
)ش.م.ق(اإلسالمية القابضة المجموعة

غير المدققةالمختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
٢٠١٦سبتمبر٣٠



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

ةالمقدم
("الشركة") وشركاتها التابعة )ش.م.ق(للمجموعة اإلسالمية القابضة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لقد راجعنا

الدخل الشامل لفترة لية الموحدة للدخل ووالبيانات المالية المرح٢٠١٦سبتمبر ٣٠كما في (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة")
و بيان التغيرات في حقوق الملكية و بيان التدفقات النقدية لفترة ٢٠١٦سبتمبر ٣٠الثالث أشهر و التسعة أشهر المنتهية في 

هذه البيانات عن إعداد وعرض مسؤولةالشركة االمدارةإإن . اإليضاحات المتممة لهاالتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ و
لتقارير المالية المرحلية. إن باوالمتعلق ٣٤وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة المالية المرحلية المختصرة 

المراجعة التي أعمالإلى استناداالموحدةالمرحلية المختصرة حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي مسؤ
.قمنا بها

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

وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات أساساً من .يقوم بها المدقق المستقل للمؤسسة"
إن نطاق . ر المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىولين عن األموؤاألشخاص المس

عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي المراجعة يقل كثيراً
ننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات ، وعليه فإيمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

.المالية المرحلية

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

.٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةإعدادها، من كافة النواحي 

غـونويتعـن إرنس

ـادرـزيـــاد نــ
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٦أكتوبر ١٨ي ـة فــالدوح



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٢-

الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في 

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٦٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات 

موجودات متداولة 

٣١٢٧,٨٠١,١٩٤٥١,١٣٤,٠٨٨أرصدة لدى البنوك
٤٢٩٤,٢٨٣,١٠٢١٥٧,٨٧٧,٠٢٦أموال العمالء–أرصدة لدى البنوك

٨٢٤,٥٩٩٢٤,٥٨٢,٨١٩ألوراق المالية مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي ل
٥٢,٧٠٢,٤٥٦٢,٩٩١,٤٤٨أخرىمدينةوأرصدةمقدمامدفوعةمصاريف

٤٢٥,٦١١,٣٥١٢٣٦,٥٨٥,٣٨١المتداولةالموجوداتإجمالي 

الموجودات غير المتداولة

٦٨,٤١٢,٩٠٧٨,٤١٢,٩٠٧استثمارات عقارية
٧٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦للبيعمتاحةدات ماليةموجو

١,٠١٧,٤٨٢٨٩٦,٢٨١عقارات ومعدات

١٢,٧١٨,٣٧٥١٢,٥٩٧,١٧٤الغير متداولةجمالي الموجوداتإ

٤٣٨,٣٢٩,٧٢٦٢٤٩,١٨٢,٥٥٥إجمالي الموجودات

الملكيةالمطلوبات وحقوق 

متداولةالمطلوبات ال

٢٩٥,٠٧٩,٧٧٧١٨٢,٥٢٤,٥٩٠مبالغ مستحقة إلى العمالء 
٨٢,٠٠٤,٧١٦٣,٥١٢,٥٩٥وأرصدة دائنة أخرىالدفعمصاريف مستحقة

٢٩٧,٠٨٤,٤٩٣١٨٦,٠٣٧,١٨٥إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

١,٢٧٩,٧٨٣١,١٦٤,٢٢٩وظفينللممكافأة نهاية الخدمة

٢٩٨,٣٦٤,٢٧٦١٨٧,٢٠١,٤١٤جمالي المطلوباتإ



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٣-

تتمة –الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في 

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٦٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاح

لملكيةاحقوق 

٩٥٦,٦٣٥,٨١٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال
٧٨,٧٨٠,٣٢٢١٢,٦٣٨,٢٠٧احتياطي قانوني

٤,٥٤٩,٣١٨٩,٣٤٢,٩٣٤مدورةرباح أ

١٣٩,٩٦٥,٤٥٠٦١,٩٨١,١٤١الملكيةحقوق إجمالي 

٤٣٨,٣٢٩,٧٢٦٢٤٩,١٨٢,٥٥٥الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

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

خالد محمد العماديد. يوسف أحمد حسين النعمة

اإلدارةعضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدبرئيس مجلس 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٤-

الموحد المختصربيان الدخل المرحلي
٢٠١٦سبتمبر٣٠في المنتهيةشهر أتسعةلل

ة في أشهر المنتهيللتسعةة في للثالثة أشهر المنتهي
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٥

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

٦,٠٧١,٤٢٥٢,٤٨٢,٨٨١٩,١٤٩,٦٢١١٥,١٣٥,٦٠٢إيرادات وساطة وعموالت

)٤,١٣٠,٤٣٠()٢,٧٨٣,٥٤٤()٧٠٣,٦٩٥()٤,٢٨٥,٧٠٤(مصاريف وساطة وعموالت

١,٧٨٥,٧٢١١,٧٧٩,١٨٦٦,٣٦٦,٠٧٧١١,٠٠٥,١٧٢وساطة وعموالت إيرادات صافي 

استثمارات صافي ربح من بيع 

١,١٨٥,٨٧٠---٦عقارية

حسابات توفير لدى منإيرادات

٥٥٧,٢١٧١٣٠,٣٣٩١,٢٦٦,٣٣٥٣٨٠,٤٧٧بنوك إسالمية

موجودات بيع منصافي خسارة

)٤٠٢,٣٢٦(---متاحة للبيعمالية

٩٨,٢٨٠-١,٠٣٠-توزيعات أرباحإيرادات 

٢,٣٤٢,٩٣٨١,٩١٠,٥٥٥٧,٦٣٢,٤١٢١٢,٢٦٧,٤٧٣التشغيلايراداتصافي 

٣,٥٤٠---إيرادات أخرى

)٦,٤٠٣,٢٧٢()٦,٤٢٦,٠٢٨()٢,٠٧٨,٩٧٥()٢,٠٩٠,٦٣٢(مصاريف إدارية وعمومية

١,٢٠٦,٣٨٤٥,٨٦٧,٧٤١)١٦٨,٤٢٠(٢٥٢,٣٠٦الفترة(خسارة) /ربح

٠,٢١١,٤٧)٠,٠٤(١١٠,٠٤للسهموالمخففاألساسيالعائد



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥-

الموحدالمختصرالشامل المرحليبيان الدخل
٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

ة في أشهر المنتهيللتسعةة في للثالثة أشهر المنتهي
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٥

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطرييال قطرير

١,٢٠٦,٣٨٤٥,٨٦٧,٧٤١)١٦٨,٤٢٠(٢٥٢,٣٠٦(خسارة) الفترة/ربح

:أخرىشاملةيراداتإ
يعاد تصنيفها إلى صنيفها ومعاد تأخرىشاملةيراداتإ

:الربح أو الخسارة خالل فترات الحقة
ثمارات متاحة للبيع صافي خسارة من إستبعاد است

٢٤٩,٩٦٢---محول إلى بيان الدخل المرحلي الموحد

١,٢٠٦,٣٨٤٦,١١٧,٧٠٣)١٦٨,٤٢٠(٢٥٢,٣٠٦الدخل الشامل للفترةإجمالي (الخسارة)



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٥ى إل١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٦-

الموحدالمختصربيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
اإلجماليمدورة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٢,٦٣٨,٢٠٧٩,٣٤٢,٩٣٤٦١,٩٨١,١٤١(مدققة)٢٠١٦يناير ١كما في 
١,٢٠٦,٣٨٤١,٢٠٦,٣٨٤--ربح الفترة

١,٢٠٦,٣٨٤١,٢٠٦,٣٨٤--للفترةالشامل إجمالي الدخل 
)٦,٠٠٠,٠٠٠()٦,٠٠٠,٠٠٠(--)١٠(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات

٨٢,٧٧٧,٩٢٥-١٦,٦٣٥,٨١٠٦٦,١٤٢,١١٥)٩زيادة رأس المال (إيضاح 

٥٦,٦٣٥,٨١٠٧٨,٧٨٠,٣٢٢٤,٥٤٩,٣١٨١٣٩,٩٦٥,٤٥٠(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في 

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
مدورة

احتياطي قيمة 
اإلجماليعادلة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

٥,٨٦٧,٧٤١-٥,٨٦٧,٧٤١--ربح الفترة
٢٤٩,٩٦٢٢٤٩,٩٦٢---شاملة أخرى للفترةخسائر

٥,٨٦٧,٧٤١٢٤٩,٩٦٢٦,١١٧,٧٠٣--الشامل للفترةإجمالي الدخل

)١٢,٠٠٠,٠٠٠(-)١٢,٠٠٠,٠٠٠(--)١٠(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات
٦١,٨٩٠,٧١٦-٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩٩,٩٨١,٣٠٧(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٧-

الموحدالمختصربيان التدفقات النقدية المرحلي
٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

أشهر المنتهية للتسعة
سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية للتسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٦٢٠١٥
(غير مدققة)دققة)(غير م

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة التشغيلية

١,٢٠٦,٣٨٤٥,٨٦٧,٧٤١ربح الفترة
للبنود التالية:تعديالت

٢٢٨,٢٦٦١٦٥,٥٤٠استهالك

١٧١,٠٩٥١٦٦,٧٣٨رسوم بنكية

)٣٨٠,٤٧٧()١,٢٦٦,٣٣٥(لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)٩٨,٢٨٠(-إيرادات توزيعات أرباح 

٤٠٢,٣٢٦-متاحة للبيعموجودات ماليةمن بيع صافي الخسارة 

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

١١٥,٥٥٤١٣٨,٣٤٤مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٤٥٤,٩٦٤٥,٠٧٦,٠٦٢
:العاملالمالرأستغيرات

٢٥٥,٨٤٦,٧٣١)١٣٦,٤٠٦,٠٧٦(أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٢٣,٧٥٨,٢٢٠٣٩,٤٨٣,٩٨١مبالغ مستحقة من/ إلى بورصة قطر

)٣,٥٩٥,٨٧٦(٢٨٨,٩٩٢وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

)٢٩٦,٣٢٠,١١٧(١١٢,٥٥٥,١٨٧مبالغ مستحقة إلى عمالء

)٦٣٦,٣٦٣()١,٥٠٧,٨٧٩(ارصدة دائنة اخرىوة مصاريف مستحق

)١٤٥,٥٨٢()٨٥٦,٥٩٢(العملياتمنالنقدية التدفقات 

)١٦٦,٧٣٨()١٧١,٠٩٥(رسوم بنكية

)٩٩,٨٢٠(-مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)٤١٢,١٤٠()١,٠٢٧,٦٨٧(التشغيليةاألنشطة المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٨-

تتمة-الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية المرحلي 
٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

أشهر المنتهية للتسعة
سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية في للتسعة
سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريريال قطاتإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

-١٦,٦٣٥,٨١٠متحصالت من زيادة رأس المال 

-٦٦,١٤٢,١١٥متحصالت من زيادة االحتياطي القانوني

)٧٩١,٥٠٥()٣٤٩,٤٦٧(ومعداتممتلكاتشراء 

--متاحة للبيعشراء موجودات مالية

٢,١٢٢,٢٦٧-ة للبيعمتاحمتحصالت من بيع موجودات مالية

٦,٨٠٠,٠٠٠-٦متحصالت من بيع استثمارات عقارية

٩٨,٢٨٠-إيرادات توزيعات أرباح 

١,٢٦٦,٣٣٥٣٨٠,٤٧٧لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

٨٣,٦٩٤,٧٩٣٨,٦٠٩,٥١٩األنشطة اإلستثماريةمنالتدفقات النقدية 

النشاط التمويلية 

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

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

)٣,٨٠٢,٦٢١(٧٦,٦٦٧,١٠٦أرصدة لدى البنوكفي (النقص) الزيادة / صافي 

٥١,١٣٤,٠٨٨٥٣,٦٠٤,٨٦٤يناير١في أرصدة لدى البنوك

٣١٢٧,٨٠١,١٩٤٤٩,٨٠٢,٢٤٣سبتمبر٣٠في أرصدة لدى البنوك
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معلومات عامة١
. ٢٦٣٣٧رقمالتجاريبالسجلوقيدتامةعقطريةمساهمةكشركة)(ش.م.قلقابضةااإلسالميةلمجموعةاتأسست

الشريعةألحكاموفقاًقطربورصةفيالوساطةوخدماتاتوالسندسهمباألاالستثمارفيالرئيسيةالشركةأنشطةتتمثل

لألسواققطرهيئةوتعليمات٢٠١٥لسنة) ١١(رقمالقطريالتجاريةالشركاتقانونأحكامالشركةتتبع. اإلسالمية

. قطروبورصةالمالية

الهامةالمحاسبيةوالسياساتوالتوحيداإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد١/٢

المنتهية في أشهر تسعةالتابعة لفترة الاوشركاتهللشركةة المختصرة الموحدة ـالبيانات المالية المرحليتم إعداد 

". "التقارير المالية المرحلية–٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً ل٢٠١٦سبتمبر٣٠

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

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

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً ٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةإضافة إلى ذلك ، فإن نتائج ال. ٢٠١٥

.٢٠١٦ديسمبر ٣١نة المالية المنتهية في للنتائج التي يمكن توقعها للس

أسس التوحيد٢/٢

للشركة وشركاتها المرحلية المختصرةالموحدة على البيانات الماليةالمرحلية المختصرةتشمل البيانات المالية

. ٢٠١٦سبتمبر٣٠التابعة كما في 

هو التاريخ الذي يبدأ فيه سيطرة المجموعة عليها حتى التاريخ ستحواذ ومن تاريخ االلشركات التابعة ايتم توحيد 

للشركات التابعة لنفس الفترة المالية المرحلية المختصرةالذي تنتهي فيه السيطرة. يتم اعداد البيانات المالية

ر غير للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة. يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائ

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 

، حتى ولو كان ذلك سوف يؤدي إلى عجز.للحصة غير المسيطر عليها من إجمالي الدخل الشامل للفترة 
إلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.·
إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطر عليها.·
درجة ضمن حقوق الملكية.إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية والم·
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 ·

لمدورة ، أيهما أنسب.أو األرباح ا
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتوالتوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

الموحدة هي كالتالي:المرحلية المختصرةفي هذه البيانات الماليةضمنةتالمإن الشركات التابعة 

أنشطة الشركةبلد التأسيساسم الشركة
النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٦سبتمبر ٣٠
النسبة المئوية للملكية

٢٠١٥ديسمبر ٣١
مية لألوراق الشركة االسال

٪١٠٠٪١٠٠خدمات الوساطةقطر)ذ.م.مالمالية (

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

يها ، يحتسب كمعاملة حقوق ملكية. في إن التغير في حصص ملكية الشركة التابعة ، بدون خسارة السيطرة عل

حال فقد السيطرة على شركة تابعة ، عليها:

الجديدة والتعديالتوالتفسيراتالمعايير ٣/٢

إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتمشى مع تلك المستخدمة 

تطبيق المعايير ، باستثناء٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةالسنوية للمجموعة الماليةإلعداد البيانات 

. لم تقم المجموعة مبكراُ بتطبيق أية معايير أو ٢٠١٦يناير ١والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولها ابتداء من 

تفسيرات أخرى والتي قد أصدرت ولم يسري مفعولها بعد.

ذه المعايير والتعديالت إن طبيعة وتأثير كل من المعايير الجديدة أو التعديالت موضحة أدناه. على الرغم من أن ه

على مادي، إال أن هذه المعايير والتفسيرات الجديدة ليس لها أثر٢٠١٦الجديدة تطبق ألول مرة في سنة 

البيانات المالية الموحدة السنوية أو البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة. إن طبيعة وتأثير 

ما يلي:المعايير والتفسيرات الجديدة هي ك

: حسابات التأجيل التنظيمية  ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

هو معيار اختياري للسماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها لمعدل التنظيم ١٤إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة عند تطبيق المعايير باالستمرار في تطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة حسابات التأجيل التنظيمي

الدولية للتقارير المالية للمرة األولى. ويجب على المؤسسات التي قامت باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

عرض حسابات التأجيل التنظيمية كبند منفصل في بيان المركز المالي وعرض الحركة في هذه الحسابات ١٤

. يتطلب المعيار اإلفصاح حول طبيعة واإليرادات الشاملة األخرىسارة كبند منفصل آخر في بيان الربح أو الخ

معدل التنظيم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثير المعدل على البيانات المالية لها. 

، وحيث ٢٠١٦يناير ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ١٤يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 

جموعة تعد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، فلم يتم اعتماد هذا المعيار.أن للم
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتوالتوحيداإلعدادأسس٢

تتمة –الجديدةوالتعديالتوالتفسيراتالمعايير ٣/٢

حساب االستحواذ على الحصص–ترتيبات المشتركة : ال١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

من المشغل المشترك حساب االستحواذ على الحصة في ١١تتطلب التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

العمليات المشتركة ، والتي يشمل فيها نشاط العمليات المشتركة أعمال تستوجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

المالية.

: مبادئ دمج األعمال ٣عيار الدولي للتقارير المالية الم

توضح التعديالت أيضاً أن الحصة المحتفظ بها سابقاً في عمليات مشتركة ال يتم قياسها على أساس االستحواذ 

على حصة اضافية في نفس العمليات المشتركة بينما تستمر السيطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك ، تمت إضافة 

لتحديد أن التعديالت ال تنطبق عندما يكون الطرفين المتقاسمين ١١نطاق للمعيار الدولي للتقارير المالية استثناء

للسيطرة المشتركة ، بما في ذلك الكيان محل التقرير ، تحت سيطرة مشتركة من نفس الطرف المسيطر النهائي.

عملية مشتركة واالستحواذ على أية حصص تنطبق التعديالت على كل من االستحواذ على الحصة المبدئية في 

، مع ٢٠١٦يناير ١إضافية في نفس العملية المشتركة وتطبق مستقبالً للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

السماح بالتطبيق المبكر. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة ، حيث لم يتم االستحواذ على حصص في 

فترة.عمليات مشتركة خالل ال

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

واإلطفاء

بأن اإليرادات تعكس نمطا ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي 

عد الموجود جزء منها) بدال من الفوائد االقتصادية التي يتم من الفوائد االقتصادية التي تنشأ من األعمال (التي ي

استهالكها من خالل استخدام الموجود. ونتيجة لذلك ، الطريقة القائمة على اإليرادات ال يمكن استخدامها 

الستهالك العقارات والمعدات ، وال يمكن أن تستخدم إال في ظروف محدودة جدا إلطفاء الموجودات غير 

، مع السماح ٢٠١٦يناير ١يسري مفعول التعديالت مستقبالً للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الملموسة.

بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير مادي على المجموعة حيث لم تقم المجموعة 

متداولة. باستخدام طريقة االستهالك بناء على االيرادات على موجوداتها غير ال
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتالتوحيدواإلعدادأسس٢

تتمة –الجديدةوالتعديالتوالتفسيراتالمعايير ٣/٢

األشجار حامالت المحصول–: الزراعة ٤١ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

سبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف األشجار حامالت تقوم التعديالت بتغيير المتطلبات المحا

ف األشجار حامالت ـالمحصول. بموجب التعديالت، فإن الموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعري

، سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة . وبدال من ذلك٤١المحصول لم تعد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

١٦. بعد التحقيق المبدئي، سيتم قياس األشجار حامالت المحصول بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٦الدولي 

بالتكلفة المتراكمة (قبل النضج) وباستخدام طريقة التكلفة أو طريقة إعادة التقييم (بعد النضج). كما تتطلب 

٤١اق معيار المحاسبة الدولي التعديالت المنتجات التي تنمو على األشجار حامالت المحصول ستبقى في نط

شجار حامالت ألباوتقاس بالقيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع. فيما يتعلق بمنح الحكومة ذات الصلة 

حساب المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات :٢٠المحصول ، سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

، مع السماح ٢٠١٦يناير ١للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد الحكومية. يسري مفعول التعديالت مستقبالً

المجموعة حيث أنه ليس لدى أي تأثير مادي على بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت

المجموعة أية أشجار حامالت للمحاصيل.

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧معيار المحاسبة الدولي

سوف تسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية لحساب االستثمارات في الشركات التابعة 

والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. للمؤسسات التي تقوم بالفعل بتطبيق 

دولية للتقارير المالية وتختار أن تنقل إلى استخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة المعايير ال

عليها أن تطبق هذا التغيير بأثر رجعي. بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقاً للمعاييـر الدولية 

حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة ، ينبغي عليها تطبيق للتقارير المالية ألول مرة واختارت تطبيق طريقة 

هذه الطريقة ابتداء من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. يسرى مفعول هذه التعديالت للفترات المالية 

ن لهذه التعديالت أي ، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكو٢٠١٦يناير ١التي تبدأ في أو بعد 

تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

وتشمل:٢٠١٦يناير ١سري مفعول هذه التحسينات للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ي

غير المستمرة ا للبيع والعمليات الموجودات غير المتداولة المحتفظ به:٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

يتم استبعاد الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) عموماً من خالل البيع أو التوزيع للمالكين. يوضح التعديل أن 

التحويل من إحدى طرق االستبعاد إلى أخرى ال يعتبر خطة استبعاد جديدة ، وإنما هو استمرار للخطة األصلية. 

. مستقبالً. يجب تطبيق هذا التعديل٥توقف عن تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية وبالتالي ، ال يتم ال
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتوالتوحيداإلعدادأسس٢

تتمة –الجديدةوالتعديالتوالتفسيراتالمعايير ٣/٢

إلفصاحاتااألدوات المالية:٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

(أ) عقود الخدمات
يوضح التعديل أن عقود الخدمات التي تتضمن رسوم يمكن أن تشكل استمراراً في االرتباط بالموجود المالي. 

يجب على المؤسسة تقييم طبيعة الرسوم والترتيب مقابل اإلرشاد التوجيهي الخاص باستمرار االرتباط في المعيار 

يم ما إذا كانت هناك حاجة لإلفصاحات. يجب تقييم العقود التي تشكل استمرار في لتقي٧الدولي للتقارير المالية 

االرتباط بأثر رجعي. وبالرغم من ذلك ، قد ال يكون مطلوباً تقديم إفصاحات ألي فترة مالية تبدأ قبل السنة التي 

تطبق فيها المؤسسة هذه التعديالت ألول مرة.

على البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧ر الدولي للتقارير المالية (ب) إمكانية تطبيق التعديالت للمعيا
يوضح التعديل أن متطلبات إفصاح التسوية ال تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختصرة ما لم توفر هذه 

يل بأثر رجعي.. يجب تطبيق هذا التعداألحدثاإلفصاحات تحديثاً هاماً للمعلومات الواردة في التقرير السنوي 

منافع الموظفين١٩معيار المحاسبة الدولي 

يوضح التعديل أن عمق السوق لسندات الشركات عالية الجودة يتم تقييمه بناء على عملة تقويم االلتزام وليس البلد 

ينبغي التي نشأ فيها االلتزام. عندما ال يكون هناك سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة بهذه العملة ،

.استخدام أسعار السندات الحكومية. يجب تطبيق هذا التعديل مستقبالً

التقارير المالية المرحلية٣٤معيار المحاسبة الدولي 

يوضح التعديل أن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون مرفقة إما بالبيانات المالية المرحلية أو أن يتم 

ي في البيانات المالية المرحلية أو في أي مكان آخر في البيانات المالية المرحلية إدراجها بطريقة اإلسناد الترافق

(على سبيل المثال ، ضمن تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر). يجب أن تكون المعلومات األخرى ضمن التقرير 

. يجب تطبيق هذا التعديل المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس بنود البيانات المالية المرحلية وفي نفس الوقت

بأثر رجعي. ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتالتوحيدواإلعدادأسس٢

تتمة –الجديدةوالتعديالتوالتفسيراتالمعايير ٣/٢

مبادرات اإلفصاح١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

عرض البيانات المالية ، بخالف التغير المادي ، متطلبات معيار ١توضح تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

:. توضح التعديالت ما يلي١المحاسبة الدولي

. ١متطلبات تحديد األهمية في معيار المحاسبة الدولي 

وبيان اإليرادات الشاملة ألخرىوبيان إمكانية تجميع بعض البنود المحددة في بيان الربح أو الخسارة -

.المركز المالي

أن لدى المؤسسات مرونة حول ترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية. -

للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تحتسب وفقاً لمبدأ اإليرادات الشاملة ألخرىأن الحصة في -

ف بين تلك البنود التي سوف أو لن يعاد تصنيفها الحقاً في الملكية يجب عرضها في بند واحد مجمع وتصن

الربح أو الخسارة. 

وأيضاً ، توضح التعديالت المتطلبات الواجب تطبيقها عند عرض مجموع إضافي في بيان المركز المالي وبيان 

، مع السماح ٢٠١٦يناير ١. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الدخل الشامل

.بالتطبيق المبكر. ال يتوقع ان يكون لهذه التعديالت تأثر على المجموعة

ومعيار المحاسبة الدولي ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

تطبيق استثناء التوحيد-مؤسسات االستثمار٢٨

تي تنشأ خالل تطبيق استثناء مؤسسات االستثمار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية تعالج التعديالت األمور ال

. توضح تعديالت المعيار أن اإلعفاء من عرض البيانات المالية الموحدة ينطبق على شركة أم هي شركة ١٠

قيمة العادلة. تابعة لمؤسسة استثمار ، عندما تقوم مؤسسة االستثمار بقياس جميع شركاتها التابعة بال

أن الشركة التابعة لمؤسسة استثمار ولكنها ليست ١٠وأيضاً ، توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

مؤسسة استثمار بذاتها وتقدم خدمات مساندة لمؤسسة االستثمار هي فقط يتم توحيدها في البيانات المالية. جميع 

٢٨ر تقاس بالقيمة العادلة. تسمح تعديالت معيار المحاسبة الدولي الشركات التابعة األخرى لمؤسسة استثما

للمستثمـر ، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ، االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة التابعة أو 

المشروع المشترك لمؤسسة استثمار على حصصها في شركات تابعة. 

، ٢٠١٦يناير ١عي ويسري مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر رج

، حيث ال تطبق المجموعة مع السماح بالتطبيق المبكر. ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير على المجموعة

.استثناء التوحيد
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رصدة لدى البنوكأ٣
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

(مدققة))(غير مدققة
ريال قطريريال قطري

١٢٧,٨٠١,١٩٤٥١,١٣٤,٠٨٨أرصدة لدى البنوك 

عمالء أموال–أرصدة لدى البنوك ٤
مانة الى حين قيام العمالء بتخصيص أالعمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء وتحتفظ بها المجموعة كأموال

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

.في المطلوباتعمالءإلىمبالغ مستحقة ، إن هذه االرصدة مقابله لهيئة التسويات

خرىأرصدة مدينة أومبالغ مدفوعة مقدماً ٥
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
يال قطريرريال قطري

٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠مستردةودائع
٦١٤,٥٩٠٩١١,٦٠٣اًمصاريف مدفوعة مقدم

٨٧,٦١٦٧٩,٥٩٥موجودات أخرى

٢,٧٠٢,٤٥٦٢,٩٩١,٤٤٨اإلجمالي 

إستثمارات عقارية٦
تسهيالت الاري لشركة عقرببيع إستثماقامت المجموعة، ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةالفترةخالل

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةخالل العقارية ، بينما لم يتم بيع أية استثمارات ذ.م.م ، طرف ذو عالقةاالسالمية
. تتلخص تفاصيل هذه المعاملة على النحو التالي:٢٠١٦

أشهر المنتهيةتسعةللللثالثة أشهر المنتهية
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

)٥,٦١٤,١٣٠(---تكلفة شراء عقار تجاري

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

اإلدارة أن ظروف السوق لم تتغير بصورة رى ت.٢٠١٥يسمبرد٣١في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية حديدتتم 
.التقييم المستقل بهالتاريخ الذي تم إجراء ، وهو ٢٠١٥ديسمبر ٣١مادية مقارنة بالسنة المنتهية في 
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للبيعمتاحةماليةموجودات٧
على التالي: للبيعالمالية المتاحةموجوداتالتشمل 

سبتمبر٣٠
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

مدرجةغير أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦قطر–أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦اإلجمالي 

. تم تسجيل هذا االستثمار بالتكلفة المليكة المالية تمثل استثمار في شركة محتفظ بها بصورة خاصة في دولة قطرأوراق 
اس القيمة العادلة بصورة موثوقة. وترى اإلدارة أنه لم تخفض قيمة هذا االستثمار بناء على أحدث حيث ال يمكن قي
البيانات المتاحة.

وأرصدة دائنة أخرىالدفعمصاريف مستحقة٨
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١,٥٥١,٠٩٤١,١٦٥,٨٧٣)١٣(إيضاح ستلمة غير مأرباحتوزيعات 

٢٥٨,١٩٤٢٩١,١٠٥مصاريف مستحقة

١٠٧,٠٣٩٢١٤,٠٧٨أوراق دفع

٨٤٠,٠٠٠-)١٣شركة التسهيالت اإلسالمية ذ.م.م (إيضاح 

١٥٢,٧٧٤-مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية

٣٠٤,٥٠٠-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

٣٧٠,٧٢٥-دائنةتوزيعات أرباح 

٨٨,٣٨٩١٧٣,٥٤٠مطلوبات أخرى

٢,٠٠٤,٧١٦٣,٥١٢,٥٩٥االجمالي
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رأس المال ٩
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

والمدفوعرأس المال المصرح به 
ريال قطري للسهم الواحد١٠سهم بقيمة إسمية قدرها ٥,٦٦٣,٥٨١

٥٦,٦٣٥,٨١٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠)حدةو٤,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤(

سهم بعد اكتمال ٥,٦٦٣,٥٨١سهم إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠خالل الفترة ، قامت المجموعة بزيادة رأس المال المصرح به من 

.عملية إصدار األسهم وتعديل السجل التجاري

بأن %٥٠، اقترح مجلس اإلدارة زيادة رأس المال الحالي بنسبة ٢٠١٥مارس ١٥د في اجتماع المساهمين المنعقخالل 

، تم تحديد سعر السهم من قبل مجلس ٢٠١٥مارس ٤االجتماع بتاريخ خالل سهم. ٦,٠٠٠,٠٠٠يصبح إجمالي األسهم 

قطريريال٤٠ريال قطري للسهم باإلضافة إلى ١٠اإلدارة ، بناء على دراسة للقيمة العادلة أعدها مثمن مستقل ، بمبلغ 

لالكتتاب في عملية حقوق اإلصدار التي أجريت في كنتيجة والمساهمين.كعالوة إصدار وذلك من خالل طرح خاص إلى

قطري والتي تم ريال٦٦,١٤٢,١١٥ريال قطري وبلغت عالوة اإلصدار ١٦,٦٣٥,٨١٠، زاد رأس المال بمبلغ ٢٠١٦

.٢٠١٥لسنة ١١إدراجها في االحتياطي القانوني وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاري رقم 

توزيعات األرباح ١٠
ريال ١,٥، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٦فبراير ١٦بتاريخ انعقدتالجمعية العمومية السنوية للشركة والتي اجتماعفي 

.٢٠١٥رباح نقدية لسنة أريال قطري كتوزيعات ٦,٠٠٠,٠٠٠قدرهابقيمة إجماليةقطري للسهم و

ريال ٣، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٥فبراير ١١بتاريخ انعقدتالتي جمعية العمومية السنوية للشركة والاجتماعفي 

.٢٠١٤رباح نقدية لسنة أريال قطري كتوزيعات ١٢,٠٠٠,٠٠٠درهاقبقيمة إجماليةقطري للسهم و

العائد األساسي والمخفف للسهم ١١
خاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم

الفترة كالتالي:
ر المنتهية فيأشهتسعةللأشهر المنتهية فيللثالثة

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

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

١٫٢٠٦٫٣٨٤٥٫٨٦٧٫٧٤١)١٦٨,٤٢٠(٢٥٢٫٣٠٦ربح الفترة (بالريال القطري)
٥٫٦٦٣٫٥٨١٤,٠٠٠,٠٠٠٥٫٦٦٣٫٥٨١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ةمتوسط عدد األسهم القائم

العائد األساسي والمخفف للسهم 
٠,٢١١,٤٧)٠,٠٤(٠,٠٤(بالريال القطري)

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

العائد االساسي.
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المحتملة المطلوبات١٢
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

ذات العالقة المعامالت مع األطراف١٣

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

.األطرافتلكقبلمنهاماًتأثيراًعليهايمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعليهاالسيطرةتتم

كانت كما يلي:في بيان الدخل المرحلي الموحدةالمدرجالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 
المنتهية أشهرتسعةللالمنتهية أشهرللثالثة

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

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

حسابات توفير لدى بنوك إسالميةمنإيرادات

١٢٧,٢٢٥١١٠,١٧٤٣٨٦,٩٣٤٢٩٥,٤٥٨( مساهم في الشركة االم)

١,٤٧٥,٢٢٩١,٢١٩,٦٣٢٤,٠٨٥,٧٩٦١,٩٣١,٣٢٧عموالتووساطةإيراداتصافي 

)٩٦٧,٥٧١()٢,٠٤٠,٦٢٣()٢٨٥,٦٧٤()٧٣٧,٦١٥(تابعة)(عموالت مرتجعة

١,١٨٥,٨٧٠---الربح من بيع استثمارات عقارية

ي:التالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٨٤٠,٠٠٠-)٨(إيضاح سالمية ذ.م.متسهيالت اإلالشركة 

١,٥٥١,٠٩٤١,١٦٥,٨٧٣)٨(إيضاح أرباح غير مستلمة توزيعات

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٦٠,٥٧٣,١٦٥٣٩,١٠٣,٧٩٦الشركة االم)مساهم في(أموال المجموعة –البنوكلدىأرصدة

٢٩٤,٢٨٣,١٠٢١٥٧,٨٧٦,٦٨٧مساهم في الشركة االم)(أموال العمالء–البنوكلدىأرصدة
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تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٣

اإلدارة العلیامكافآت
:كالتاليالسنةخاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

أشهر تسعةلل
المنتهية في

أشهر تسعةلل
المنتهية في

٢٠١٥سبتمبر٢٠١٦٣٠سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١,٠٢٨,٧٠٠١,٠٠٧,٧٠٠منافع قصيرة األجل

يةالمالتاوداأل١٤
تدرج القیمة العادلة

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

بيننقلحدثإذاماالمجموعةتقرر،متكررعلى أساسالعادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة
القيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفيالمستويات

.ماليةفترةكلنهايةفي) ككلالعادلة

استثمـارات حقوق الملكيـة المتاحة للبيـع غير تسجيلتم .بالقيمة العادلةدرجةملدى المجموعة أية أدوات مالية ليس 

(ريا٣,٢٨٧,٩٨٦المدرجـة بمبلغ  ريال قطري) بالتكلفة حيث ال يمكن ٣,٢٨٧,٩٨٦: ٢٠١٥ديسمبر٣١ل قطري 

قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة. تقوم المجموعة في كل تاريخ تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض في 

ؤشر على انخفاض الموجودات ، قامت اإلدارة بالتقييم ولم يتبين لها وجود م٢٠١٦بتمبرس٣٠قيمة االستثمار. كما في 

المالية المتاحة للبيع غير المدرجة. 

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



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

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٠-

التحليل القطاعي ١٥

تشغيليةقطاعاتتسعةمجموعةلل. اهأنشطتطبيعةلىعبناءتجاريةقطاعاتفيالمجموعةتقسمةداراإلغراضأل

:يهثالالثوالقطاعات

الوساطة المالية للعمالء.خدماتالقطاعذاهيشمل: وساطةال-

.وخدمات بيع العقاراتتراالعقاادارةخدماتالقطاعهذايشمل: العقارات-

.لشركات التابعة للمجموعةلمؤسسيةخدماتبتقديمتقومحيثالقابضةالشركةتمثلخرىأ: أخرى-

أداءتقييميتم. األداءوتقييمالمواردتخصيصألغراضةلمنفصبصورةالتشغيللقطاعاتالتشغيلنتائجبمراقبةدارةإلاتقوم

ير التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس السوق الحر يتم تحديد تسع.يةالتشغيلرئخساالأواألرباحىلعبناءالقطاعات

بصورة مشابهة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة

أشهر المنتهية تسعةلا

سبتمبر٣٠في 

)غير مدققة(٢٠١٦
ريال قطري ريال قطري يريال قطر ريال قطري ريال قطري ريال قطري

٦,٣٦٦,٠٧٧ - ٦,٣٦٦,٠٧٧ - - ٦,٣٦٦,٠٧٧

صافي إيرادات وساطة 

وعموالت

١,٢٦٦,٣٣٥ )٦٠٩,٩١٩( ١,٨٧٦,٢٥٤ ١,٤٦٠,٢٣١ ٤١٦,٠٢٣ - أخرى

٧,٦٣٢,٤١٢ )٦٠٩,٩١٩( ٨,٢٤٢,٣٣١ ١,٤٦٠,٢٣١ ٤١٦,٠٢٣ ٦,٣٦٦,٠٧٧ دخل القطاع

١,٢٠٦,٣٨٤ )٦,٥٢١,٦١٦( ٧,٧٢٨,٠٠٠ ٥,٩٨٣,٠٦٠ ٣١٦,٧١٩ ١,٤٢٨,٢٢١ ربح القطاع

٢٢٨,٢٦٦ - ٢٢٨,٢٦٦ ٢٨,٨٩٩ - ١٩٩,٣٦٧ هالكستاإل

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة

أشهر المنتهية لتسعةا

٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

)ير مدققةغ(
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

١١,٠٠٥,١٧٢ - ١١,٠٠٥,١٧٢ - - ١١,٠٠٥,١٧٢

صافي إيرادات وساطة 

وعموالت

١,١٨٥,٨٧٠ - ١,١٨٥,٨٧٠ - ١,١٨٥,٨٧٠ -

ربح بيع استثمار 

عقاري

٤٨٢,٢٩٧ )١٥,٥٤٨,٧٨٨( ١٦,٠٣١,٠٨٥ ١٥,٧٤٠,٤٥٨ ٩,٠٧٤ ٢٨١,٥٥٣ أخرى

١٢,٦٧٣,٣٣٩ )١٥,٥٤٨,٧٨٨( ٢٨,٢٢٢,١٢٧ ١٥,٧٤٠,٤٥٨ ١,١٩٤,٩٤٤ ١١,٢٨٦,٧٢٥ دخل القطاع

٥,٨٦٧,٧٤١ )١٤,٩٩٢,٥٨٨( ٢٠,٨٦٠,٣٢٩ ١٤,٢١١,٥٤٢ ١,٠٩٥,٤٠٥ ٥,٥٥٣,٣٨٢ ربح القطاع

١٦٥,٥٤٠ - ١٦٥,٥٤٠ ٢٤,٧١٢ - ١٤٠,٨٢٨ اإلهالك



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

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢١-

تتمة-التحليل القطاعي١٥

:المطلوبات للقطاعدات والجدول التالي يمثل الموجو

الموحدة
التعديالت 

عاداتبواالست اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٦

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

٤٣٨,٣٢٩,٧٢٦ )١٠٠,١٩٣,٨٩٧( ٥٣٨,٥٢٣,٦٢٣ ١٣٥,٢٨٢,٢٦١ ٥٠,٦١٠,٦٩٩ ٣٥٢,٦٣٠,٦٦٣ موجودات القطاع

٢٩٨,٣٦٤,٢٧٦ )١٩٣,٨٩٨( ٢٩٨,٥٥٨,١٧٤ ١,٨٠٩,٢٦٣ ٥٠,١٩١ ٢٩٦,٦٩٨,٧٢٠ مطلوبات القطاع

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية ت الوساطةخدما

ديسمبر٣١في 
٢٠١٥
(مدققة)

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

٢٤٩,١٨٢,٥٥٥ )٣٦,٢١٧,٥٥٤( ٢٨٥,٤٠٠,١٠٩ ٥١,٣٨٢,٩٤٣ ٩,٠١٠,٨٧٦ ٢٢٥,٠٠٦,٢٩٠ موجودات القطاع

١٨٧,٢٠١,٤١٤ )١,٢١٧,٥٥٨( ١٨٨,٤١٨,٩٧٢ ٧٢٦,٥٥٢ ٢,٩٤٨,٠٠٩ ١٨٤,٧٤٤,٤١١ مطلوبات القطاع

.تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر


