  سالم
اد العقارة (ذ.م.م)   ة أج  ٪١٠٠  ٪١٠٠ عقارات قطر  شر
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ة الهاو  أسس اإلعداد  ٢ اسات المحاسب   تتمة –مة التوحید والس
  

  تتمة -أسس التوحید  ٢/٢          
     
طرة یتم     عة بدون فقدان الس ة التا ة الشر هإن أ تغییر في حصة ملك ةمعاملة  احتسا . وٕاذا فقدت حقوق الملك

التالي: عة سوف تقوم المجموعة  ة التا طرة على الشر   المجموعة الس
   

  عة.إلغاء تحقی موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلو ة التا  ات الشر
 .طر علیها مة الدفترة أل من الحصص غیر المس  إلغاء تحقی الق
 .ة ة والمدرجة ضمن حقوق الملك ل العمالت األجنب  إلغاء تحقی الفروقات المتراكمة من تحو
 .الغ المستلمة مة العادلة للم  تحقی الق
 .ه حتفظ  مة العادلة أل استثمار   تحقی الق
 ائض أو عجز في الرح أو الخسارة.تحقی أ ف 
 قًا في إیرادات شاملة أخر إلى الر ة األم المدرجة سا الشر ب البنود الخاصة  ح أو الخسارة أو األراح إعادة تبو

 ، أیهما أنسب.المدورة
 

الت الجدیدة    ٣   المعاییر والتفسیرات والتعد
 
الت والتحسینات الجدیدة على المعاییر )٣/١  التعد
  

ورة أدناه خ ة المعدلة المذ ة للتقارر المال حت سارة  والتحسینات علىالل السنة تم تطبی المعاییر الدول المعاییر التي أص
ة في  ةلمرة األولى للسنل ة المنته سمبر  ٣١المال  :٢٠١٧د

  
  ة الدولي رقم ار المحاس الت على مع ادرة اإلفصاح" ٧التعد  ." م
 ار ال الت على مع ة الدولي رقم التعد ة عن الخسائر غیر  ١٢محاس الموجودات مؤجلة الضر حول االعتراف 

 .المحققة
  ة دورة ة للتقارر المال ة على المعاییر الدول  .متعدده معاییر – ٢٠١٦-٢٠١٤التحسینات السنو

 
ن لتطبی المعاییر المعدلة  انات  والتحسینات علىلم  ة الموحدةالمعاییر أعاله أثر جوهر على الب  للمجموعة. المال
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الت     ٣   تتمه - الجدیدةالمعاییر والتفسیرات والتعد
  

ة  والمعدلة التيالمعاییر الجدیدة  )٣/٢ ح سار سمح عد،لم تص راً  ولكن  قها م   بتطب
ة الجدیدة  ة للتقارر المال ورةالمعاییر الدول رًا أدناه ا والمعدلة المذ قها م سمح بتطب ة  ةللسنلتي  ة المنته  ٣١ فيالمال

سمبر  ح سارة حتى فترة الحقة  ٢٠١٧د قها ولم یتمال تص ة الموحدة. تطب   في إعداد هذه البینات المال
ة  انات المال ون للتطبی أثرًا على الب   للمجموعة الموحدةیتوقع أن 

  ر رقم ار الدولي للتقار ة "  ٩المع ة  (للسنة" األدوات المال سمبر  ٣١في المنته   )٢٠١٨د
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة الدولي رقم و  ٢٠١٤في یولیو  ٩تم نشر المع ار المحاس ستبدل مع " األدوات  الحالي ٣٩هو 

ة: اس " المال ة رقم  .التحق والق ار الدولي للتقارر المال اس األدواتحول تصنیف  دلیل معدل ٩یتضمن المع ة  وق المال
ة متضمنا ن مة الموجودات المال ةموذج خسائر ائتمان متوقعة جدید الحتساب انخفاض ق ات محاس التحو العامة  ومتطل
ضا  الجدیدة. ادئما أنه یرحل أ ة الدولي رقم  وٕالغاء االعترافاالعتراف  م ار المحاس ة من مع ح  .٣٩لألدوات المال ص

ة الدولي رقم  ار التقارر المال عد سار المفع ٩مع   . ٢٠١٨ینایر  ١ول لفترات التقارر التي تبدأ في أو 
  ة رقم ر المال ار الدولي للتقار ة في  (للسنةإیراد العقود مع العمالء""  – ١٥المع سمبر  ٣١المنته   )٢٠١٨د

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال اإلیرادات من عقود مع عمالء  ١٥قدم المع ادئ من خمس خطوات لإلعتراف    ما یلي: م
 تحدید العقد مع العمیل، -
 تحدید إلتزامات األداء في العقد، -
 تحدید سعر المعاملة، -
العقد، -  توزع سعر المعاملة على إلتزامات األداء 
اإلیرادات عندما (أو متى) تلبي المنشأة إلتزامات األداء. -  اإلعتراف 

ة ال انات المال قها أثرا هاما على الب ون لتطب   للمجموعة موحدةال یتوقع أن 
ان خ السر   اـلبیـــــــان  تار

ة رقم    ٢٠١٨ینایر ١ ار الدولي للتقارر المال الت على المع اس مدفوعاتحول تصنیف  ٢التعد المعامالت القائمة  وق
 .على أساس األسهم

  ة الدولي رقم ار المحاس  استثمارات عقارة "." – ٤٠التعدیل على مع
 ة رقم تفسیر لجنة تفسیرات المعا ة إلعداد التقارر المال ة  ٢٢ییر الدول العمالت األجنب "معامالت 

  ". والدفعات المقدمة
ة رقم    ٢٠١٩ ینایر ١ ار الدولي للتقارر المال  ." اإلیجارات " ١٦المع

  ة الدولي رقم ار المحاس الت على مع ة ٢٨التعد ات الزمیلة والمشروعات المشتر  .""اإلستثمار في الشر
 ة الت ة للتقارر المال ة على دورة المعاییر الدول الت الناتجة من التحسینات السنو   .٢٠١٧-٢٠١٥عد

ة رقم    ٢٠٢١ینایر  ١ ار الدولي للتقارر المال   ."عقود التآمین" ١٧المع
تارخ  لم یتم تحدید

  عد  نالسرا
  ة رقم ار الدولي للتقارر المال الت على المع ار المح ١٠التعد ةومع عات  ٢٨الدولي رقم  اس حول المب

قةالموجودات بین المستثمر  والمساهمة في ة الشق    .أو المشروع المشترك والشر
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ة الهامة      ٤ اسات المحاسب   الس

  

  العقارات والمعدات          
عـــد خصـــم االســـتهالك المتـــراكم و/ أو انخفـــاض  تقیـــد العقـــارات والمعـــدات        التكلفـــة  ًا  مـــة،فـــي مبـــدئ قـــرر  الق إن وجـــد. عنـــدما 

ـــة  فتـــرات،اســـتبدال قطـــع هامـــة مـــن األثـــاث والمعـــدات علـــى  أعمـــار إنتاج ـــة  موجـــودات فرد تحقـــ المجموعـــة هـــذه القطـــع 
التكلفة المتكبدة.  ان الدخل  انة األخر في ب ع تكالیف اإلصالحات والص   واستهالك محددین على التوالي. وتحق جم

  
التالي: االستهالكحتسب  ة التقدیرة للموجودات      طرقة القسط الثابت على مد األعمار اإلنتاج
                 

ات ی   سنوات  ٥  األثاث والتر
رامج الكمبیوتر   سنوات  ٥ - ٣  أجهزة و

اني المستأجرة   سنوات  ٥  تحسینات الم
ارات   سنوات  ٥  س

  
مة الدفترة للعقارات والمع مراجعةتتم          ـة تـدل علـى احتمـال عـدم الق دات لتحدید االنخفاض عند وجود أحداث أو تغیرات ظرف

ـن  مـة التقدیرـة المم مة الدفترة أعلى مـن الق هذا وعندما تكون الق مة الدفترة. في حالة وجود دلیل   اسـتردادها،اسـترداد الق
ن  مة المم ض الموجودات إلى الق متها العادل استردادها،یتم تخف متها في حـال االسـتخدام وهي ق ع أو ق ة ناقص تكالیف الب

  أیهما أعلى.
  

ًال  ة مســتق عادها أو عنــدما ال یتوقــع الحصــول علــى أ منــافع اقتصــاد یلغــى تحقیــ أ بنــد مــن العقــارات والمعــدات عنــد اســت
ــان الــدخل فــي ال ــ الموجــودات فــي ب ــاح أو خســائر ناتجــة مــن إلغــاء تحقی عادها. تــدرج أ أر ســنة التــي یلغــي فیهــا مــن اســت

  تحقی الموجودات.
  

ـــة وطـــرق االســـتهالك للفتـــرات          ـــة للموجـــودات وأعمارهـــا اإلنتاج ق مـــة المت ـــة تـــتم مراجعـــة وتعـــدیل الق ـــل ســـنة مال ـــة  فـــي نها
ة.   المستقبل

  

ة    االستثمارات العقار
غـرض جنـي          س تتكون االستثمارات العقارة من العقارات المحتفظ بهـا  متهـا أو للغرضـین معـا ولكـن لـ غـرض زـادة ق إیـراد اإلیجـار أو 

ع في إطار النشا  ادللب مـة العادلـة االستثمارات العقارة  تظهر ،االعت م علـى اً بنـاءالق م قبـل مـنیـتم  الـذ التقیـ  مسـتقل مقـ
م إجراء تمو، المجموعة عن م في ومتخصص معتمد عقارات مثمن قبل من التقی  تحدیـد تمیـ. المماثلة واألنشطة اراتالعق تقی

مــة مــة تحدیــد وتــم الســوق، المقارنــة طرقــة علــى بنــاء لــألرض العادلــة الق ــاني العادلــة الق  المعــامالت أســعار علــى بنــاءً  للم
  . مماثلة لعقارات األخیرة

  

صــورة دائمــ         عادها أو تـــم ســحبها  ــة منـــافع یــتم إلغــاء االعتــراف االســتثمارات العقارــة عنــد اســت ة مــن االســتخدام وال تتوقــع أ
ــان  عاد االســتثمارات العقارــة فــي ب ــة أرــاح أو خســائر ناشــئة عنــد اســت أ ــتم االعتــراف  عادها. و ة مــن اســت ة مســتقبل اقتصــاد

عاد.   الدخل الشامل للفترة التي تم فیها االست
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ة الهامة     ٤ اسات المحاسب    تتمه - الس
  

ة انخفاض الموجودات    غیر المال
ـز المـالي للتأكـد مـن وجـود أ مؤشـر الحتمـال انخفـاض أ موجــودات. إذا          ـان للمر ـل ب م في تـارخ  التقی تقوم المجموعة 

ـة  هذا،وجد أ مؤشر  ان ضـرورًا إجـراء فحـص سـنو لتحدیـد انخفـاض أ عمـل تقـدیر  موجـودات،أو إذا  تقـوم المجموعـة 
ــن اســترداده مــة العادلــة أل موجــودات أو  للمبلــغ المم ــن اســترداده مــن أ موجــودات هــو الق مــن الموجــودات. المبلــغ المم

متهـــا فـــي حـــال االســـتخدام أیهمـــا  ـــع أو ق ـــتم تحدیـــده لكـــل موجـــودات  أعلـــى،وحـــدات مولـــدة للنقـــد ناقصـــًا التكـــالیف حتـــى الب و
ـة تكـون منفصـلة  مفردها، بیـر عـن إیـرادات موجـودات أخـر أو مجموعـة ما لم تكن الموجودات ال تنتج إیـرادات نقد ل  شـ

  .موجودات أخر 
مـا یتفـ           فات المصـروفات  ان الرح أو الخسارة الموحد فـي تصـن ات المستمرة في ب مة للعمل یتم تحقی خسائر إنخفاض الق

قًا حیث مها سا ما عدا العقارات التي أعید تقی مة، ف فة الموجودات منخفضة الق م فـي اإلرادات  مع وظ تـم تحقیـ إعـادة التقیـ
م  مـة إعــادة التقیــ ضـًا فــي اإلیــرادات الشـاملة األخــر بــنفس ق مــة أ . فــي هـذه الحالــة، یــتم تحقیـ انخفــاض الق الشـاملة األخــر

.   الساب
  

ان ه         ل تقرر لتحدید إذا  م في تارخ  ة للموجودات التي ال تحتو على الشهرة، یتم التقی ناك مؤشر على عـدم وجـود النس
مــة  م الق قًا. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، تقــوم المجموعــة بتقیــ قهــا ســا مــة التــي تــم تحق أو نقــص خســائر إنخفــاض الق
ــان هنــاك تغیــر فــي  قًا فقــط إذا  قهــا ســا مــة تــم تحق ــة خســائر فــي إنخفــاض الق ــس أ القابلــة لالســترداد للموجــودات. یــتم ع

ــون هــذا االفتراضــات المســتخدم مــة.  مــة الموجــودات القابلــة لالســترداد حیــث تــم تحقیــ آخــر إنخفــاض فــي الق ة لتحدیــد ق
ـــة التـــي تـــم  متهـــا الدفتر متهـــا القابلـــة لالســـترداد وال تتجـــاوز ق ـــة للموجـــودات ق مـــة الدفتر حیـــث ال تتجـــاوز الق ـــس محـــدد  الع

ة خسائر إلنخفا س تحدیدها، صافي من االستهالك، ولم یتم تحقی أ قة. یتم تحقی هذا الع مة في السنوات السا   ض الق
عامــل مــع اإلرجــاع  مهــا، فــي هــذه الحالــة  متهــا المعــاد تقی ق ــان الــرح أو الخســارة الموحــد مــا لــم یــتم إدراج الموجــودات  فــي ب

م.   زادة في إعادة التقی
  

ة  اس الالح –األدوات المال   التحقی المبدئي والق
. األداة الما        ة لمؤسسة أخر ة أو ألداة ملك ات مال ة لمؤسسة ومطلو ة هي أ عقد تنشأ عنه موجودات مال   ل

  

ة )١  الموجودات المال
 

فها عنـد التحقیـ         ة یتم تصـن مـة العادلـة خـالل الـرح أو الخسـارة، أو قـروض  المبـدئي،الموجودات المال الق ـة  موجـودات مال
ـة متاحـة  وذمم مدینة، أو موجودات محتفظ ـع،بها لالسـتحقاق، أو اسـتثمارات مال ـون مالئمـًا. تـدرج الموجـودات  للب ما  حسـ

مــة العادلــة  الق ًا  ــة مبــدئ مــة العادلــة مــن خــالل الــرح أو  زائــدًا،المال الق ــة التــي ال تكــون مدرجــة  فــي حالــة الموجــودات المال
االستحواذ على الموجود ة.الخسارة، زائدا التكالیف المتعلقة    ات المال

  
م الموجــودات فــي التــارخ الــذ تحــدده الــنظم أو          عــات التــي تتطلــب تســل ــع المشــترات أو المب تــدرج فــي تــارخ المتــاجرة جم

ع الموجودات. شراء أو ب ة  ه الشر ة)، وهو التارخ الذ تلتزم ف السوق (صفقات الطرق العاد   األعراف 
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ة      ٤ اسات المحاسب    تتمه - الهامةالس
  

ة  اس الالح –األدوات المال   تتمه – التحقی المبدئي والق
  

ة )١  تتمه - الموجودات المال
  

اس الالح           الق
  

  القروض والذمم المدینة        
ـة غیـر المشـتقات ذات        ـات المجموعـة. القـروض والـذمم المدینـة هـي موجـودات مال عمل مـدفوعات  هذه الفئة هي األكثر صـلة 

ــاس  عــد الق نــة التحدیــد والتــي ال یــتم تــداولها فــي ســوق نشــطة.  التكلفــة  المبــدئي،ثابتــة أو مم ــة  تــدرج هــذه الموجــودات المال
ـة ضـمن إیـرادات  الفائـدة الفعل مـة. یـتم إدراج اإلطفـاء  استخدام سعر الفائدة الفعلي ناقص خسـارة االنخفـاض فـي الق المطفأة 

ان الر ل في ب ان الرح أو الخسارة. التمو   ح أو الخسارة. تدرج الخسائر الناشئة من االنخفاض في ب
صـورة عامـة علــى الـذمم المدینـة واألرصــدة المدینـة مـن          ذات عالقـة والـذمم المدینــة األخـر والفوائــد  أطــرافتطبـ هـذه الفئــة 

  غیر المتداولة.  المدینة، والذمم التجارة المدینة والذمم المدینة األخر والودائع
  

ة ال ع الموجودات المال  متاحة للب
ح المجموعـــة، أو ال          عادها علـــى أســـاس تـــارخ المتـــاجرة عنـــدما تصـــ ـــع یـــتم إدراجهـــا أو اســـت ـــة المتاحـــة للب الموجـــودات المال

ح، ة. تص ة لألداة المال  طرفا في الشرو التعاقد
  

ــة        موجــودات مال ا  االســتثمارات المدرجــة  ــع تســجل مبــدئ ــان ذلــك ال  التكلفــة،متاحــة للب مــة العادلــة، إال إذا  الق اســها  ــتم ق و
بنــد منفصـــل فـــي حقــوق المســـاهمین مــن خـــالل اإلیـــرادات  مــة العادلـــة  صــورة موثوقـــة. تــدرج التغیـــرات فـــي الق اســـه  ــن ق م

. أ خســـارة ناتجـــة عـــن انخفـــاض  مـــة،الشـــاملة األخـــر عاد وتكـــون معروضـــة فـــي  الق وأ رـــح أو خســـارة ناتجـــة عـــن االســـت
ــ  مة عادلة"التقرر الساب  اطي ق ة،ضمن حقوق  "احت ان الدخل للسنة. الملك    یتم إدراجها في ب

 
 إلغاء التحقی 

  

ة:         ة في أ من الحاالت التال   یلغى تحقی الموجودات المال
  

  ة من انتهاء الح في استالم تدفقات   أو الموجودات،نقد
  املة ودون ة من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم  ل حقوقها الستالم تدفقات نقد ام المجموعة بتحو ق

افة مخاطر ومنافع  ل  ًا بتحو ات للتمرر و (أ) إما أن تكون قد قامت فعل موجب ترتی بیر إلى طرف ثالث  تأخیر 
طرة الموجودات أو (ب) لم تقم  االحتفا بها ولكنها حولت الس افة مخاطر ومنافع الموجودات أو  ل  ًا بتحو فعل

  على الموجودات.
 

ـــات  ـــة مـــن موجـــودات أو عنـــدما تـــدخل فـــي ترتی ـــل حقوقهـــا الســـتالم تـــدفقات نقد ـــر،عنـــدما تقـــوم المجموعـــة بتحو تتأكـــد  تمر
. ـــة وٕالـــى ا مـــد مخـــاطر ومنـــافع الملك ـــل حقوقهـــا فـــي المجموعـــة عنـــدما ال تقـــوم  المجموعـــة مـــا إذا احتفظـــت   اســـتالمبتحو

طرة علـــى  ـــع مخـــاطر أو منـــافع الموجـــودات ولـــم تحـــول الســـ ـــًا بجم ــة مـــن أ موجـــودات ولـــم تحـــول أو تحـــتفظ فعل تـــدفقات نقدیــ
ا  الموجودات، قدر استمرار ارت ضـالمجموعـة الموجودات. في تلك الحالة تـدرج المجموعة یتم إدراج الموجودات  ـات أ ًا مطلو

س الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها  ع ات المقابلة على أساس  اس الموجودات المحولة والمطلو   .المجموعةمقابلة. یتم ق
اسیتم   ة للموجودات  ق مة الدفترة األصل الق ل ضمان  أخذ ش ا المستمر الذ  مة القصـو للمبلـغ الـذ االرت ـنأو الق  م

طلب من المجم  أیهما أقل. سدادها،وعة أن 
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ة الهامة      ٤ اسات المحاسب   تتمة -الس
  

ة  اس الالح  –األدوات المال   تتمة –التحقی المبدئي والق
  

ة )١  تتمه - الموجودات المال
  
  

ـــز المـــالي، تقـــوم  انـــات للمر ـــل ب ـــة أو المجموعـــة فـــي تـــارخ  ـــأن موجـــودات مال م لتحدیـــد وجـــود أ دلیـــل موضـــوعي  ـــالتقی
ـة مجم ـة أو مجموعـة موجـودات مال متهـا. تعتبـر أن موجـودات مال ة انخفضـت ق مـة فقـط إذا  منخفضـةوعة موجودات مال الق

عـد التحقیـ المبـدئي للموجـودات ("حـادث خسـارة") وأن لحـادث  وجد دلیل علـى االنخفـاض نتیجـة لحـادث واحـد أو أكثـر وقـع 
ة ال ةالمقدیرة تالخسارة تأثیر على التدفقات النقد ـن تقـدیرها  ستقبل م ـة وأنـه  ة أو مجموعة الموجودات المال للموجودات المال

بیـرة أو  ـة  ات مال ـأن المـدینین أو مجموعـة مـدینین یواجهـون صـعو شـمل مؤشـرات  صورة موثوقة. إن دلیـل االنخفـاض قـد 
ـة تخلف في السداد أو عدم انتظام سداد الفوائد أو أقسا المبلغ األصلي، أو احتمال دخ ولهم في إفـالس أو إعـادة جدولـة مال

ة مثـــل التغیـــرات فـــي المتـــأخرات أو  ـــة المســـتقبل أخـــر وعنـــدما تشـــیر المعلومـــات الواضـــحة بوجـــود نقـــص فـــي التـــدفقات النقد
التخلف عن السداد. طة  ة المرت   األحوال االقتصاد

                       

ـان التـدفق ـة،ات األرصدة لد البنوك یتم إدراجهها فـي ب ـة وودائـع قصـیرة األجـل لهـا تـوارخ  النقد وتتكـون مـن األرصـدة البن
ة أقل من ثالثة أشهر. استحقاق   أصل

          
 المخصصات        

  

ـــون مـــن          قة و مـــي) علـــى المجموعـــة ناشـــئ مـــن أحـــداث ســـا ن مخصصـــات فـــي حالـــة وجـــود التـــزام (قـــانوني أو ح یـــتم تكـــو
صورة موثوقة. الضرور تدف منافع اقتصا الغ محددة  م ون محتمًال سداد تكالیف هذا االلتزام  ة االلتزام وعندما  ة لتسو د

أصــل منفصــل، ولكــن فقــط عنــدما تكــون هــذه  ــل المخصــص، یــتم تحقیــ الــرد  عــض أو  عنــدما تتوقــع المجموعــة اســترداد 
ان الر  تم تحقی المصروف المتعل بهذا المخصص في ب دة. و الغ المستردة.التكالیف مؤ عد خصم الم  ح أو الخسارة 

 

ـس، عنـد           ع ة الحـالي الـذ  استخدام معدل ما قبل الضـر ا، یتم خصم المخصص  ة للنقود ماد مة الزمن ان تأثیر الق إذا 
مــرور الوقــت یــتم ادر  طــة بهــذا االلتــزام. وعنــد اســتخدام الخصــم فــإن زــادة المخصــص  تكلفــة االقتضــاء، المخــاطر المرت اجهــا 

ل.   تمو
 

ة الخدمة للموظفین افأة نها  م
  

افــآت علــى أســاس آخــر راتــب للموظــف ومــدة          ــة الخدمــة للمــوظفین. تحتســب الم افــآت نها تحتســب المجموعــة مخصصــًا لم
افأة على مد فترة الخدمة.  عد إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. تدرج التكالیف المتوقعة للم   خدمته 

  

ضًا مخصصًا لمساهمتها في صندوق التقاعد تحت إدارة الدولة للموظفین القطرین وفقـًا لقـانون التقاعـد          تحتسب المجموعة أ
مدفوعات أخـر  س على المجموعة التزام  ان الدخل. ل والمعاشات. تدرج مصارف المساهمة ضمن تكالیف الموظفین في ب

  ت عند استحقاقها.عد هذه المساهمات. تدرج المساهما
  

ة            العمالت األجنب
  

العمالت  ةتقید المعامالت التي تتم  ل الموجودات  األجنب تم تحو أسعار الصرف السائدة في السوق في تارخ المعاملة. و
ز المال ان المر السوق في تارخ ب أسعار الصرف السائدة  ة  العمالت األجنب ة المسجلة  ات النقد ع والمطلو ي. وتحول جم

ان الدخل.   فروقات الصرف إلى ب
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ة الهامة      ٤ اسات المحاسب   تتمة –الس
  

ة  اس الالح  –األدوات المال   تتمة –التحقی المبدئي والق
  

  

ة  )٢  ات المال   المطلو
الغ مستحقة للعمالء ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنةعند  م فها  ة یتم تصن ات المالـ ون  تحقی المطلو ما  ، حس أخر

  مالئمًا. 
اشرة.  الت زائدًا تكالیف االقتراض الم مة العادلة وفي حالة القروض والتسه الق ًا  ة مبدئ ات المال   تدرج المطلو

. الغ مستحقة للعمالء ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر ات المجموعة على م   تشتمل مطلو
  

ة        ات المال   تحقی المطلو
  

ــة           ــات مال ــات. عنــدما تســتبدل مطلو المطلو ــة فــي حالــة دفــع أو إلغــاء أو انتهــاء ســران االلتــزام  ــات مال یلغــى تحقیــ مطلو
ـة  ات الحال شرو مختلفة جوهرًا أو أن یتم تعدیل شرو المطلو ات أخر من نفس المقرض  مطلو ة  عامـل  جوهرـًا،حال

إلغـاء  مـة الدفترـة هذا االسـتبدال أو التعـدیل  ـات جدیـدة. یـتم تحقیـ الفـرق فـي الق ـة وتحقیـ مطلو ـات الحال لتحقیـ المطلو
ان الدخل   في ب

  

  تصنیف المتداول مقابل غیر المتداول 
ز المالي الموحـد بنـاًء علـى تصـنیف المتـداول وغیـر المتـداول.          ان المر ات في ب عرض الموجودات والمطلو تقوم المجموعة 

  موجودات متداولة عندما: تكون ال
  

  عها أو إستخدامها خالل األعمال ة لب قها أو هناك ن ة،یتوقع تحق    العاد
  ة صورة مبدئ   للمتاجرة،حتفظ بها 
  قها خالل ز  ١٢یتوقع تحق ان المر   المالي،شهرًا من تارخ إعداد ب
 ة مطل له أو إستخدامه لتسو حظر تحو ان  مه إال إن  ات لفترة أو النقد وما في ح شهرًا على األقل من تارخ  ١٢و

غیر متداولة.  التقرر.  ل الموجودات األخر    تصنف 
متداولة عندما:         ات    وتصنف المطلو

 

  .ة تها خالل دورة األعمال العاد  یتوقع تسو
 .ًا للمتاجرة  حتفظ بها مبدئ
  شهرًا من تارخ التقرر  ١٢ستح سدادها خالل  
  عد تارخ التقرر.  ١٢ق غیر مشروطة لتأجیل السداد لفترة ال یوجد حقو  شهرًا على األقل 

غیر متداولة.  ات األخر  افة المطلو  تصنف المجموعة 
مة العادلة  اس الق  ق

ز المالي.  ل تقرر للمر مة العادلة في تارخ  الق ة  س المجموعة أدواتها المال   تق
مة العادلة هي الثمن الذ سوف ل التزام في معاملة بین متعاملین في السوق  الق ع موجودات أو یدفع لتحو ستلم لب

ات  في ل المطلو ع الموجودات أو لتحو مة العادلة یتم بناء على افتراض أن المعاملة لب اس الق اس. إن ق تارخ الق
  تحدث إما:

  سي للموجود أو   أو المطلوب،في السوق الرئ
  اب سوق ة،في غ س ة للموجود أو المطلوب.في ال رئ النس  سوق األفضل 
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ة الهامة      ٤ اسات المحاسب   تتمة –الس

  

ة  اس الالح  –األدوات المال   تتمة –التحقی المبدئي والق
  

  
  

ة  )٢  ات المال   تتمه -  المطلو
  

مة العادلة          اس الق   تتمة   –ق
  

ن الوصول م ة أو األفضل  س  إلیها من قبل المجموعة.  یجب أن تكون السوق الرئ
 

ستخدمها متعاملون في السوق عندما  استخدام االفتراضات التي سوف  مة العادلة أل موجود أو مطلوب  اس الق یتم ق
ة األفضل مطلوب،بتسعیر موجود أو  قومون    افتراض أن المتعاملین یتصرفون لمصلحتهم االقتصاد

مة العادلة لموجودات غیر ما اس الق ة مـن إن ق السـوق علـى تحقیـ منـافع اقتصـاد ـار مقـدرة المتعـاملین  أخـذ فـي االعت ـة  ل
سـتخدم الموجـودات  السـوق س عهـا لمتعامـل آخـر  خالل اسـتخدام الموجـودات فـي أعلـى وأفضـل اسـتخدام لهـا أو عـن طرـ ب

  في أعلى وأفضل استخدام لها.
    

ــاس ق ــات التــي یــتم ق ــع الموجــودات والمطلو ــة الموحــدة یــتم تصــنیف جم انــات المال متهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي الب
مة  ل: التالي،ووصفها  العادلة،ضمن تدرج الق مة العادلة  اس الق ات الهامة لق   بناء على أدنى مستو من المعط

  
ات أسعار السوق المتداولة (غیر متداولة) في األسواق النشطة لموجودات أو مط  :           ١المستو   - لو

  مماثلة.
مة العادلة   :            ٢المستو   - اس الق ات الهامة لق ون أدنى مستو من المعط م التي  ات التقی تقن

اشرة. اشرة أو غیر م صورة م   واضحة 
مة العادلة غیر   :            ٣المستو   - اس الق ات الهامة لق ون أدنى مستو من المعط م التي  ات التقی تقن

  ضحة.وا
  

ــة الموحــدة علــى أســاس  انــات المال ــات التــي تــدرج فــي الب ة للموجــودات والمطلو تحــدد المجموعــة مــا إذا تمــت  متكــرر،النســ
ـات الهامـة  ل التـدرج عـن طرـ إعـادة فئـات التصـنیف (بنـاء علـى أدنـى مسـتو مـن المعط ات في ه الت بین المستو تحو

ل ة  ل) في نها مة العادلة  اس الق   فترة تقرر. لق
  

  اإلیرادات
  

اس اإلیرادات  ن ق م ًال وأنه  ة مستق ه إلى المجموعة منافع اقتصاد القدر الذ تتدف  موثوقـة  صـورةیتم تحقی اإلیرادات 
ـار  ـالغ المسـتلمة أو المدینـة مـع األخـذ فـي االعت مـة العادلـة للم الق ـاس اإلیـرادات  غض النظر عن موعد إتمام الـدفع. یـتم ق

عاد الضرائب والجمارك. ة المحددة للدفع واست   الشرو التعاقد
  

ضًا قبل تحقی اإلیرادات: التحقیإن معاییر    الخاصة المبینة أدناه یجب تلبیتها أ
ـالح فـي الحصـول علـى  احتسابیتم  ـع أو الشـراء واالحتفـا  إیرادات العموالت والسمسـرة دخـل عنـد االنتهـاء مـن صـفقة الب

  ه الصفقة. الدخل من هذ
  

  إیرادات توزعات األراح عند ثبوت الح في استالم األراح.  تحقییتم 
  

ة یتم ادراجه عند االستحقاق الرح   من الودائع اإلسالم
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   رصدة لد البنوكأ  ٥
سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧    

ات لد بنوك: ال قطر  أرصدة حسا ال قطر     ر   ر
     

ات جارة  --  ٥٬٨٨٥  حسا
ات توفیر  ١٣٠٬١٨٩٬٠٦٩  ٥٬٥٢١٬٤٣٨  حسا
  --  ١٠٨٬٨٤٣٬٨٨٠  ودائع ألجل
  ١٣٠٬١٨٩٬٠٦٩  ١١٤٬٣٧١٬٢٠٣  اإلجمالي

  
  عمالء ال أرصدة –أرصدة لد البنوك   ٦

ام العمالء بتخصص هذه   أمانة الى حین ق  مثل هذا البند أرصدة لد البنوك تخص العمالء وتحتفظ بها المجموعة 
ل األموال المخصصة األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم ا اتها لد البنوك وتسددها إلى إلمجموعة بتحو التي هیئة اللى حسا

ات.تقوم بإجراء    التسو
  
   مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدینة أخر مصارف   ٧

سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

 ٢٬٠٠٠٬٢٥٠   ٢٬٠٠٠٬٢٥٠  تأمینات مستردة
 ٦٦٥٬٦٦٠   ٤١٨٬٦١٩  مصارف مدفوعة مقدماً 

 --   ٦٩٥٬٧١٦  إیرادات مستحقة
ض  --   ٤٢٩٬٠٠٠  أوراق ق

 ٥٨٬٤٥٠   ٨٢٬٣٨٩  أرصدة مدینة أخر 
 ٢٬٧٢٤٬٣٦٠    ٣٬٦٢٥٬٩٧٤  اإلجمالي

    
ة    ٨   إستثمارات عقار

سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

  ٨٬٤١٢٬٩٠٧   ٨٬٩٣٤٬٨٥٨  ینایر ١في الرصید 
 ٥٥٬٧٤٥   --  إضافات خالل السنة

م استثمارات عقارة ر (خسارة) /    ٤٦٦٬٢٠٦    )٢٩٨٬٥٠٢(  ح من إعادة تقی
سمبر  ٣١ فيالرصید   ٨٬٩٣٤٬٨٥٨    ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  د
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ة      ٨   تتمه –إستثمارات عقار
  

  االستثمارات العقارة موجودة في دولة قطر.    (أ) 
 

م م(ب)  مة العادلة لالستثمارات العقارة بناًء على التقی اس الق  ومستقل عن المجموعة ن قبل مثمن عقارات معتمدتم ق
مة العادلة لألرض بناء على طرقة المقارنة  ومتخصص تم تحدید الق م العقارات واألنشطة المماثلة. و تم  السوق،في تقی و

ان  مة العادلة للعقارات  اني بناًء على أسعار المعامالت األخیرة لعقارات مماثلة. وخالل تقدیر الق مة العادلة للم تحدید الق
اس تدرج من ٢ المستو  في العقارة االستثمارات أدرجت االستخدام الحالي للعقارات هو أدنى وأفضل استخدام. مة ق  الق

  . العادلة
ة السنة خالل سمبر ٣١ في المنته الت أ إجراء یتم لم ،٢٠١٦و ٢٠١٧ د اسات في تحو مة ق  المستو  بین العادلة الق

  .٢ والمستو  ١
  
ع   ٩ ة متاحة للب   موجودات مال

ع على التالي:         ة المتاحة للب   تشمل الموجودات المال
سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر
        

ة مدرجة (أ) استثمارات في ات محل  --   ٣٬٩٥٨٬٥٠٠  شر
ة غیر مدرجة (ب) ات محل  ٣٬٢٨٧٬٩٨٦   ٣٬٢٨٧٬٩٨٦ استثمارات في شر

 ٣٬٢٨٧٬٩٨٦   ٧٬٢٤٦٬٤٨٦  اإلجمالي
 

ة (أ)              ة مدرجة  فيعلى اإلستثمارات الحر ات محل ما یلي:شر  
سمبر، ٣١     د

  ٢٠١٧    ٢٠١٧  
ال قطر    ال ق    ر   طر ر
        

 --  --  ینایر ١الرصید في 
 --  ٥٬٥٣٠٬٦٩٧  سنةخالل ال مشترات

عادات خالل ال  --  (١٬٠٨٣٬٠٧١) سنةاست
ع ة متاحة للب ع موجودات مال   --  ٦٥٬٨٥٨  أراح ب

مة العادلة  --  (٥٥٤٬٩٨٤)  التغیر في الق
سمبر ٣١ فيرصید ال  --  ٣٬٩٥٨٬٥٠٠  د
  

ة غیر الشر ستثمارات فياإل(ب)  ة خاصة بدولة قطر، تم تسجیل هذا االستثمار إتمثل مدرجة الات المحل ستثمارات في شر
صورة موثوقة، تعتقد اإلدارة  اسها  ن ق م مة العادلة ال  هذه اإلستثمارات لم تتعرض لخسائر تدنى  أنالتكلفة حیث أن الق

ما  في مة  سمبر  ٣١ فيالق   ومات األخیرة المتاحة.إلى المعل استناداً  ٢٠١٦و ٢٠١٧د
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  معداتممتلكات و    ١٠

 
رامج  أجهزة و

مبیوتر ومعدات 
ة   تب ات  م ی  األثاث وتر

اني  تحسینات م
ارات  مؤجرة    اإلجمالي  س

ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

           التكلفة:
 ١١٬٥٢٦٬٣٩١  ٧٢٬٧٧٧  ٢٬٠١٣٬٦٧١  ٦٧٢٬٩٧٣  ٨٬٧٦٦٬٩٧٠  ٢٠١٧ینایر  ١ما في 
 ١٨٩٬٦٩٦   -    -   -  ١٨٩٬٦٩٦ إضافات 
سمبر ٣١ما في   ١١٬٧١٦٬٠٨٧  ٧٢٬٧٧٧  ٢٬٠١٣٬٦٧١  ٦٧٢٬٩٧٣  ٨٬٩٥٦٬٦٦٦ ٢٠١٧ د

          :اإلستهالك المتراكم
 ١٠٬٥٤٦٬١٣٢  ٧٢٬٧٧٥  ١٬٥٥٩٬٦٦٨  ٦٦٥٬٢١٩  ٨٬٢٤٨٬٤٧٠  ٢٠١٧ینایر  ١ما في 

 ٣٤٨٬٨٠٤    --   ١٤٣٬٤٦٧    ٣٬٤٩٥   ٢٠١٬٨٤٢  السنةإستهالك 
سمبر ٣١ما في   ١٠٬٨٩٤٬٩٣٦    ٧٢٬٧٧٥   ١٬٧٠٣٬١٣٥    ٦٦٨٬٧١٤   ٨٬٤٥٠٬٣١٢  ٢٠١٧د

ما في ة  مة الدفتر            صافي الق
سمبر ٣١   ٨٢١٬١٥١    ٢    ٣١٠٬٥٣٦    ٤٬٢٥٩    ٥٠٦٬٣٥٤ ٢٠١٧ د

 
 

  

رامج  أجهزة و
مبیوتر ومعدات 

ة   تب ات    م ی    األثاث وتر
اني  تحسینات م

ارات    مؤجرة    اإلجمالي    س
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

                    
                    :التكلفة

  ١١٬١٢٨٬٩٥٢   ٧٢٬٧٧٧    ٢٬٠٠٠٬٦٤١    ٦٧٢٬٩٧٣    ٨٬٣٨٢٬٥٦١   ٢٠١٦ینایر  ١ما في 
  ٣٩٧٬٤٣٩    --    ١٣٬٠٣٠    --    ٣٨٤٬٤٠٩  إضافات
سمبر ٣١ما في    ١١٬٥٢٦٬٣٩١   ٧٢٬٧٧٧    ٢٬٠١٣٬٦٧١    ٦٧٢٬٩٧٣    ٨٬٧٦٦٬٩٧٠  ٢٠١٦ د

                    
                    :االستهالك المتراكم

  ١٠٬٢٣٢٬٦٧١    ٦٣٬٧٩٣    ١٬٤١٤٬٣١١    ٦٦٠٬٧٢٤    ٨٬٠٩٣٬٨٤٣  ٢٠١٦ینایر  ١ما في 
  ٣١٣٬٤٦١    ٨٬٩٨٢    ١٤٥٬٣٥٧    ٤٬٤٩٥    ١٥٤٬٦٢٧  السنةاستهالك 
سمبر  ٣١ما في    ١٠٬٥٤٦٬١٣٢   ٧٢٬٧٧٥    ١٬٥٥٩٬٦٦٨    ٦٦٥٬٢١٩    ٨٬٢٤٨٬٤٧٠   ٢٠١٦د

                    
ما في ة  مة الدفتر                     صافي الق

سمبر  ٣١   ٩٨٠٬٢٥٩    ٢    ٤٥٤٬٠٠٣    ٧٬٧٥٤    ٥١٨٬٥٠٠   ٢٠١٦د
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  وأرصدة دائنة أخر مصارف مستحقة     ١١
سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

 ١٬٢٤٧٬٧٩٤   ١٬٥٨٧٬٧٠٥  ن توزعات أراحمطلوب لمساهمین ع
ع أسهم الغ المستحقة للمساهمین من ب  ٢٥٨٬٩٩٣   ٢٥٨٬٩٩٣  الم

 ١٨٥٬٥١٢   ١٢٦٬٥٠٤  مصارف مستحقة
 ١٠٧٬٠٣٩   --  أوراق دفع

 ٤٠٬٣١١    ٤٠٬٢٠٥  مطلوب لمساهمین من فائض اإلكتتاب 
ة ة واالجتماع ضاح  مخصص دعم األنشطة الراض  ١٠٢٬٦٥١    --  )٢٠(إ

 --   ٤٢٠٬٢٩٢  إیرادات غیر محققة
ات اخر   ٨٩٬٠٦٨   ١٣٠٬٨٤٠  مطلو

 ٢٬٠٣١٬٣٦٨   ٢٬٥٦٤٬٥٣٩  االجمالي
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

افأةمخصص    ١٢ ة الخدمة م    للموظفین نها
 

سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر
ما في           ١٬١٦٤٬٢٢٩   ١٬٣١٨٬٣٠٩  ینایر ١المخصص 

ون خالل ضاح  السنة مخصص م  ١٥٤٬٠٨٠   ١٦٦٬٦٢٣  )١٧(إ
افآت   --   (٢٠٨٬٩٦٣)  سنةخالل ال ةالمدفوعالم

ما ال سمبر  ٣١ فيمخصص   ١٬٣١٨٬٣٠٩   ١٬٢٧٥٬٩٦٩  د
 

 
 رأس المال    ١٣

  

سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

هر رأس المال المص         والمدفوع ح 
ة قدرها  ٥٬٦٦٣٬٥٨١ مة إسم ق   رال قطر للسهم الواحد ١٠سهم 

سمبر  ٣١(  ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  رال قطر للسهم) ١٠سهم بواقع  ٥٬٦٦٣٬٥٨١ :٢٠١٦د
  

ه من  ،٢٠١٦خالل عام  عد  ٥٬٦٦٣٬٥٨١سهم إلى  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠قامت المجموعة بزادة رأس المال المصرح  سهم 
ة. االنتهاء من االكتتاب في   اصدار حقوق مساهمین وتعدیل السجل التجار للشر
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  تتمه -رأس المال    ١٣

 

ة ٢٠١٥مارس  ١٥خالل اجتماع المساهمین بتارخ  ة بنس ٪ وزادة العدد ٥٠، اقترح مجلس االدارة زادة رأس مال الشر
، تم تحدید سعر السهم من قبل ٢٠١٥مایو  ٤سهم. وخالل االجتماع المنعقد بتارخ  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠اإلجمالي لألسهم إلى 

مبلغ  م مستقل،  مة العادلة التي أجراها مق اإلضافة إلى  ١٠مجلس اإلدارة، بناء على دراسة الق  ٤٠رال قطر لكل وحدة 
ة االكتتاب في إصدار الحقوق خالل عام  نتیجة لعمل مبلغ ٢٠١٦رال قطر عالوة اصدار. و ، زاد رأس المال 

عادل رال قط ١٦٬٦٣٥٬٨١٠ ما  ح  ١٬٦٦٣٬٥٨١ر  ص مبلغ  سهمًا، ٥٬٦٦٣٬٥٨١سهمًا ل انت عالوة االصدار  و
ات رقم  ٦٦٬١٤٢٬١١٥ اطي القانوني وفقا لقانون الشر   .٢٠١٥لسنة  ١١رال قطر وتم إدراجها في االحت

 
 
 
  

اطى قانونى    ١٤   إحت
  

ات التجارة القطر رقم  ام قانون الشر ة،والنظام األساسي  ٢٠١٥لسنة  ١١وفقًا ألح ة  للشر ل نس ٪ من ١٠یجب تحو
اطي القانوني  ل عام إلى أن یبلغ رصید األحت اطي القانوني  ة إلى اإلحت ٪ من رأس المال ٥٠صافي الرح السنو للشر

ات التجارة أ  اطي القانوني غیر قابل للتوزع اال في الحاالت التي نص علیها قانون الشر   عاله.المدفوع. إن األحت
      

 
  

اطي قد تعد  اطي القانوني ٥٠حیث أن االحت الغ إلى رصید االحت ة م ل أ ما ٪ من رأس المال، قررت اإلدارة عدم تحو
سمبر ٣١ في  .٢٠١٧ د
 

  

عات األراح   ١٥   توز
  

ة والتي انعقدت بتارخ   ة السنو للشر ة العامة العاد موافقة على توزع    ، تمت ال٢٠١٧فبرایر  ٢٠خالل اجتماع الجمع
ة قدرها  ١ مة إجمال ق ة لسنة  رال ٥٬٦٦٣٬٥٨١رال قطر للسهم و توزعات أراح نقد   .٢٠١٦قطر 

  

ة المنعقد بتارخ  ة السنو للشر ة العامة العاد ، واف المساهمون على توزع أراح ٢٠١٦فبرایر  ١٦خالل اجتماع الجمع
ة بواقع    .٢٠١٥رال قطر لسنة  ٦٬٠٠٠٬٠٠٠إجمالي رال قطر للسهم و  ١٬٥نقد

  
   مصارف وساطة وعموالت   ١٦

ة    سمبر، ٣١ فيللسنة المنته   د
  ٢٠١٦   ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر    ر   ر
        

ةعمولة مدفوعة إلى  ة قطر شر ز لالوراق المال  ٤٬٧٨٠٬٦٩٥  ٢٬٠١٨٬٣١٦  لالیداع المر
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ة   ١٧ ة وعموم   مصارف إدار

ة لل     سمبر، ٣١ فيسنة المنته   د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      ال قطر     ر   ر
          

 ٣٬٦٩٩٬١٢٩  ٣٬٦٢٥٬٠٠٢   تكالیف الموظفین
 ١٬٧٢٥٬٩٤٢  ١٬٧٠٣٬٤٩١   إیجارات 

رد  ٥٨٨٬٨٩٩  ٦٠٠٬٢٩٧    إتصاالت و
انة وٕاصالحات  ٥٥٤٬١٦٥  ٣٦٣٬٥٠٤    ص

 ٣٦٧٬٢٠٠  ٤٧٨٬٦٨١    أتعاب وساطة  
ه  ٣٢٧٬٥٠٠  ٢٤٨٬٠٠٠   أتعاب مهن

ةأ  ١٧٥٬٢٩٥  ١٦٥٬١٨٢    جازات سنو
ة الخدمة للموظفین افآت نها ضاح مخصص م  ١٥٤٬٠٨٠  ١٦٦٬٦٢٣   )١٢ (إ

ة واعالنات  ١١٣٬٤٥٦  ٦٥٬٧٠٩   مصارف دعا
 ١٠٠٬٦٩٥  ١٢٠٬٢٣٥    تذاكر سفر

ة وم  ٤٤٬٥٩٧  ٨٦٬٥٧٧   رسوم ح
ة ومطبوعات  ٢٤٬٥٠٥  ١١٬٦٩٥    قرطاس

 ٧٬٩٨٣  ١١٬٩٩٢    اراتمصروفات س
 ٢٩١٬٣٠٥  ٢٧٣٬٧٩٧   مصارف متنوعة 

    ٨٬١٧٤٬٧٥١  ٧٬٩٢٠٬٧٨٥ 
  

  العائد األساسي والمخفف للسهم   ١٨
  

قسمة  ة سهم العادعلى المتوسط المرجح لعدد األسنة للرح ال / خسارةال فيصایتم إحتساب العائد األساسي والمخفف للسهم 
  التالي: سنةالقائمة خالل ال

ة    سمبر، ٣١ فيللسنة المنته   د
   ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر     ال قطر     ر   ر

          

) سنةرح ال) / (خسارة الرال القطر )    (٥٣٠٬٣٧٤)  ٤٬١٠٦٬٠٦٠ 
٥٨١٬٦٦٣٬٥    متوسط عدد األسهم القائمة   ٥٬٦٦٣٬٥٨١ 

)العائد األساسي والمخفف للسهم (خسائر) /  الرال القطر )    (٠٬٠٩)   ٠٬٧٢  
  

ة أسهم مخففة قائمة لم  التالي فإن ،أ مرحلة خالل السنة فيتكن هناك أ  العائد االساسي عادلالعائد المخفف للسهم  و
 .للسهم

 

ات   ١٩   المحتملة  المطلو
سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

ات ضمان   ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  خطا
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ة  ٢٠ اض ة والر  المساهمة في صندوق األنشطة االجتماع
ضاحات ذات ٢٠٠٨لسنة  ١٣القطر رقم  وفقًا للقانون    یجب على المجموعة  ،٢٠١٠الصلة الصادرة في ینایر  واإل

ة  ة والرا٢,٥المساهمة بنس ومي لدعم األنشطه اإلجتماع ة للصندوق الح ضاح ٪ من صافي أراح السنو ة. یتطلب اإل ض
قانون رقم  التالي یتم تحقی هذه المساهمة في  ١٣الخاص  توزع من اإلیرادات. و أن یتم تحقی المبلغ المستح دفعة 

ان التغیرات في حقوق المساهمین الموحد.   ب
ة والراض فيأ مبلغ للمساهمة  المجموعة خصصلم تخالل السنة         ی رح ة نظرًا لعدم تحقصندوق األنشطة االجتماع

مثل  ١٠٢٬٦٥١: ٢٠١٦( لهذه السنة  .)٪ من صافي الرح الموحد للسنة٢,٥رال قطر والذ 
 
 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة     ٢١
سین وتتمثل األطراف ذات عالقة في    ا للمجموعة المساهمین الرئ ات التي تتم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العل والشر
مارس علیها تأثیرًا هامًا من قبل تلك األطرافا ة أو التي  املة أو مشتر صورة  طرة علیها    .لس
ان الدخل المدرجة المعامالت مع األطراف ذات العالقة    ما یلي: الموحدفي ب   انت 

  

ة      سمبر، ٣١ فيللسنة المنته   د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      ال قطر     ر   ر
          

ةأراح من حسا   ١٬٧٦٦٬٠٨٠    ١٬٨٤٦٬٦٠٨    ات توفیر وودائع لد بنوك إسالم
  

     

 ٥٬٨٤٩٬٤٤٨   ١٬٢٠٦٬٣٩٢   صافي إیرادات وساطة وعموالت
  

     

 ٢٬٩٢٠٬١٥٨   ٨٠١٬٦٥٩   عموالت مرتجعة
       

  

التالي:          ز المالي هي  ان المر   أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في ب
  

سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر
        

 ٢١٤٬٣٤٥٬٣٣٤   ٥١٬٩٤٥٬٠٣٧ أرصدة العمالء –أرصدة لد البنوك 
       

 ٥٦٬٥٤٧٬٨٣٣   ١١٤٬٣٧٠٬٦٩٠ أرصدة المجموعة –أرصدة لد البنوك 
  
  

افآت   ا م   اإلدارة العل
  

اإلدارة خاللانت    ار المسؤولین  افأة أعضاء مجلس اإلدارة و  الي:الت السنة م
ة    سمبر، ٣١ فيللسنة المنته   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر
        

افأة أعضاء مجلس اإلدارة منافع قصیرة األجل  ١٬٣٧١٬٦٠٠   ١٬٣٥٠٬٤٠٠  وم
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ة  ٢٢   إدارة المخاطر المال
  

موعة على إدارة هذه المخاطر. تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة، وتشرف إدارة المج
ة المالئمة. ع األنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر من قبل فرق عمل متخصصة ولدیها المهارات والخبرة الرقاب  تتم جم

    

ما یلي:حیث  ل من هذه المخاطر، والتي نلخصها ف اسات إلدارة  مراجعة واعتماد الس   قوم مجلس اإلدارة 
 

  مخاطر السوق 
ة،  تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنب

ة  ة تعرض الشر ة للمجموعة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو مراق مة األدوات المال على إیرادات المجموعة أو ق
س لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زادة العائدات. إن المجم ة حیث أنها ل وعة غیر معرضة لمخاطر العمالت األجنب

س لدیها أدوات تحمل  ما وأن المجموعة ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة حیث أنه ل ة.  العمالت األجنب لدیها أرصدة 
  أسعار فائدة عائمة.

  
  

  مخاطر االئتمان  
ــة فــي الوفــاء    فشــل طـــرف فــي أداة مال ــة لطــرف آخـــر. تتمثــل مخــاطر االئتمــان فــي أن  ســـبب بــذلك خســارة مال التزاماتــه و

ـــ ـــالغ المســـتحقة مـــن بورصـــة قطـــر  رصـــدةأ -ة علـــى األرصـــدة لـــد البنـــوك تتعــــرض المجموعـــة لمخـــاطر إئتمان العمـــالء والم
ز المالي. وأرصدة لد ان المر ما تظهر في ب   البنوك وعض الموجودات األخر 

  

ة للعمالء بوضع تعمل المجموعة للحد من مخاطرها اإلئتم   النس التعامل مع بنوك ذات سمعة جیدة و ة للبنوك  النس ة  ان
بیر من العمالء وال یوجد حساب عمیل  ة الذمم المدینة القائمة. توفر المجموعة خدمات وساطة لعدد  ة ومراق حدود إئتمان

  ٪ من إجمالي األرصدة المدینة المستحقة.١٠واحد یتخطى 
  

ة للمخاطـر اال   ما فیها األرصدة المدینة واألرصـدة لـد النس ة للمجموعة  ة الناشئة من الموجودات المال ـون  البنـوك،ئتمان
مـة الدفترـة  السـداد،تعرض المجموعة للمخاطر من عجز األطراف األخر عـن  ًا للق ـون أقصـى تعـرض المخـاطر مسـاو و

ز المالي. ان المر  لهذه الموجودات المدرجة في ب
ــز المــالي. الحــد األقصــى للمخــاطر یبــین الجــ   ــان المر مــا فــي تــارخ ب دول التــالي الحــد األقصــى لمخــاطر اإلئتمــان الناشــئة 

ة. مة اإلجمال الق  ظهر 
  

سمبر، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

  
      

ضاح أرصدة لد البنوك   ١٣٠٬١٨٩٬٠٦٩   ١١٤٬٣٧١٬٢٠٣  )٥(إ
ضاح  رصدةأ –أرصدة لد البنوك    ٢١٤٬٣٤٥٬٣٣٤   ٥١٬٩٩٦٬٢١٧  )٦العمالء (إ

ة ز لألوراق المال ة قطر لإلیداع المر الغ مستحقة من شر   ٨٬٢٣٥٬٤٩١    ١٣٬٥١٤٬٨٠٤  م
ضاح موجودات اخر    ٥٨٬٤٥٠    ٨٢٬٣٨٩  )٧(إ

  ٣٥٢٬٨٢٨٬٣٤٤    ١٧٩٬٩٦٤٬٦١٣  
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ة  ٢٢   تتمة - إدارة المخاطر المال

  
  مخاطر السیولة

ة عند استحقاقها. إن وسیلة المجموعة إلدارة تت التزاماتها المال مثل مخاطر السیولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء 
ة لسداد التزاماتها عند  اف ون لدیها دائمًا سیولة  ان أن  قدر اإلم في الظروف  استحقاقها،مخاطر السیولة هي أن تضمن 

ة وغیر  ة،العاد ة.ودون أن تتكب العاد سمعة الشر   د خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة 
  

ات المجموعة في  سمبر  ٣١الجدول التالي یلخص مواعید استحقاق مطلو ة  ٢٠١٧د بناء على توارخ المدفوعات التعاقد
السوق. ة    غیر المخصومة وأسعار الفائدة الحال

  اإلجمالي    سنة ١أقل من     عند الطلب 
ال قطر     ال قطر      ر ال قطر      ر   ر

      
سمبر  ٣١في            ٢٠١٧د

الغ مستحقة للعمالء  ٦٠٬٣٥٨٬١٤٧   --   ٦٠٬٣٥٨٬١٤٧  م
 ٢٬٥٦٤٬٥٣٩   ٢٬٥٦٤٬٥٣٩   --  مصارف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخر 

        
 ٦٢٬٩٢٢٬٦٨٦   ٢٬٥٦٤٬٥٣٩   ٦٠٬٣٥٨٬١٤٧  اإلجمالي 

        
  اإلجمالي    سنة ١أقل من     عند الطلب 

ال قطر     ال قطر      ر ال قطر      ر   ر
سمبر  ٣١في           ٢٠١٦د

الغ مستحقة للعمالء  ٢٢٢٬٥٨٥٬٢٠٥   --   ٢٢٢٬٥٨٥٬٢٠٥  م
 ٢٬٠٣١٬٣٦٨   ٢٬٠٣١٬٣٦٨   --  مصارف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخر 

         
 ٢٢٤٬٦١٦٬٥٧٣   ٢٬٠٣١٬٣٦٨   ٢٢٢٬٥٨٥٬٢٠٥  اإلجمالي 

  

  
  إدارة رأس المال

ة وظروف أعمالها  الت علیها في ضوء التغیرات في األحوال االقتصاد ة رأسمالها وٕادخال تعد تقوم المجموعة بإدارة بن
ة في  اسات أو اإلجراءات خالل السنة المنته الت في األهداف أو الس ة تعد  ٣١وتوقعات المساهمین. لم تدخل الشر

سمبر  سمبر ٣١و ٢٠١٧د اطي القانوني واألراح المدورة ٢٠١٦ د شتمل رأس المال على رأس المال المدفوع واالحت  .
مة العادلة  اطى الق قدر وٕاحت ما في  ١٣٦٬٠١٣٬٥٣٦مبلغ و سمبر  ٣١رال قطر  سمبر ٣١( ٢٠١٧د : ٢٠١٦د

١٤٢٬٧٦٢٬٤٧٥ .(   رال قطر
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ةدوااأل    ٢٣   ت المال

  

مة     العادلة تدرج الق
  

م:   ات التقی ة حسب تقن مة العادلة لألدوات المال   تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن الق
  

  
  
  

ة التي یتم  ة لألدوات المال مة العا تسجیلهاالنس ات الق دلة على أساس متكرر، تقرر المجموعة ما إذا حدث نقل بین المستو
ل) في  مة العادلة  اس الق م التصنیف (استنادا إلى أدنى مستو للمدخالت التي تعتبر هامة لق في التدرج من خالل إعادة تقی

ة. ل فترة مال ة    نها
  

سمبر ٣١ ما في ة ،٢٠١٧ د مة العادلة: ان لد المجموعة األدوات المال الق ة    التال
  

مة العادلة    ٣المستو   ٢المستو   ١المستو   الق
سمبر  ٣١ ال قطر  مدققة)( ٢٠١٧د ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

         
ع ة متاحة للب  ٣٬٢٨٧٬٩٨٦   --   ٣٬٩٥٨٬٥٠٠   ٧٬٢٤٦٬٤٨٦  موجودات مال

  

      
   

ة   ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  --  --  ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  استثمارات عقار
               
       
مة العادلة     ٣المستو   ٢المستو   ١المستو   الق
سمبر ٣١ ال قطر    (مدققة) ٢٠١٦د ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

            

ع ة متاحة للب  ٣٬٢٨٧٬٩٨٦   --   --   ٣٬٢٨٧٬٩٨٦  موجودات مال
            

ة   ٨٬٩٣٤٬٨٥٨  --  --  ٨٬٩٣٤٬٨٥٨  استثمارات عقار
 

ة في سنةخالل ال سمبر ٣١ المنته ل بین المستو  ،٢٠١٧ د مة  ٢والمستو  ١لم یتم عمل أ تحو اس الق ولم  العادلة،لق
ل إلى أو من المستو  مة العادلة ٣یتم عمل أ تحو اس الق   .لق

  
  
  
  
  

ات مماثلة. : ١المستو   األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق عاملة لموجودات أو مطلو
اناتها التي ل :  ٢المستو  ع ب ات أخر والتي تكون جم مة العادلة تقن صورة  المسجلة،ها تأثیر هام على الق واضحة 

اشرة  اشرة أو غیر م  و ;م
انــات  : ٣المستو  مــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى ب انــات لهــا تــأثیر هــام علــى الق ــات التــي تســتخدم ب التقن

ة واضحة  .سوق
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  التحلیل القطاعي   ٢٤

  

عة أنشطت علىة بناء المجموعة في قطاعات تجار  تقسم اإلدارةألغراض  ةقطاعات  ثالثةا. للمجموعة هطب    تشغیل
  ث هي:الثالوالقطاعات  

 شمل هذا القطاع خدمات ال ة للعمالء.وساطة:    الوساطة المال
 :ع العقاراتشمل هذا القطاع خدمات ادارة العقارات  العقارات   .وخدمات ب
 م خدمات ضة حیث تقوم بتقد ة القا : أخر تمثل الشر عة للمجموعة. أخر ات التا ة للشر  مؤسس

  
صورة منفصتقوم اإل ة نتائج التشغیل لقطاعات التشغیل  مراق م  ألغراضة لدارة  م أداءاألداءتخصص الموارد وتقی   . یتم تقی

ة على أساس ا .ةالتشغیل ئرخساالأو  األراحى لع القطاعات بناءً  ل بین القطاعات التشغیل صورة یتم تحدید تسعیر التحو لسوق الحر 
  مشابهة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.

  

الت   الموحدة التعد
عادات   واالست

 
  اإلجمالي 

 
  أخر 

 
ة    العقار

 
 خدمات الوساطة

ة  ٣١في  للسنة المنته
سمبر  مدققة)( ٢٠١٧ د

ال قطر  ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر    ر
            

٥٬١٤٦٬٩٤٧  --  --  ٥٬١٤٦٬٩٤٧  --  ٥٬١٤٦٬٩٤٧ 
صافي إیرادات وساطة 

 وعموالت

 أخر  ١٬٢٩٣٬٩٤٥  ١٬١١٥٬٤١٢  ٩٨٢٬٥٢٧  ٣٬٣٩١٬٨٨٤  )٢٧٢٬٠٢٣(  ٣٬١١٩٬٨٦١

  لقطاعدخل ا ٦٬٤٤٠٬٨٩٢  ١٬١١٥٬٤١٢  ٩٨٢٬٥٢٧  ٨٬٥٣٨٬٨٣١  )٢٧٢٬٠٢٣(  ٨٬٢٦٦٬٨٠٨

 القطاع خسائر/رح )٣٢٧٬٠١٤(  ٥٩٢٬٤٥٦  )٥٨٩٬٦٢١(  )٣٢٤٬١٧٩(  )٢٠٦٬١٩٥(  )٥٣٠٬٣٧٤(

 هالكستاإل ٣٠٧٬٦٩٥  --  ٤١٬١٠٩  ٣٤٨٬٨٠٤  --  ٣٤٨٬٨٠٤
  

الت   الموحدة التعد
عادات   واالست

 
  اإلجمالي 

 
  أخر 

 
ة    العقار

 
  خدمات الوساطة

ة في   ٣١للسنة المنته
سمبر   )(مدققة ٢٠١٦د

ال قطر  ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر    ر
            

١٠٬٥٨٨٬٨٣٤  --  --  ١٠٬٥٨٨٬٨٣٤  --  ١٠٬٥٨٨٬٨٣٤ 
صافي إیرادات وساطة 

 وعموالت

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

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

 رح القطاع ٣٬٦١١٬٣٦٣  ٩٣٩٬٦٤١  ٣٬٦٥٠٬٩٦٠  ٨٬٢٠١٬٩٦٤  )٤٬٠٩٥٬٩٠٤(   ٤٬١٠٦٬٠٦٠

 اإلستهالك ٢٧٥٬٤٦٩  --  ٣٧٬٩٩٢  ٣١٣٬٤٦١  --  ٣١٣٬٤٦١
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  تتمة -التحلیل القطاعي  ٢٤
  

مثل الموجو         ات للقطاعدات و الجدول التالي    :المطلو
  

  الموحدة

  
الت  التعد
عادات ة  أخر   اإلجمالي  واالست   خدمات الوساطة  العقار

  فيما 
سمبر ٣١   د

٢٠١٧  
ال قطر  ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قط    ر    ر ر

            
 موجودات القطاع ١١٥٬٦٠٠٬٢٣٣  ٥١٬٤٢٠٬٤٧٥  ١٣٣٬٤٦٣٬٥٠٦  ٣٠٠٬٤٨٤٬٢١٤   )١٠٠٬٢٧٢٬٠٢٣(  ٢٠٠٬٢١٢٬١٩١
ات القطاع ٦١٬٦١٧٬٣٧٣  ٤٩٠٬٢٦٦  ٢٬١٥٦٬٨٤٤  ٦٤٬٢٦٤٬٤٨٣  )٦٥٬٨٢٨(  ٦٤٬١٩٨٬٦٥٥  مطلو

   

   الموحدة
الت  التعد
عادات ة    أخر     اإلجمالي    واالست   دمات الوساطةخ    العقار

في ما  
سمبر ٣١  د  

٢٠١٦ 
ال قطر  ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر    ر

            

٢٨٣٬٠٨٩٬٧٩٣  ٥١٬٣٠٢٬٨٣٥  ١٣٩٬٤٦٧٬٧٠١  ٤٧٣٬٨٦٠٬٣٢٩  )١٠٥٬١٦٢٬٩٧٢(  ٣٦٨٬٦٩٧٬٣٥٧ 
موجودات 

 القطاع

٢٢٤٬٩٧٤٬٧٠٨  ١١٩٬٤٠٥  ١٬٩٠٨٬٣١٩  ٢٢٧٬٠٠٢٬٤٣٢  )١٬٠٦٧٬٥٥٠(  ٢٢٥٬٩٣٤٬٨٨٢ 
ات  مطلو
 القطاع

  
ات المجموعة في دولة قطر        ع عمل   .تقع جم

  
ة الهامة  ٢٥   التقدیرات والقرارات المحاسب

  

الغ اإلیرادات والمصارف  ة للمجموعة من اإلدارة أن تتخذ تقدیرات وٕافتراضات تؤثر على م انات المال یتطلب إعداد الب
قین حول هذه والموجودات والمط ن أن یؤد عدم ال م ة. إال انه  انات المال ة فترة الب ات وعض اإلفصاحات في نها لو

ات للفترات  مة الدفترة للموجودات أو المطلو ة في الق الت ماد التقدیرات واإلفتراضات إلى نتائج تتطلب إدخال تعد
ة  اسات المحاسب ة تطبی الس ة. خالل عمل ة،المستقبل ة،قامت اإلدارة بإدخال التقدیرات واإلفتراضات  للشر ان  التال والتي 

ة. انات المال الغ المدرجة في الب   لها تأثیر هام على الم
  

ة للعقارات والمعدات   األعمار اإلنتاج
عد أن  ة التقدیرة للعقارات والمعدات لغرض احتساب االستهالك. یتم التقدیر  یؤخذ في تحدد المجموعة األعمار اإلنتاج

مة  مراجعة الق ًا  ة سنو . تقوم الشر عي والتقادم الفني أو التجار ار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطب االعت
ة  ًال في الحاالت التي تعتقد فیها اإلدارة أن األعمار اإلنتاج تم تعدیل قسط االستهالك مستق ة، و ة واألعمار اإلنتاج ق المت

قة. تختلف عن   التقدیرات السا
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ة الهامة  ٢٥     تتمة – التقدیرات والقرارات المحاسب
  

ة     ة االستثمار  تصنیف األوراق المال
فهااقتناء االستثمار  عند تقرر المجموعة مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة" أو  ات تصن الق على أنها "استثمارات 

ار ال ع المجموعة مع ع". تت ة الدولي رقم "متاحة للب لتصنیف استثماراتها. تقوم المجموعة بتصنیف االستثمارات  ٣٩محاس
ازتها أساسا لغرض الرح قصیر األجل و  مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة" إذا تم ح الق . یتم تصنیف تولید النقد"

ع االستثمارات األخر " ع". استثمارات جم ة ا بتسجیل المجموعةتقوم متاحة للب الستثمار في األسهم واألوراق المال
ن م ة زمیلة فقط عندما  بیر على للمجموعة  واالستثمار في شر ات المستثمر ممارسة تأثیر  غض  بها،هذه الشر

ة، و  ع ت متاحةعلى أنها استثمار  االستثمار فیتصنتم النظر عن حصة الملك   .للب
  
  

ة المتاحة للب   مة الموجودات المال   ع انخفاض ق
ة المتاحة  ة للموجودات المال ع،النس ان هنالك دلیل  للب ز المالي بتقدیر ما إذا  ان المر تقوم المجموعة في تارخ ب

ة  ع،متاحة  المصنفةموضوعي على إنخفاض إستثمار أو مجموعة إستثمارات. في حالة إستثمارات الملك یتضمن  للب
مة العادلة لإلستثمارات األقل من تكلفتها. یتطلب تحدید ما هو الدلیل الموضوعي اإلنخفاض الهام أو المستم ر في الق

ة لالستثمار و"المستمر" في  اس "الهام" مقابل التكلفة األصل "هام" أو "مستمر" استخدام التقدیرات من قبل اإلدارة. یتم ق
ة. مته األصل مة العادلة لإلستثمار أقل من ق   مقابل الفترة التي تكون فیها الق

  
م العقارات  تقی

مة العادلة  مة العادلة. استعانت المجموعة بخبراء تثمین خارجیین مستقلین لتحدید الق الق تدرج االستثمارات العقارة 
ة و لالستثمارات العقارة.  ة المستقبل ستخدم خبیر التثمین المعلومات حول حالة السوق والعائد التقدیر والتدفقات النقد

م المتوقعة والمع   .االستثمارات العقارةامالت العقارة األخیرة ذات الخصائص ومواقع العقارات المشابهة لتقی
  

  أرقام المقارنة    ٢٦
قة،السنة  ید تصنیف أرقام المقارنةلقد أع ة لللكي تتما لزم،أینما  السا انات المال ن  سنةشى مع عرض الب ة. لم  الحال

قًا.إلعادة التصنیف هذا أ تأثیر على    صافي الرح أو حقوق المساهمین المدرجة سا
  


