
المجموعة اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)
الموحدةالبیانات المالیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١



الكرامالمساهمینالسادةإلى مراقبي الحسابات المستقلینتقریر 
)ق.م.ش(القابضةاإلسالمیةالمجموعة

تقریر حول البیانات المالیة

للمجموعة اإلسالمیة القابضة ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها لقد دققنا البیانات المالیة الموحدة المرفقة 

٣١والتي تتضمن بیان المركز المالي الموحد كما في التابعة (یشار إلیهم جمیعا بـ "المجموعة")

والبیانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات ٢٠١٤دیسمبر 

للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ ، وملخص ألهم السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات المتممة النقدیة

األخرى. 

مسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة الموحدة

للمعــاییر الدولیــة للتقــاریر إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البیانــات الم الیــة وعرضــها بصــورة عادلــة وفقــًا

المالیـة ، وهـي مســؤولة كـذلك عـن إجــراءات الرقابـة الداخلیـة التــي تراهـا ضـروریة إلعــداد بیانـات مالیــة 

.موحدة خالیة من األخطاء المادیة سواء الناتجه عن إختالس أو خطأ

مسؤولیة مراقب الحسابات

إلـى أعمـال التـدقیق التـي قمنـا بهـا. إن مسؤولیتنا هي إبداء  رأي حـول البیانـات المالیـة الموحـدة اسـتنادًا

لمعـاییر التـدقیق التـي تتطلـب التقیـد بمتطلبـات آداب المهنـة والقیـام بتخطـیط ةالدولیـلقد تم تدقیقنا وفقـًا

.مادیةوتنفیذ أعمال التدقیق للحصول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة خالیة من أخطاء

یشــتمل التــدقیق علــى القیــام بــإجراءات للحصــول علــى أدلــة بشــأن المبــالغ واإلفصــاحات التــي تتضــمنها 

البیانـــات المالیـــة الموحـــدة. تـــم اختیـــار هـــذه اإلجـــراءات بنـــاء علـــى تقـــدیرنا بمـــا فـــي ذلـــك تقیـــیم مخـــاطر 

خطـأ. عنــد إجـراء تقیــیم فـي البیانــات المالیـة الموحــدة، سـواء الناتجــة عـن اخــتالس أوالمادیــةاألخطـاء 

المخـاطر نأخـذ فــي االعتبـار أنظمــة الضـبط والرقابــة الداخلیـة المتعلقــة بإعـداد الشركـــة للبیانـات المالیــة 

الموحدة وعرضـها بصـورة عادلـة ، وذلـك لغایـات إعـداد إجـراءات تـدقیق مناسـبة ، ولـیس لغـرض إبــداء 

علــى تقیــیم مــدى شــركةللرأینــا حـــول فعالیـــة أنظمــة الضــبط والرقابــة الداخلیــة  . ویشــتمل التــدقیق أیضــًا

اإلدارة مجلـسمالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیـة التقـدیرات المحاسـبیة المعـدة مـن قبـل

وكذلك تقییم العرض العام للبیانات المالیة الموحدة.
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یمكننــا مــن  معقــوًال باعتقادنــا أن األدلــة التــي حصــلنا علیهــا خــالل أعمــال التــدقیق كافیــة وتــوفر أساســًا
إبداء رأینا.

الرأي
فـــي رأینـــا أن البیانـــات المالیـــة الموحـــدة تظهـــر بعدالـــة ، مـــن كافـــة النـــواحي المادیـــة ، المركـــز المـــالي 

وأداءهـــا المـــالي وتـــدفقاتها النقدیـــة للســـنة المنتهیـــة فـــي ذلـــك ٢٠١٤دیســـمبر ٣١للمجموعـــة كمـــا فـــي 
.للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالتاریخ وفقًا

القانونیة والتنظیمیة األخرىتقریر حول المتطلبات 
وفــي رأینــا أن المجموعــة تحــتفظ بســجالت محاســبیة منتظمــة وأن البیانــات المالیــة تراعــى أحكــام قــانون 

أن المعلومــات والنظــام األساســي للشــركة.٢٠٠٢) لســنة ٥الشــركات التجاریــة رقــم ( إننــا نؤكــد أیضــًا
لقــد حصــلنا ق مــع دفــاتر و ســجالت المجموعــة.المالیــة الــواردة فــي التقریــر الســنوي لمجلــس االدارة تتفــ

علـــى جمیـــع المعلومـــات واإلیضـــاحات التـــي طلبناهـــا ألداء مهمتنـــا ، وحســـب علمنـــا واعتقادنـــا لـــم تقـــع 
علـى وجـه قـد یكـون للشـركةخالل السنة مخالفـات ألحكـام القـانون المـذكور أعـاله أو النظـام األساسـي 

المالي.أو مركزها ةالمجموعله تأثیر مادي على نشاط 

عن إرنست ویونـغ

زیـــاد نـــادر
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٥ینایر ١٤الدوحة في 
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ال یتجزأتشكل٢٣إلى ١اإلیضاحات المرفقة من  من ھذه البیانات المالیة الموحدة.جزًء

-٣ -

بیان المركز المالي الموحد 
٢٠١٤دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطريإیضاحات
الموجودات

المتداولةالموجودات 
٥٥٣,٦٠٤,٨٦٤٤٨,٤٤١,٩٨١أرصدة لدى البنوك

٦٤٦٣,٩٦٦,٨٢٨١٨٧,٣٦٩,٠٠٧أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
٧٩١-مبالغ مستحقة من عمالء

٢٦,٨٨١,٢٦٨مبالغ مستحقة من بورصة قطر
٧١٣,٣٩٩,٦٩٧٤,٣٧١,٧٢٠وارصدة مدینة اخرىمدفوعة مقدمًامصاریف

٥٥٧,٨٥٢,٦٥٧٢٤٠,١٨٣,٤٩٩إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة
٨٥,٥٦٢,٦١٧٤,٦٠٥,٢٨٩متاحة للبیعمالیةموجودات

٩٢٢٢,٦٧٥٦٩٩,٧٧٧ممتلكات ومعدات

٥,٧٨٥,٢٩٢٥,٣٠٥,٠٦٦إجمالي الموجودات غیر المتداولة

٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥الموجوداتإجمالي 

المطلوبات وحقوق المساهمین 
المطلوبات المتداولة

٤٩١,٢١٦,٩٠٦١٧٤,٤٤٩,١٨٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 
٧,١٤٩,٤٠٠-مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

١٠٣,٥٦٠,٢٢٥٤,٠٦٤,٥٢٩ارصدة دائنة اخرىو مصاریف مستحقة 

٤٩٤,٧٧٧,١٣١١٨٥,٦٦٣,١١٨إجمالي المطلوبات المتداولة

ةغیر المتداولاتالمطلوب
١١١,٠٨٧,٨٠٥٨٥٨,٤٢٩مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦١٨٦,٥٢١,٥٤٧إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمین
١٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

١٣١١,٩٠٩,٤٠٩١٠,٢٤٣,٥٦٦قانونيإحتیاطي
١٦,١١٣,٥٦٦٨,٨٨٢,٠٢٢أرباح مدورة

)١٥٨,٥٧٠((٢٤٩,٩٦٢)احتیاطي قیمة عادلة

٦٧,٧٧٣,٠١٣٥٨,٩٦٧,٠١٨إجمالي حقوق المساهمین

٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمین 

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

جمال عبداهللا الجمال د. یوسف أحمد حسین النعمة

عضو مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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الموحد بیان الدخل 
٢٠١٤دیسمبر٣١المنتهیة في نة للس

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطريإیضاحات

٣٥,٠٤٤,١٩٠١٨,٣٥٦,١٨٠إیرادات وساطة وعموالت

)٤,٧٩٥,٠١٣((٩,٣٩٠,٩٨٣)مصاریف وساطة وعموالت

٢٥,٦٥٣,٢٠٧١٣,٥٦١,١٦٧وساطة وعموالتصافي إیرادات 

٤٣٨,٤٤٧١,٨٢٥,٩١٦إیرادات من حسابات توفیر لدى بنوك إسالمیة

١,٤٢١,٩١٨-١٥بیع عقار تجاريصافي ربح من 

٧٥٧,٦٤٩-ایراد من عقود وكالة

٥٨,٥٠٠٦٢٢,٤١٣إیرادات توزیعات أرباح

٥٢٩,٩٢٤٤٨٣,٠٩٦للبیعمتاحةمالیةموجوداتصافي ربح من بیع 

)١٤٣,٧٦٥(-متاحة للبیعمالیةموجوداتمن بیع خسارة 

)٤٧٥,٦٣٤()٥٠١,٤٨٥(٨للبیعموجودات متاحةخسائر إنخفاض في قیمة 

٢٦,١٧٨,٥٩٣١٨,٠٥٢,٧٦٠التشغیلصافي ایرادات 

٣٣,٧٤١١٧,٥٤٣أخرىإیرادات

)٩,٠٣٢,٧٦٣((١٠,١١٢,٤٥٠)١٤مصاریف إداریة وعمومیة

١٦,٠٩٩,٨٨٤٩,٠٣٧,٥٤٠السنةربح 

١٦٤,٠٢٢,٢٦للسهموالمخففاألساسيالعائد
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الدخل الشامل الموحد بیان 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطريإیضاح

١٦,٠٩٩,٨٨٤٩,٠٣٧,٥٤٠للسنةصافي ربح 

سنةإیرادات شاملة أخرى لل(خسائر) 
٤٩٧,٧٣٢(٩١,٣٩٢)٨للبیعالمتاحةالمالیةللموجوداتتغیرات القیمة العادلة 

١٦,٠٠٨,٤٩٢٩,٥٣٥,٢٧٢سنةإجمالي الدخل الشامل لل
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التغیرات في حقوق المساهمین الموحد بیان 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

احتیاطي قانونيرأس المال
أرباح 
اإلجمالياحتیاطي قیمة عادلةمدورة

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٤٤,١٥٧,٦٨٧)٦٥٦,٣٠٢(٢٠١٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠٩,٢٩٧,٣٢٠٥,٥١٦,٦٦٩ینایر ١كما في 

٩,٠٣٧,٥٤٠-٩,٠٣٧,٥٤٠--ربح السنة
٤٩٧,٧٣٢٤٩٧,٧٣٢---إیرادات شاملة أخرى للسنة

٩,٠٣٧,٥٤٠٤٩٧,٧٣٢٩,٥٣٥,٢٧٢--إجمالي الدخل الشامل للسنة

١٠,٠٠٠,٠٠٠---١٠,٠٠٠,٠٠٠زیادة رأس المال ممثال في 
)٤,٥٠٠,٠٠٠(-)٤,٥٠٠,٠٠٠(--)١٧للمساهمین (إیضاحمدفوعةأرباحتوزیعات

--)٩٤٦,٢٤٦(٩٤٦,٢٤٦-)١٣المحول لإلحتیاطي القانوني(إیضاح 
)٢٢٥,٩٤١(-)٢٢٥,٩٤١(--)١٨( إیضاح مخصص دعم صندوق األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة 

٥٨,٩٦٧,٠١٨)١٥٨,٥٧٠(٢٠١٣٤٠,٠٠٠،٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦٨,٨٨٢,٠٢٢دیسمبر ٣١كما في 
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تتمة-التغیرات في حقوق المساهمین الموحد بیان 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

احتیاطي قانونيرأس المال
أرباح 
اإلجمالياحتیاطي قیمة عادلةمدورة

لایر قطريلایر قطريلایر قطريقطريلایر لایر قطري

٥٨,٩٦٧,٠١٨(١٥٨,٥٧٠)٢٠١٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦٨,٨٨٢,٠٢٢ینایر ١كما في 
١٦,٠٩٩,٨٨٤-١٦,٠٩٩,٨٨٤--السنةربح 

)٩١,٣٩٢((٩١,٣٩٢)---سنةإیرادات شاملة أخرى لل

١٦,٠٠٨,٤٩٢(٩١,٣٩٢)١٦,٠٩٩,٨٨٤--سنةالشامل للالخسائر)( إجمالي الدخل

(٦,٨٠٠,٠٠٠)-(٦,٨٠٠,٠٠٠)--)١٧(إیضاح للمساهمینمدفوعةأرباحتوزیعات
--(١,٦٦٥,٨٤٣)١,٦٦٥,٨٤٣-)١٣المحول لإلحتیاطي القانوني(إیضاح 
)٤٠٢,٤٩٧(-(٤٠٢,٤٩٧)--)١٨والریاضیة (إیضاح دعم صندوق األنشطة اإلجتماعیة

٦٧,٧٧٣,٠١٣(٢٤٩,٩٦٢)٢٠١٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩١٦,١١٣,٥٦٦دیسمبر٣١كما في 
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الموحدبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

األنشطة التشغیلیة

١٦,٠٩٩,٨٨٤٩,٠٣٧,٥٤٠لسنةصافي ربح ا

:للبنود التالیةتعدیالت
٩٥٣٤,٠٤٩٧٠٦,٦٥٥استهالك

٨٥٠١,٤٨٥٤٧٥,٦٣٤للبیعمتاحةمالیةموجوداتخسائر إنخفاض قیمة 

١٤٢١٦,٤١٢٢٢٠,٦١١بنكیةعموالت

١١٢٤٨,٨٥٦١٧٧,٧٨١مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

)٤٨٣,٠٩٦((٥٢٩,٩٢٤)للبیعمتاحةمالیةموجوداتصافي ربح من بیع 

)٦٢٢,٤١٣((٥٨,٥٠٠)إیرادات توزیعات أرباح 

)٧٥٧,٦٤٩(-ایراد من عقود وكالة

)١,٨٢٥,٩١٦((٤٣٨,٤٤٧)إیرادات من حسابات توفیر لدى بنوك إسالمیة

١٦,٥٧٣,٨١٥٦,٩٢٩,١٤٧

:العاملالمالرأستغیرات

)٣٩,١٨٩,٥٩٧((٢٧٦,٥٩٧,٨٢١)أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٧٩١١٢,١٦٨,٤٠٣مبالغ مستحقة من عمالء

)٣٠,٦٣٩,٨٦١((٣٤,٠٣٠,٦٦٨)إلى بورصة قطرمن/مبالغ مستحقة

)١,١٧٧,١٩١((٨,٩٨٩,٧٥٩)وارصدة مدینة اخرىمبالغ مدفوعة مقدمًا

٣١٦,٧٦٧,٧١٧٥٦,٠١١,٦١٨مبالغ مستحقة إلى عمالء

٢,٠٠٤,٩٠٠(٩٤٥,٠١٩)ارصدة دائنة اخرىو مصاریف مستحقة 

١٢,٧٧٩,٠٥٦٦,١٠٧,٤١٩

صافي النقد المستخدم في التشغیل:

)٢٢٠,٦١١((٢١٦,٤١٢)١٤بنكیةعموالت

)١١٦,٦٩٢((١٩,٤٨٠)١١مكافأة نهایة الخدمة للموظفین المدفوعة

١٢,٥٤٣,١٦٤٥,٧٧٠,١١٦األنشطة التشغیلیةمن صافي التدفقات النقدیة
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٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

ال یتجزأتشكل٢٣إلى ١اإلیضاحات المرفقة من  من ھذه البیانات المالیة الموحدة.جزًء

-٩ -

تتمة-الموحد بیان التدفقات النقدیة

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

األنشطة اإلستثماریة

)١٦٢,٠٤٦((٥٦,٩٤٧)٩شراء ممتلكات ومعدات

)٧,٦٥٧,٩٧٦((٢٢,٣٨٩,٧٢٨)٨للبیعمتاحةموجودات مالیةشراء 

٢١,٣٦٩,٤٤٧١٢,٥٣٦,٠٨٢للبیعمتاحةمالیةموجوداتمتحصالت من بیع 

٥٨,٥٠٠٦٢٢,٤١٣إیرادات توزیعات أرباح 

٧٥٧,٦٤٩-ایراد من عقود وكالة

٤٣٨,٤٤٧١,٨٢٥,٩١٦إیرادات من حسابات توفیر لدى بنوك إسالمیة

٧,٩٢٢,٠٣٨(٥٨٠,٢٨١)األنشطة إلستثماریةمنصافي التدفقات النقدیة  (المستخدمة في)

نشطة التمویلیةاال 
١٠,٠٠٠,٠٠٠-متحصالت من زیادة رأس المال

)٤,٥٠٠,٠٠٠((٦,٨٠٠,٠٠٠)١٧توزیعات أرباح مدفوعة للمساهمین

٥,٥٠٠,٠٠٠(٦,٨٠٠,٠٠٠)األنشطة التمویلیةمن في) ة(المستخدمیةالنقداتصافي التدفق

٥,١٦٢,٨٨٣١٩,١٩٢,١٥٤في النقد وما في حكمهالزیادهصافي

٤٨,٤٤١,٩٨١٢٩,٢٤٩,٨٢٧ینایر١النقد وما في حكمه في 

٥٥٣,٦٠٤,٨٦٤٤٨,٤٤١,٩٨١دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
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٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-١٠ -

معلومات عامة١
خاصة وقیدت بالسجل التجاري تحت رقم قطریة تأسست الشركة اإلسالمیة لألوراق المالیة كشركة مساهمة 

و السندات العقارات و خدمات الوساطة في االستثمار باالسهمتتمثل أنشطة الشركة الرئیسیة في ). ٢٦٣٣٧(
لتعالیم الشریعة اإلسالمیة. تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم (بورصة قطر )  ٥وفقًا

.تعلیمات هیئة قطر لألسواق المالیة و بورصة قطرو ٢٠٠٢لسنة 

الشركة الموافقة على تحویل الشركة إلى ، قرر مجلس إدارة٢٠٠٦سبتمبر ٢٢خالل إجتماعه المنعقد بتاریخ 
دیسمبر ٢٦عامة، وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاریخ قطریة شركة مساهمة 

. ٢٠٠٨مارس ٣بتاریخ بورصة قطروتم إدراج أسهم الشركة في .٢٠٠٦

على توصیة مجلس اإلدارة ٢٢بتاریخ عیة العمومیة الغیر عادیةوقرار الجم٢٠٠٩دیسمبر ٢٨بتاریخ بناءًا
، تمت الموافقة على تغییر إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمیة لألوراق المالیة ٢٠١٠أغسطس 

غیر(شركة مساهمة قطریة عامة) إلى المجموعة اإلسالمیة القابضة (شركة مساهمة قطریة عامة)، وقد تم الت
.٢٠١٠یولیو ١٩والتجارة بتاریخ قتصادعلى قرار هیئة قطر لألسواق المالیة وموافقة وزارة األبناءًا

الشركة ، والتي تتمثل فيتتضمن البیانات المالیة الموحدة كل من البیانات المالیة للشركة وشركتها التابعة
ار إلیهم جمیعا "المجموعة").(یشاالسالمیة لألوراق المالیة(ش.ش.و) و شركة اجیاد العقاریة (ش.ش.و)

) في دولة قطر وقیدت بالسجل التجاري تحت رقم )ش.ش.وتم تسجیل الشركة اإلسالمیة لألوراق المالیة 
وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمیة ٢٠١٠یولیو ١٩) كشركة الشخص الواحد بتاریخ ٤٦٦٤٥(

الوساطة.خدماتفيلشركةثل األنشطة الرئیسیة لتتم("الشركة" أو "الشركة األم").القابضة (ش.م.ق)

(تم تسجیل (ش.ش.و) في دولة قطر و قیدت بالسجل التجاري تحت رقم  ) ٥٦٠٩١شركة أجیاد العقاریة 
بالكامل للمجموعة اإلسالمیة القابضة وكةوهي ممل٢٠١٣یونیو ٤كشركة ذات الشخص الواحد بتاریخ 

.اعمال المتاجرة في العقارات و خدمات الوساطةللشركة فيتتمثل األنشطة الرئیسیة .(ش.م.ق)

من قبل ٢٠١٤دیسمبر٣١فيالمنتهیةسنةللللمجموعةالموحدةالمالیةالبیاناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٥ینایر ١٥بتاریخاإلدارةمجلس
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٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-١١ -

والتوحیدأسس اإلعداد ٢

أسس اإلعداد٢/١

للمعاییر وفقًا٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتهیة في عن السنة للمجموعةتم إعداد البیانات المالیة الموحدة 

الصادرة من مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة والمتطلبات ذات الصلة من الدولیة للتقاریر المالیة

. ٢٠٠٢لسنة ٥قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

لمبدأ التكلفة التاریخیة ، بإستثناء  المالیة المتاحة الموجوداتتم إعداد البیانات المالیة الموحدة طبقًا

للبیع التي تقاس بالقیمة العادلة.

تم إعداد البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري وهو العملة المستخدمة في أنشطة الشركة وفي عرض 

قریب األرقام إلى أقرب لایر قطري بإستثناء ما یشار إلیه غیر ذلك.بیاناتها المالیة وقد تم ت

أسس التوحید٢/٢

دیسمبر ٣١تشمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتها التابعة كما في 

٢٠١٤ .

اإلستحواذ وهو یتم توحید البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ

یتم اعداد الذي یبدأ فیه سیطرة المجموعة علیها حتى التاریخ الذي تنتهي فیه السیطرة.التاریخ

ة األم وباستخدام سیاسات محاسبیة المالیة للشركالفترةالبیانات المالیة للشركات التابعة لنفس 

متطابقة. یتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن 

.بالكاملبین شركات المجموعة وكذلك یتم إستبعاد األرباح الموزعةالمعامالت 

٪ ، یتم ١٠٠تابعة اقل من یحتسب وجود الحصة غیر المسیطر علیها إذا كانت ملكیة الشركة ال

توزیع نسبة للحصة غیر المسیطر علیها من إجمالي الدخل الشامل للفترة ، حتى ولو كان ذلك سوف 

یؤدي إلى عجز.
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-١٢ -

تتمة–أسس اإلعداد والتوحید ٢

تتمة-أسس التوحید٢/٢

إن الشركات التابعة المضمنة في هذه البیانات المالیة الموحدة هي كالتالي:

أنشطة الشركةبلد التأسیساسم الشركة

النسبة المئویة للملكیة 

٢٠١٤دیسمبر ٣١

النسبة المئویة للملكیة

٢٠١٣دیسمبر ٣١

الشركة االسالمیة لألوراق المالیة 

١٠٠١٠٠خدمات الوساطةقطر(ش.ش.و)

١٠٠١٠٠عقاراتقطرشركة أجیاد العقاریة (ش.ش.و) (أ)

إن أي تغییر في حصة ملكیة الشركة التابعة بدون فقدان السیطرة یتم إحتسابه كمعاملة بین المالك. 

وٕاذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

إلغاء تحقیق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.·
ألي من الحصص غیر المسیطر علیها.إلغاء تحقیق القیمة الدفتریة ·
إلغاء تحقیق الفروقات المتراكمة من تحویل العمالت األجنبیة والمدرجة ضمن حقوق الملكیة.·
تحقیق القیمة العادلة للمبالغ المستلمة.·
تحقیق القیمة العادلة ألي استثمار یحتفظ به.·
تحقیق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.·
في إیرادات شاملة أخرى إلى الربح أو إعادة تبویب البن· ود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا

الخسارة أو األرباح المدورة ، أیهما أنسب.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة٣
المستخدمة إلعداد البیانات المالیة الموحدة متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالیة المحاسبیةإن السیاسات 

بإستثناء تطبیق المعایر الجدیدة و المعدلة و التفسیرات  التالیة التي ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 
من  :٢٠١٤ینایر ١یسري مفعولها إعتبارًا
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-١٣ -

تتمة- والمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة ٣

والمعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٠تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة -مؤسسات االستثمار 

٢٧ومعیار المحاسبة الدولي ١٢
هذه التعدیالت تعطي استثناء من متطلبات التوحید المؤسسات التي تستوفى تعریف مؤسسة استثمار وفقًا

توحید البیانات المالیة و یجب ان یطبق بأثر رجعي، یخضع لتخفیف فترة ١٠تقاریر المالیة للمعیار الدولي لل
التحویل. إن االستثناء للتوحید تتطلب من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات التابعة بالقیمة العادلة 

الخسارة. من خالل الربح أو 

٣٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 
حق قانوني للتسویة قابل للتنفیذ" والمعای لتسویة غیریر آللیات اهذه التعدیالت توضح معنى "لدیه حالیًا

.الخاصة بغرف المقاصة لتكون مؤهلة إلجراء التسویة. لیس لهذه التعدیالت تأثیر على المجموعةالمتزامنة

٣٩تعدیالت على معیار المحاسبه الدولي –تجدید المشتقات واستمراریة محاسبة التحوط 

هذه التعدیالت توفر إعفاء من إیقاف محاسبة التحوط عندما یستوفي تجدید أي مشتقات مخصصة كأداة 

.ذه التعدیالت تأثیر على المجموعةتحوط معاییر معینة. لیس له

٣٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي –المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات غیر المالیة إفصاحات
قیاس القیمة العادلة على ١٣الدولي للتقاریر المالیة بعد النتائج غیر المرغوبة للمعیارهذه التعدیالت ت

إنخفاض قیمة الموجودات. باإلضافة إلى ذلك ، ٣٦المطلوبة بموجب معیار المحاسبة الدولي االفصاحات
والتي أدرجت أو النقدوحدات التتطلب هذه التعدیالت االفصاح عن المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات أو 

.على المجموعةالتعدیالتهذه عكست لها خسارة انخفاض قیمة خالل الفترة.ال تؤثر

: الرسوم٢١تفسیر لجنة المعاییر الدولیة ِإلعداد التقاریر المالیة 
یوضح التفسیر أن تقوم المؤسسة بتحقیق الرسوم كمطلوبات عند وقوع النشاط المنشئ الستحقاق الرسوم كما 

تكون مستحقة هو محدد من قبل التشریعات ذات الصلة. كما یوضح التفسیر أن إستحقاق مطلوبات الرسوم 
للتشریعات ذات الصلة. أما بالنسبة للرسوم  فقط إذا حدث هذا النشاط خالل فترة من الزمن وفقًا مستقبًال

المكتسبة عند تحقیق أو الوصول للحد األدنى من أعمال هذا النشاط ، فإن التفسیر یوضح أنه ال یتم تحقیق 
ا التفسیر أثر على المجموعة.أیة مطلوبات قبل الوصول للحد األدنى المحدد. لیس لهذ
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تتمة–والمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة٣

المعاییر المصدرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول 

المعاییر التي أصدرت ولكن لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة مذكور أدناه. 

بشكل معقول أن یكون لها مجموعةالمصدرة هي تلك التي تتوقع الهذه القائمة من المعاییر والتفسیرات 

مجموعةتاریخ مستقبلي. تنوي الفياإلفصاحات أو المركز المالي أو األداء عندما یتم تطبیقتأثیر على

أن تتبنى هذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

أثار المعاییر الدولیةمجموعةتدرس ال الجدیدة التي یسري مفعولها لفترات محاسبیة مالیةللتقاریر الحالیًا

أي من المعاییر الجدیدة المذكورة أدناه: مستقبلیة ، ولم تطبق مبكرًا

األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النهائیة من المعیار الدولي للتقاریر ٢٠١٤في یولیو 

األدوات المالیة وكذلك یحل محل معیار مشروعمراحلاألدوات المالیة الذي یعكس جمیع: ٩المالیة 

قة للمعیار الدولي للتقاریر "األدوات المالیة": التحقیق والقیاس ، وجمیع النسخ الساب٣٩المحاسبة الدولي 

. یقدم المعیار متطلبات جدیدة للتصنیف والقیاس وانخفاض القیمة ومحاسبة التحوط. یسري ٩المالیة 

مبكرًا.للتطبیقمع السماح٢٠١٨ینایر ١مفعول المعیار للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد 

إدراج بیانات المقارنة لیس إجباریًا. كما یجوز على الرغم من أن التطبیق بأثر رجعي مطلوب إلى أن 

إذا كان تاریخ )٢٠١٣و٢٠١٠و ٢٠٠٩(٩تطبیق النسخ السابقة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

علىعلى ٩. یتوقع تطبیق المعیار الولي للتقاریر المالیة رقم ٢٠١٥فبرایر ١التطبیق المبدئي قبل 

, ولیس له تأثیر على تصنیف أو قیاس المطلوبات المالیة لها.المالیةتصنیف وقیاس موجودات المجموعة 

حسابات التأجیل التنظیمیة  ١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

هو معیار اختیاري للسماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها لمعدل ١٤إن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

التنظیم باالستمرار في تطبیق معظم سیاساتها المحاسبیة الحالیة ألرصدة حسابات التأجیل التنظیمیة عند 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى. ویجب على المؤسسات التي قامت باعتماد المعیار 

منفصل في بیان المركز المالي رض حسابات التأجیل التنظیمیة كبند عب١٤الدولي للتقاریر المالیة 

وعرض الحركة في هذه الحسابات كبند منفصل آخر في بیان الربح أو الخسارة وبیان الدخل الشامل. 

یتطلب المعیار اإلفصاح حول طبیعة معدل التنظیم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثیر المعدل على 

للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو ١٤للتقاریر المالیة البیانات المالیة لها. یسري مفعول المعیار الدولي 

على المعاییر الدولیة ٢٠١٦ینایر ١بعد  بناًء . وحیث أن المجموعة تقوم بإعداد بیاناتها المالیة حالیًا

للتقاریر المالیة فال ینطبق هذا المعیار على المجموعة.
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تتمة–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة ٣

اإلیرادات  من عقود العمالء ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

والذي وضع نموذج ذو خمسة خطوات لتطبیقه ٢٠١٤في مایو ١٥أصدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة الناشئةعلى اإلیرادات  ، تحقق اإلیرادات ١٥من العقود مع العمالء. وفقًا

بالقیمة التي تعكس المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول علیه مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى 

ادات الجدید یطبق معیار االیر .لقیاس وتحقیق اإلیراداتالعمیل. تقدم مبادئ المعیار نهج أكثر تنظیمًا

على كافة المؤسسات و سوف یلغي كافة متطلبات تحقیق االیرادات ضمن المعایر الدولیة للتقاریر المالیة.

ینایر ١یجب إما التطبیق بأثر رجعي بصورة كاملة أو معدلة للسنوات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد 

عل٢٠١٧ ى تقییم أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة مع السماح بالتطبیق المبكر. تعمل المجموعة حالیًا

والتخطیط لتطبیقه في تاریخ سریان مفعوله. ١٥

٢٠١٤یولیو –التحسینات السنویة 

سوف لن یكون لهذه ,٢٠١٤یولیو ١هذه التحسینات یسري مفعولها للفترات المالیة التي تبدا في او بعد 

، ولكنها تشمل:مجموعةالتحسینات تأثیر على ال

دمج األعمال  ٣لمعیار الدولي للتقاریر المالیة ا

یتم تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتوضح أن جمیع اتفاقیات المبالغ المحتملة المصنفة كمطلوبات (أو 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  سواًءموجودات) الناشئة من دمج األعمال یجب قیاسها ال حقًا

.، كما هو مطبق)٣٩( أو معایر المحاسبة الدولیة ٩ت نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة حادرجت ت

القطاعات التشغیلیة   ٨المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

:و التي توضح التاليیتم تطبیق التعدیالت بأثر رجعي 

في الفقرة دمجالایریق معبقامت بها اإلدارة عند تطیجب على المؤسس اإلفصاح عن األحكام التي -

ذلك وصف موجز حول القطاعات التشغیلیة ٨من المعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٢ ، متضمنًا

الخصائص االقتصادیة (مثل المبیعات و إجمالي هامش الربح) المستخدمة في و التي تم دمجها 

تقییم ما إذا كانت العقارات" متماثلة.

ما هتكون تسویة موجودات القطاعات مع إجمالي الموجودات مطلوبة اإلفصاحات عنها فقط في حال-

القرار حولها وبالمثل فیما یتعلق بمطلوبات القطاع. خاذإذا كانت التسویة قد تم تقدیمها الت
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تتمة–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة ٣

تتمة-٢٠١٤یولیو –التحسینات السنویة 

الموجودات غیر ،٣٨معیار المحاسبة الدولي -: اآلالت والمعدات١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الملموسة   

لمعیار المحاسبة الدولي  ومعیار المحاسبة الدولي ١٦یتم تطبیق التعدیالت بأثر رجعي وتوضح أنه وفقًا

إلى البیانات التي یمكن مالحظتها سواء على مستوى یجوز إعادة تقییم الموجودات من خالل اإلشارة ٣٨

اإلجمالي أو صافي القیمة الدفتریة. إضافة إلى ذلك ، فإن االستهالك واالطفاء المتراكم هو الفارق بین 

اإلجمالي والقیمة الدفتریة لهذه الموجودات.

: إفصاحات حول األطراف ذات العالقة ٢٤معیار المحاسبة الدولي 

(المؤسسات التي تقدم خدمات موظفي یتم تطبیق ا لتعدیالت بأثر رجعي وتوضح أن مؤسسات اإلدارة 

اإلدارة الرئیسیة) هي أطراف ذات عالقة تخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة. إضافة إلى ذلك ، 

فإنه على المؤسسة التي تستخدم مؤسسات إدارة أن تقوم باإلفصاح عن المصروفات المتكبدة مقابل 

. اإلدارة المقدمةخدمات 

المنفصلةالمالیةالبیاناتفيالملكیةحقوقتطبیق طریقة: ٢٧الدوليالمحاسبةمعیار
سوف تسمح التعدیالت للمؤسسات باستخدام طریقة حقوق الملكیة لحساب االستثمارات في الشركات 

بتطبیق التي تقومالمؤسسات البیانات المالیة المنفصلة.التابعة والمشاریع المشتركة والشركات الزمیلة في

أن تنقل إلى استخدام طریقة حقوق الملكیة في بیاناتها المالیةختارالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وت

ییر بأثر رجعي. بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإعداد بیاناتها المالیة وفقًاغالمنفصلة علیها أن تطبق هذا الت

من تاریخ تطبیق المعاییر ألول مرةللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة علیها تطبیق هذه الطریقة ابتداًء

٢٠١٦ینایر ١الدولیة للتقاریر المالیة. یسرى مفعول هذه التعدیالت للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

على البیانات المالیة الموحدة للمجموعةمع السماح بالتطبیق المبكر. لن یكون لهذه التعدیالت تأثیر  .ًا
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السیاسات المحاسبیة الهامة ٤

اإلیرادات
یتم تحقیق إیرادات الوساطة والعمولة عندما تكتمل معاملة بیع أو شراء ویثبت الحق في إستالم اإلیراد.

.في إستالم األرباحعندما یثبت حق المجموعةتوزیعات األرباحباح األر تدرج 

ایرادات الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي .تدرج

تحقق األرباح من الودائع اإلسالمیة حسب إستحقاق األرباح.

للبیعموجودات مالیة متاحة
، مجموعةة المتاحة للبیع ، على أساس تاریخ المتاجرة، عندما تصبح الـالموجودات المالیو الغاء یتم إدراج

كون، طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة.تتوقف عن أن تأو 

كموجودات مالیة متاحة للبیع مبدئیا بالتكلفة وبعد ذلك یتم قیاسها بالقیمة العادلة، عنیةاالستثمارات المتسجل

التغیرات في القیمة العادلة كبند منفصل في حقوق إدراجإال إذا كان ال یمكن قیاسها بشكل موثوق. یتم 

ستبعاد أي ربح االأي خسارة، أو عند عند إنخفاض القیمة.المساهمین من خالل بنود الدخل الشامل األخر

في بیان الدخل ویتم إدراجة"احتیاطي القیمة العادلة" ضمن حقوق الملكیةتحتقد تم ادراجهأو خسارة

.لسنةل

والمعدات ممتلكاتال
بوالمعداتاألثاث قید ت بعد خصم االستهالك المتراكم و/ أو انخفاض في القیمة، إن وجد. التكلفة مبدئیًا

هذه القطع لموجودات مجموعةوالمعدات على فترات، تحقق اللممتلكاتعندما یقرر استبدال قطع هامة من ا
قق جمیع تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى فردیة بأعمار إنتاجیة واستهالك محددین على التوالي. وتح

في بیان الدخل بالتكلفة المتكبدة. 

بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات كالتالي:االستهالكیحتسب 

سنة٥األثاث والتركیبات
سنوات٥- ٣ومعدات مكتبیةأجهزه الكمبیوتر

سنوات٥تحسینات مباني مؤجرة
سنوات٥سیارات

والمعــدات لتحدیــد االنخفـاض عنــد وجـود أحــداث أو تغیـرات ظرفیــة تــدل ممتلكـاتالدفتریــة للالقیمـة مراجعــةتـتم 
القیمـة الدفتریـة أعلـى مـن على احتمال عـدم اسـترداد القیمـة الدفتریـة. فـي حالـة وجـود دلیـل كهـذا وعنـدما تكـون 

، وهــي قیمتهــا ، یــتم تخفــیض الموجــودات إلــى القیمــة الممكــن اســتردادهاالممكــن اســتردادها التقدیریــة القیمــة
العادلة ناقص تكالیف البیع أو قیمتها في حال االستخدام أیهما أعلى.
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الهامة ٤

تتمة-والمعداتلممتلكاتا

والمعدات عند استبعاده أو عنـدما ال ممتلكاتالمنأي جزء و المعدات أوممتلكاتأي من الیتم إلغاء تحقیق
یتوقع أي منـافع اقتصـادیة مسـتقبلیة مـن اسـتخدامه. تـدرج أي أربـاح أو خسـائر ناشـئة مـن اسـتبعاد الموجـودات 

ــتم فیهــا كفــروق بــین صــافي متحصــالت االســتبعاد والقیمــة الدفتریــة للموجــودات  ــان الــدخل للســنة التــي ی فــي بی
االستبعاد.

القیمـة المتبقیـة للموجـودات وأعمارهـا اإلنتاجیـة وطـرق االسـتهالك.وتعـدیل مالیة تتم مراجعة فترةنهایة كل في
و یتم التعدیل  اذا لزم االمر للفترات المستقبلیة.

انخفاض الموجودات المالیة والمبالغ غیر الممكن استردادها
ــي علــى احتمــال انخفــاض دائــم لقیمــة  ــیم لتحدیــد مــا إذا كــان یوجــد دلیــل فعل فــي نهایــة كــل فتــرة مالیــة یــتم تقی

معینــة. فــي حالــة وجــود دلیــل كهــذا تــدرج خســارة انخفــاض الموجــودات فــي بیــان الــدخل. یــتم ةمالیــموجــودات 
تحدید قیمة االنخفاض كالتالي:

ة ، یكون االنخفاض هو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة ، بعد بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادل)أ

في بیان الدخل. خصم أي خسائر انخفاض في القیمة تم تحقیقها سابقًا

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، یكون االنخفاض هو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة )ب

بمعدل العائد السوقي لموجودات مالیة مماثلة.للتدفقات النقدیة المستقبلیة مخصومة 

، یكون اإلنخفاض هو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة المطفأة بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ج)

.األصلي المستحقالحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة 
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تتمة- السیاسات المحاسبیة الهامة ٤

أرصدة لدى البنوك

في بیان التدفقات النقدیة الموحد یتكون من األرصدة البنكیة والنقد في الصندوق وودائع و ما في حكمة النقد 

مستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل.التي لها تواریخ إستحقاق اصلیةقصیرة األجل

المخصصات

ناشئ من أحداث سابقة ، المجموعة(قانوني أو حكمي) على یتم تكوین مخصصات في حالة وجود إلتزام

سداد تكالیف هذا االلتزام بمبالغ محددة  بصورة موثوقة.وعندما یكون محتمًال

للموظفینمكافأة نهایة الخدمة

لمكافآت نهایة الخدمة للموظفین األجانب لعقود عمل الموظفین وقانون .تحتسب المجموعة مخصصًا وفقًا

العمل. تحتسب المكافآت على أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته بعد إكمال الحد األدنى من فترة 

الخدمة. تدرج التكالیف المتوقعة للمكافأة على مدى فترة الخدمة. 

لمساهمتها في صندوق التقاعد تحت إدارة الدولة كذلك تحتسب المجموعة للموظفین القطریین وفقًامخصصًا

تدرج مصاریف المساهمة ضمن تكالیف الموظفین في بیان الدخل الموحد. لیس ،لقانون التقاعد والمعاشات

على المجموعة التزام بمدفوعات أخرى بعد هذه المساهمات. تدرج المساهمات عند استحقاقها.

العمالت األجنبیة 

بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاریخ المعاملة. ویتم تحویل األجنبیةتقید المعامالت التي تتم بالعمالت 

بیان الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاریخ 

.وحدالم. وتحول جمیع فروقات الصرف إلى بیان الدخلالمركز المالي

القیمة العادلة

ألسعار الشراء للموجودات عند  تحـدد القیمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالیة الرسمیة وفقًا

اإلغالق في تاریخ بیان المركز المالي.

دفقات النقدیة بالنسبة لألدوات المالیة التي ال توجد لها أسواق نشطة ، تحدد القیمة السوقیة باستخدام تحلیل الت

المخصومة أو بالرجوع إلى عروض أسعار الوسطاء أو التجار. لتحلیل التدفقات النقدیة المخصومة ، تقدر 

التدفقات النقدیة المستقبلیة بناء على خبرة اإلدارة ویستخدم سعر الخصم المعمول به في السوق ألداة مشابهة.



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٠ -

تتمة- السیاسات المحاسبیة الهامة ٤

إلغاء تحقیق الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

الموجودات المالیة)أ(
یلغى تحقیق الموجودات المالیة (أو جزء من موجودات مالیة أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) 

في أي من الحاالت التالیة:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات ، أو·

بحقها في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات ، ولكنها تتعهد بدفعها كاملة ودون المجموعةاحتفاظ ·

تأخیر كبیر إلى طرف ثالث. بموجب ترتیبات للتمریر.

(أ) إما أن تكون قد قامت المجموعة قیام · بتحویل حقوقها الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات و 

بتحویل كافة مخاطر ومنا بتحویل كافة مخاطر ومنافع فعلیًا (ب) لم تقم فعلیًا فع الموجودات أو 

الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السیطرة على الموجودات.

في حال قیام المجموعة بتحویل حقوقها في استالم تدفقات نقدیة من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلیًا

السیطرة على الموجودات ، یتم إدراج الموجودات بقدر ارتباط بجمیع المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول

المجموعة بالموجودات. یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة 

الدفتریة األصلیة للموجودات أو القیمة القصوى للمبلغ الذي یمكن أن یطلب من الشركة سداده أیهما أقل.

بات المالیةالمطلو )ب(
یلغى تحقیق مطلوبات مالیة في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سریان االلتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل 

أو أن یتم تعدیل شروط جوهریًامطلوبات مالیة حالیة بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة 

التعدیل كإلغاء لتحقیق المطلوبات الحالیة وتحقیق ، یعامل هذا االستبدال أو جوهریًاالمطلوبات الحالیة 

.مطلوبات جدیدة. یتم تحقیق الفرق في القیمة الدفتریة في بیان الدخل



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢١ -

أرصدة لدى البنوك٥

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٥٣,٦٠٤,٨٦٤٤٨,٤٤١,٩٨١أرصدة لدى البنوك

أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك ٦
الى حین قیام كأمانةمجموعةوتحتفظ بها ال،أرصدة العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء 

بتحویل األموال المخصصة الى مجموعةالعمالء بتخصیص هذه األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم ال

حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى هیئة التسویات.

أخرىمدینةوأرصدةمقدمامدفوعةریفمصا٧

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

١٠,٥٠٠,٠٠٠١٠,٤٠٠,٠٠٠ةتسهیالت االسالمیالمبالغ مدفوعه مقدما لشركه 

٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠تأمینات مستردة

٨٢٨,٥٣٠٨٩٤,٤٥٥مقدمًامدفوعةمصروفات

٧٠,٩١٧٧٧,٠١٥موجودات أخرى

١٣,٣٩٩,٦٩٧٤,٣٧١,٧٢٠اإلجمالي 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٢ -

للبیعمتاحةموجودات مالیة٨

على التالي:للبیعمتاحةالستثماراتاإلتشتمل

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

مدرجةأسهم ملكیة 
٣,٢٨٧,٩٨٦٢,٠٥٥,٢٨٩قطر–أسهم ملكیة 

مدرجةغیر أسهم ملكیة 
٢,٢٧٤,٦٣١٢,٥٥٠,٠٠٠قطر–ملكیة أسهم 

٢,٢٧٤,٦٣١٢,٥٥٠,٠٠٠مدرجةغیر أسهم ملكیة إجمالي 

٥,٥٦٢,٦١٧٤,٦٠٥,٢٨٩اإلجمالي 

التغیرات في رصید الموجودات المتاحة للبیع خالل السنة  موضحة كما یلي:

٢٠١٣ ٢٠١٤
لایر قطري لایر قطري

٨,٩٧٨,٢٠٢ ٤,٦٠٥,٢٨٩ ینایر ١كما في 

٧,٦٥٧,٩٧٦ ٢٢,٣٨٩,٧٢٨ مشتریات خالل السنة

)١١,٩٠٩,٢٢٢( (٢٠,٨٣٩,٥٢٣) مبیعات خالل السنة

٤٩٧,٧٣٢ (٩١,٣٩٢) صافي التغیر في احتیاطي القیمة العادلة

)١٤٣,٧٦٥( - خسارة من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع

)٤٧٥,٦٣٤( (٥٠١,٤٨٥) انخفاض القیمة

٤,٦٠٥,٢٨٩ ٥,٥٦٢,٦١٧ دیسمبر ٣١في 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٣ -

ممتلكات ومعدات٩

أجهزة وبرامج 
كمبیوتر ومعدات 

مكتبیة
ثاثأ

وتركیبات
تحسینات 
اإلجماليسیاراتمباني مؤجرة

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:التكلفة
٢٠١٤٨,١٣٠,٦٦٩٦٦٠,٨٦٢١,٢٩٦,٣٢٦٧٢,٧٧٧١٠,١٦٠,٦٣٤ینایر ١في كما 

٥٦,٩٤٧-٤٣,٧٤٧١١,٢٠٠٢,٠٠٠إضافات

٢٠١٤٨,١٧٤,٤١٦٦٧٢,٠٦٢١,٢٩٨,٣٢٦٧٢,٧٧٧١٠,٢١٧,٥٨١دیسمبر ٣١كما في 

االستهالك:
٢٠١٤٧,٤٨٤,٢٧٧٦٥٠,٥٠٠١,٢٨١,٨٨٧٤٤,١٩٣٩,٤٦٠,٨٥٧ینایر ١كما في 

٥١٠,٠٢٢٥,٦٤٤٨,٥٨٣٩,٨٠٠٥٣٤,٠٤٩استهالك السنة

٢٠١٤٧,٩٩٤,٢٩٩٦٥٦,١٤٤١,٢٩٠,٤٧٠٥٣,٩٩٣٩,٩٩٤,٩٠٦دیسمبر ٣١كما في 

:صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٤١٨٠,١١٧١٥,٩١٨٧,٨٥٦١٨,٧٨٤٢٢٢,٦٧٥دیسمبر ٣١كما في 

أجهزة وبرامج كمبیوتر 
ومعدات مكتبیة

ثاثأ
وتركیبات

تحسینات مباني 
اإلجماليسیاراتمؤجرة

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:التكلفة
٢٠١٣٧,٩٧٣,٩٨٧٦٥٥,٤٩٨١,٢٩٦,٣٢٦٧٢,٧٧٧٩,٩٩٨,٥٨٨ینایر ١كما في 
١٦٢,٠٤٦--١٥٦,٦٨٢٥,٣٦٤إضافات

٢٠١٣٨,١٣٠,٦٦٩٦٦٠,٨٦٢١,٢٩٦,٣٢٦٧٢,٧٧٧١٠,١٦٠,٦٣٤دیسمبر ٣١كما في 

االستهالك:
٢٠١٣٦,٨٤٨,٩٠٢٦٤٥,٧٢٨١,٢٢٥,١٧٩٣٤,٣٩٣٨,٧٥٤,٢٠٢ینایر ١كما في 

٦٣٥,٣٧٦٤,٧٧٢٥٦,٧٠٨٩,٨٠٠٧٠٦,٦٥٥استهالك السنة

٢٠١٣٧,٤٨٤,٢٧٨٦٥٠,٥٠٠١,٢٨١,٨٨٧٤٤,١٩٣٩,٤٦٠,٨٥٧دیسمبر ٣١كما في 

:صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٣٦٤٦,٣٩٢١٠,٣٦٢١٤,٤٣٩٢٨,٥٨٤٦٩٩,٧٧٧دیسمبر ٣١كما في 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٤ -

أخرىدائنةوأرصدةمستحقةمصاریف١٠

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

٦٨٧,٧٩٦١,٥٢٥,٩٢٢مصاریف مستحقة
٣٩٨,٩٣٩١،١٤٨،١٩١إلتزامات للمساهمین من بیع األسهم

٥٣٦,١٣٧٥١٧,٨٦١إلتزامات توزیع أرباح
٣٢١,١١٦٤٢٨,١٥٣أوراق دفع 

٤٠٢,٤٩٧٢٢٥,٩٤١مخصص دعم األنشطة الریاضیة واالجتماعیة

١,٢١٣,٧٤٠١,٣٦٦,٦٥٢مطلوبات أخرى

٣,٥٦٠,٢٢٥٤,٠٦٤,٥٢٩جماليإلا

مكافأة نهایة الخدمة للموظفین١١

كالتالي:الموحدتظهر الحركة في المخصص المدرج في بیان المركز المالي

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

٨٥٨,٤٢٩٧٩٧,٣٤٠ینایر١المخصص كما في 
٢٤٨,٨٥٦١٧٧,٧٨١السنةالمكون خالل

)١١٦,٦٩٢((١٩,٤٨٠)المكافآت المدفوعة خالل السنة

١,٠٨٧,٨٠٥٨٥٨,٤٢٩دیسمبر٣١المخصص كما في 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٥ -

رأس المال المدفوع١٢

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

رأس المال المصرح به والمصدر:

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠لایر قطري للسهم الواحد١٠سهم بقیمة إسمیة قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠١٠٠نسبة رأس المال المدفوع

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوع (باللایر القطري)

اإلحتیاطي القانوني١٣
ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري  والنظام األساسي للشركة األم یجب تحویل ٢٠٠٢لسنة ٥رقم وفقًا

من صافي الربح السنوي للشركة إلى اإلحتیاطي القانوني. یجوز إیقاف التحویالت عندما یبلغ ١٠نسبة 

من رأس المال المدفوع. إن األحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع اال في الحاالت ٥٠األحتیاطي القانوني 

.٢٠٠٢لسنة ٥یها قانون الشركات التجاریة رقم التي نص عل

ة ـمن صافي ربح السنة المنتهی١٠قررت اإلدارة تحویل ،من رأس المال٥٠یبلغحیث أن االحتیاطي لم 

(١,٦٦٥,٨٤٣بمبلغ ٢٠١٤دیسمبر ٣١في  لایر قطري) إلى اإلحتیاطي ٩٤٦,٢٤٦: ٢٠١٣لایر قطري 

القانوني.



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٦ -

إداریة و عمومیةالمصروفات ١٤

٢٠١٣ ٢٠١٤

لایر قطري لایر قطري

٣,٦٠٦,١٩٥ ٤,٣١٥,٤٩٦ تكالیف الموظفین

٨٨٩,٩٦٤ ١,٠٥١,٤٤٩ تإیجارا

٧٠٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠ اإلدارةمجلسأعضاءمكافأة

٦٤٣,٤٤١ ٦٥١,٣٧٦ صیانة وٕاصالح

٧١٥,١١٢ ٦٣٩,١٣٥ إتصاالت وبرید

٧٠٦,٦٥٥ ٥٣٤,٠٤٩ )٩( إیضاح ستهالكا

٣٥٢,٢٠٠ ٣٥٧,٢٠٠ أتعاب وساطة  

١٥٣,٢٥٠ ٢٤٩,٠٠٠ أتعاب مهنیه

١٧٧,٧٨١ ٢٤٨,٨٥٦ )١١( إیضاح نهایة الخدمة للموظفینتأمكاف

٢٢٠,٦١١ ٢١٦,٤١٢ بنكیةرسوم

١٣٨,٠٣٠ ٢١٢,٧٩٥ إجازات سنویة

١١٦,٧٧٠ ١٦٨,٢٥٠ تذاكر سفر

١٣٧,٥٥٢ ١١١,٩١٩ دعایة واعالناتمصاریف 

٨٨,٠١٤ ٧٥,٤٤٠ قرطاسیة ومطبوعات

٧٥,٣٢٢ ٧١,٩٢٥ رسوم حكومیة

٥٠,٣٦٨ ٤٦,٣٠٠ إشتراكات

١١,٢٧٢ ١٣,٩٢٠ یاراتمصروفات س

٢٥٠,٢٢٦ ٩٨,٩٢٨ مصاریف متنوعة 
٩,٠٣٢,٧٦٣ ١٠,١١٢,٤٥٠



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٧ -

ربح من بیع عقار تجاريصافي ١٥
، قامت المجموعة بمشاركة شركة التسهیالت االسالمیة ذ.م.م بشراء عقار تجاري من طرف ٢٠١٣خالل 

لطرف ثالث. إن تفاصیل هذه الحقاذي عالقة وهو بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق والذي تم بیعه

العملیة تلخص بما یلي:

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

٢٢,٠١٠,٥٦٨-عقار تجاريالمبلغ المتحصل من بیع

)٢٠,٥٨٨,٦٥٠(-تكلفة شراء عقار تجاري

١,٤٢١,٩١٨-عقار تجاريربح من بیع صافي 

العائد األساسي والمخفف للسهم ١٦

.السنةخاللالقائمةالعادیةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالسنةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابیتم

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريلایر قطري

١٦,٠٩٩,٨٨٤٩,٠٣٧,٥٤٠لسنة (باللایر القطري)ربح ا

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

٤,٠٢٢,٢٦العائد األساسي والمخفف للسهم (باللایر القطري)



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٨ -

توزیعات األرباح ١٧
، تم الموافقة على توزیع ٢٠١٤فبرایر ١٨الجمعیة العمومیة السنویة للشركة و التي إنعقدت بتاریخ في إجتماع

.٢٠١٣لایر قطري كتوزیعات ارباح نقدیة لسنة ٦,٨٠٠,٠٠٠لایر قطري للسهم و بقیمة إجمالیة ١,٧

١,١توزیع على إعالنتم الموافقة ٢٠١٣فبرایر ٣للشركة بتاریخ السنويفي إجتماع الجمعیة العمومیة
كتوزیعات أرباح نقدیة توزع من صافي ربح سنة لایر قطري٤,٥٠٠,٠٠٠إجمالیةبقیمة و لایر قطري للسهم 

٢٠١٢.

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة١٨
، یجب على ٢٠١٠و اإلیضاحات ذات الصلة الصادرة في ینایر ٢٠٠٨لسنة ١٣القطري رقم للقانون وفقًا

حكومي لدعم األنشطه اإلجتماعیة من صافي أرباح السنویة للصندوق ال٢,٥المجموعة المساهمة بنسبة 

أن یتم تحقیق المبلغ المستحق دفعة كتوزیع من ١٣الریاضیة. یتطلب اإلیضاح الخاص بقانون رقم و 

ق الملكیة.اإلیرادات. وبالتالي یتم تحقیق هذه المساهمة في بیان التغیرات في حقو 

من % ٢,٥) والذي یمثل ٢٢٥,٩٤١: ٢٠١٣لایر قطري (٤٠٢,٤٩٧خالل السنة خصصت المجموعة مبلغ 

صافي الربح للسنة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٩

لمجموعةأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا لالمساهمین الرئیسین وتتمثل األطراف ذات عالقة في 

تلكقبلمنهامًاتأثیرًاعلیهایمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعلیهاالسیطرةتتمالتيوالشركات

.األطراف

كانت كما یلي:الموحدفي بیان الدخلالمدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

٤٣٨,٤٤٧١,٧٨٥,٢٥٥إسالمیةإیرادات من حسابات توفیر لدى بنوك 

٢,٢٨٩,٨٩٦١,٣٦٩,٢٨٤عموالتو وساطةإیراداتصافي 

٣,٥٣٩,٦٨٠١,٠٥٥,٣٢١عموالت مرتجعة

٧٥٧,٦٤٩-ایراد من عقود وكالة



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٢٩ -

تتمة- المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٩

ي:التالكهيالموحدالماليالمركزبیانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

١٣,٥١٢,١٥٩١٨,٩١٧,٨٣٢البنوكلدىأرصدة

٤٦٣,٦٤٩,٧٣٢٢٠٦,١٠٣,٧٠٦أرصدة عمالء-البنوكلدىأرصدة

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

١,٣٢٣,٦٠٠١,٤٠٠,٠٠٠مقدما وأرصده مدینه اخرىوعهفمدمصاریف

مكافآت اإلدارة العلیا

:كالتاليالسنة خاللباإلدارةالمسؤولینوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

١,٣٢٣,٦٠٠١,٠٩١,٦٠٠و مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةمنافع قصیرة األجل



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٣٠ -

یةالمالتاو داأل٢٠
-یعطي الجدول التالي لمحة عامة عن األدوات المالیة، غیر النقد واألرصدة لدى البنوك وأرصدة لدى البنوك

:٢٠١٤دیسمبر ٣١أرصدة العمالء، والتي تمتلكها المجموعة كما في

٢٠١٤دیسمبر٣١
قروض

متاحة للبیعوذمم مدینة
لایر قطريلایر قطري

الموجودات المالیة:

-٢,٠٠٠,٢٥٠مبالغ مستحقة من عمالء

-٢٦,٨٨١,٢٦٨مبالغ مستحقة لبورصة قطر

-٥٩,٣٤٧موجودات أخرى

٢٨,٩٤٠,٨٦٥-

٥,٥٦٢,٦١٧-متاحة للبیعموجودات مالیة

٢٨,٩٤٠,٨٦٥٥,٥٦٢,٦١٧جمالياإل

المالیة:المطلوبات 

-٤٩١,٢١٦,٩٠٦عمالءإلىمبالغ مستحقة 

-٣,٥٢٢,٠٠٧مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

-٤٩٤,٧٣٨,٩١٣جمالياإل

٢٠١٣دیسمبر٣١
قروض

متاحة للبیعوذمم مدینة
لایر قطريلایر قطري

الموجودات المالیة:

-٧٩١عمالءمبالغ مستحقة من 

-٢,٠٧٧,٢٦٥ارصدة مدینة اخرى

٢,٠٧٨,٠٥٦-

٤,٦٠٥,٢٨٩-متاحة للبیعموجودات مالیة

٢,٠٧٨,٠٥٦٤,٦٠٥,٢٨٩جمالياإل
المطلوبات المالیة:

-١٧٤,٤٤٩,١٨٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 
-٧,١٤٩,٤٠٠مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

-٤,٠٤٦,٥٢٩مستحقة وأرصدة دائنة أخرىمصاریف 

-١٨٥,٦٤٥,١١٨جمالياإل



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٣١ -

تتمة-یة المالتاو داأل٢٠

تدرج القیمة العادلة
تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةالمتداولة (غیر المعدلة) في أسواقاألسعار :١المستوى 

تقنیات أخرى والتي تكون جمیع بیاناتها التي لها تأثیر هام على القیمة العادلة المسجلة ، :٢المستوى 
و;واضحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

هام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على التقنیات التي تستخدم بیانات لها تأثیر :٣المستوى 

.بیانات سوقیة واضحة

تحویلحدثإذاماالمجموعةتقررمتكرر،على أساسالعادلةبالقیمةتسجیلهایتمالتيالمالیةلألدواتبالنسبة

هامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنیفالتقییمإعادةخاللمنالتدرجفيالمستویاتبین

.مالیةفترةكلنهایةفي) ككلالعادلةالقیمةلقیاس

:العادلةبالقیمةالتالیةالمالیةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٤دیسمبر٣١فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القیمة العادلة
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٤دیسمبر٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦-٢,٢٧٤,٦٣١٢,٢٧٤,٦٣١متاحة للبیعموجودات مالیة

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القیمة العادلة
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٣دیسمبر٣١

٢,٥٥٠,٠٠٠-٢,٠٥٥,٢٨٩٢,٠٥٥,٢٨٩موجودات مالیة متاحة للبیع

لقیمة القیاس ٢والمستوى ١، لم یتم عمل أي تحویل بین المستوى ٢٠١٤دیسمبر٣١المنتهیة في السنةخالل 

.لقیاس القیمة العادلة٣العادلة ، ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٣٢ -

تتمة-یة المالتاو داأل٢٠

اإلنخفاض في القیمة 

متاحة للبیعموجودات مالیة
بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبیع ، تقوم المجموعة في تاریخ بیان المركز المالي بتقدیر ما إذا كان هنالك دلیل 

موضوعي على إنخفاض إستثمار أو مجموعة إستثمارات. في حالة إستثمارات الملكیة المصنفة متاحة للبیع ، 

الهام أو المستمر في القیمة العادلة لإلستثمارات األقل من تكلفتها. یتضمن الدلیل الموضوعي اإلنخفاض

یتطلب تحدید ما هو "هام" أو "مستمر" تقدیر من قبل اإلدارة. یتم قیاس "الهام" مقابل التكلفة األصلیة لإلستثمار 

لیة. حددت المجموعة و"المستمر" في مقابل الفترة التي تكون فیها القیمة العادلة لإلستثمار أقل من قیمته األص

لایر قطري على أسهم ملكیة مدرجة والتي تم تسجیلها كخسائر إنخفاض في قیمة ٤٧٥,٦٣٤إنخفاض بقیمة 

إستثمارات متاحة للبیع ضمن بیان الدخل المرحلي الموحد.



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٣٣ -

التحلیل القطاعي ٢١

ها:ومطلوباتهاموجوداتلوتحلیلهانتائجإیرادات و معأدناهموضحه الرئیسیةالتشغیلقطاعات. رئیسیةیةتشغیلقطاعاتثالثإلىمقسمةالمجموعةفإن،األساسیةاألنشطةطبیعةعلىبناء

اإلجمالي أخرىالعقاریة خدمات الوساطة٢٠١٤دیسمبر ٣١السنة المنتهیة في 
التعدیالت 
الموحدة والتصفیات 

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

اإلیرادات 

٣٥,٦٣٢,٦١٤)١,٧١١,٤٢٦(٢,٢٩٩,٨٥٠٣٧,٣٤٤,٠٤٠-٣٥,٠٤٤,١٩٠خارجیة 

-)٨,٢٩٠,٢٧١(٨,٢٩٠,٢٧١٨,٢٩٠,٢٧١--معامالت بین شركات المجموعة 

٣٥,٦٣٢,٦١٤)١٠,٠٠١,٦٩٧(١٠,٥٩٠,١٢١٤٥,٦٣٤,٣١١-٣٥,٠٤٤,١٩٠إجمالي اإلیرادات 

اإلیرادات / (المصروفات) 

)٥٣٤,٠٤٩(-)٥٣٤,٠٤٩()٦,١٣٣(-)٥٢٧,٩١٦()٨االستهالك (إیضاح 
)٥٠١,٤٨٥(-)٥٠١,٤٨٥()٥٠١,٤٨٥(--) ٩إنخفاض القیمة (إیضاح 

٤٣٨,٤٤٧-٢٨١,١١٤٩,٩٥١١٤٧,٣٨٢٤٣٨,٤٤٧إیرادات الفوائد 

١٦,٠٩٩,٨٨٤)٨,٢٩٠,٢٧١(٧,٧٦٩,٢٩٢٢٤,٦١٦,٠٩٥)٣٧,٥٦٩(١٦,٦٥٨,٤٣٢الربح (الخسارة) للقطاع 

إجمالي الموجودات 
٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩)٣٢,٧١١,٤٢٦(٥٣٣,٧٥١,٠٠٦١١,١١٣,٢٨٧٥١,٤٨٥,٠٨٢٥٩٦,٣٤٩,٣٧٥

٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦)٧,٧١١,٤٢٩(٤٩٤,٨٨٨,٣١٠٦,٠٠٢,٢٥٠٢,٦٨٥,٨٠٥٥٠٣,٥٧٦,٣٦٥إجمالي المطلوبات 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٣٤ -

تتمة-التحلیل القطاعي٢١

اإلجمالي أخرىالعقاریة خدمات الوساطة٢٠١٣دیسمبر ٣١السنة المنتهیة في 
التعدیالت 
الموحدة والتصفیات 

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

اإلیرادات 

٤٤,٠٥٥,٨٢٢-١٨,٣٥٦,١٨٠٢٢,٠١٠,٥٦٨٣,٦٨٩,٠٧٤٤٤,٠٥٥,٨٢٢خارجیة 

------معامالت بین شركات المجموعة 

٤٤,٠٥٥,٨٢٢-١٨,٣٥٦,١٨٠٢٢,٠١٠,٥٦٨٣,٦٨٩,٠٧٤٤٤,٠٥٥,٨٢٢إجمالي اإلیرادات 

اإلیرادات / (المصروفات) 

)٧٠٦,٦٥٧(-)٧٠٦,٦٥٧()٤,٣٧٣(-)٧٠٢,٢٨٤()٨االستهالك (إیضاح 
)٤٧٥,٦٣٧(-)٤٧٥,٦٣٧()٤٧٥,٦٣٤(--) ٩إنخفاض القیمة (إیضاح 

١,٨٢٥,٩١٦-١,٦٠٠,٥٤٢٨٣,٠٢٤١٤٢,٣٥٠١,٨٢٥,٩١٦إیرادات الفوائد 

٩,٠٣٧,٥٤٠)٤٧,٧١٤(٩,٠٨٥,٢٥٤)٤٣٤,٩١٨(٨,٠٢٤,١١٠١,٥٨٦,٠٦٢الربح (الخسارة) للقطاع 

٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥)٢٥,٤٨٨,٦١٥(٢١٣,٥٣٩,٨٨١٦,٤٩٥,٠٦٢٥٠,٩٤٢,٢٣٧٢٧٠,٩٧٧,١٨٠إجمالي الموجودات 

١٨٦,٥٢١,٥٤٧)٥,٢١٩,٧٣٩(١٨٩,١١٣,٩١٨٩,٠٠٠٢,٦١٨,٣٦٨١٩١,٧٤١,٢٨٦إجمالي المطلوبات 



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٣٥ -

اإللتزامات المحتملة ٢٢

٢٠١٤٢٠١٣
لایر قطريلایر قطري

٨٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

التقدیرات والقرارات المحاسبیة الهامة٢٣
وٕافتراضات تؤثر على مبالغ اإلیرادات من اإلدارة أن تتخذ تقدیرات مجموعةیتطلب إعداد البیانات المالیة لل

والمصاریف والموجودات والمطلوبات وبعض اإلیفصاحات في نهایة فترة البیانات المالیة. ولكن یمكن أن 

یؤدي عدم التأكد من هذه التقدیرات واإلفتراضات إلى نتائج تتطلب إدخال تعدیالت جوهریة في القیمة الدفتریة 

رات المستقبلیة. خالل عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة قامت اإلدارة للموجودات أو المطلوبات للفت

بإدخال التقدیرات واإلفتراضات التالیة ، التي لها تأثیر هام على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة.

المعداتو ممتلكاتاألعمار اإلنتاجیة لل

والمعدات لغرض احتساب االستهالك. یتم التقدیر بعد لممتلكاتاألعمار اإلنتاجیة التقدیریة لمجموعةتحدد ال

تقوم أن یؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبیعي والتقادم الفني أو التجاري.

بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة، ویتم تعد في الحاالت الشركة سنویًا یل قسط االستهالك مستقبًال

التي تعتقد فیها اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.

انخفاض قیمة الذمم المدینة
بعمل تقدیر للذمم المدینة الممكن تحصیلها عندما ال یكون من المحتمل تحصیل المبالغ لمجموعةتقوم ا

بالكامل. یتم هذا التقدیر للمبالغ الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردیة غیر الهامة ولكنها 

على طول الفترة استحقت السداد منذ فترة طویلة فیتم تقدیرها بصورة جماعیة ویحتسب لها مخصص بناء

الزمنیة التي مضى على استحقاقها.



اإلسالمیة القابضة (ش.م.ق)المجموعة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

-٣٦ -

تتمة-التقدیرات والقرارات المحاسبیة الهامة٢٣

تصنیف األوراق المالیة االستثماریة

ما إذا كان ینبغي أن تصنف على أنها "استثمارات بالقیمة العادلة من اتاقتناء االستثمار عندتقرر المجموعة

"متاحة للبیع". تتبع المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم  لتصنیف ٣٩خالل الربح أو الخسارة" أو 

تها استثماراتها. تقوم المجموعة بتصنیف االستثمارات "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" إذا تم حیاز 

متاحة كاستثمارات . یتم تصنیف جمیع االستثمارات األخرى "النقدتولید أساسا لغرض الربح القصیر األجل و 

الستثمار في األسهم واألوراق المالیة واالستثمار في شركة زمیلة فقط عندما ابتسجیلالمجموعةتقوم للبیع". 

یتم ، بغض النظر عن حصة الملكیة، و ر بهاهذه الشركات المستثمممارسة تأثیر كبیر على للمجموعة یمكن

.للبیعت متاحةعلى أنها استثمار االستثمارتصنف

القیمة العادلة لألدوات المالیة

عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي 

من أسواق نشطة , یتم تحدید القیمة العادلة لها باستخدام تقنیات تقییم تتضمن نموذج التدفقات النقدیة 

عندما یتاح ذلك , ولكن عند عدم توافرها , المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق الواضحة 

ارات للمدخالت مثل خطر یتطلب ذلك درجة من الحكم للحصول على القیمة العادلة. تتضمن األحكام اعتب

على هذه العوامل إلى التأثیر على القیمة اإلئتمان والتقلب. یمكن أن تؤدي التغیرات في اإلفتراضاتالسیولة و 

.٢٠العادلة المدرجة لألدوات المالیة.المعلومات مبینة في اإلیضاح 

اإلنخفاض في القیمة 
بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبیع ، تقوم المجموعة في تاریخ بیان المركز المالي بتقدیر ما إذا كان هنالك 

إستثمار أو مجموعة إستثمارات. في حالة إستثمارات الملكیة المصنفة متاحة دلیل موضوعي على إنخفاض 

للبیع ، یتضمن الدلیل الموضوعي اإلنخفاض الهام أو المستمر في القیمة العادلة لإلستثمارات األقل من 

كلفة األصلیة تكلفتها. یتطلب تحدید ما هو "هام" أو "مستمر" تقدیر من قبل اإلدارة. یتم قیاس "الهام" مقابل الت

لإلستثمار و"المستمر" في مقابل الفترة التي تكون فیها القیمة العادلة لإلستثمار أقل من قیمته األصلیة.
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