
  
  

ضة (ش.م. المجموعة ة القا  ق)ع.اإلسالم

ة ة المرحل انات المال   الموحدة غیر المدققةالمختصرة  الب
ة في أشهر الثالثةلفترة و  ما في   المنته

    ٢٠١٨مارس  ٣١
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 

ضة (ش.م. المجموعة ة القا  ق)ع.اإلسالم

ة ة المرحل انات المال   الموحدة غیر المدققة المختصرة الب
ةأشهر  الثالثةولفترة  ما في   يف المنته

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  
  
  

  الفهرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ات المستقل --  تقرر المراجعة لمدق الحسا

ز المال  ٢ ان المر   الموحد يالمرحل يب

ان الدخل المرحل  ٣  الموحد يب

ان الدخل الشامل المرحل  ٤  الموحد يب

ان التغیرات ف  ٥  الموحد يحقوق المساهمین المرحل يب

ا  ٦-٧ ة المرحلب  الموحد ين التدفقات النقد

ضاحات  ٢١ -٨ ةال حول إ ة المرحل انات المال  الموحدة المختصرة ب



 

  

 
 
 
 

ات المستقل عن ر مدق الحسا ةمراجعة ال تقر ة المرحل انات المال   الموحدة المختصرة ب
  ،، امالكر      أعضاء مجلس اإلدارة / السادةإلى 

ة المجموعة ضة اإلسالم  )قع..م.ش( القا

  قطر -الدوحة 
  
  

  المقدمة
ان لقد راجعنا  ز المالي ب ضة  المرحلي الموحد المرفالمر ة القا شار  )ش.م.ع.ق(للمجموعة اإلسالم عة ( اتها التا ة") وشر ("الشر

عا بـ "المجموعة") انات ًال من الو  ،٢٠١٨ مارس ٣١ما في  إلیهم جم ة الموحدة للدخل، الدخل الشامل، التغیرات في حقوق اب لمرحل
ة  ة في ذلأشهر  الثالثةلفترة المساهمین والتدفقات النقد ضاحاتالمنته ة المختصرة الموحدة ك التارخ واإل ة المرحل انات المال . حول الب

ةعن إعداد وعرض هذه ال مسؤولاإلدارة مجلس إن  ة المرحل انات المال ة الدولي وفقاً الموحدة  رةالمختص ب ار المحاس  )٣٤( رقم لمع
ة. إن مسؤ اوالمتعل  ة المرحل ةإصدار نتیجة مراجعة ولیتنا هي لتقارر المال انات المال ة حول هذه الب  الموحدةالمختصرة  المرحل

   .المراجعة التي قمنا بها أعمالإلى  اً استناد
  

  نطاق المراجعة
ار الدولي المتعل بإجراءات المراجعةلقد تمت مراجعتنا وفقًا لل ة التي )٢٤١٠( رقم مع ة المرحل قوم بها  "مراجعة المعلومات المال

ة من إجراء استفسارات تتضم ."نشأةالمدق المستقل للم ة المرحل سين مراجعة المعلومات المال ل رئ ولین عن ؤ من األشخاص المس ش
ة  ة،األمور المال ة وٕاجراءات مراجعة أخر وتطبی إجرا والمحاسب ثیراً . ءات تحلیل قل  عن نطاق تدقی یتم وفقًا  إن نطاق المراجعة 

ة معاییرلل ،لل الدول افة األمور الهامة خالل أعمال  تدقی ه عن  ن أن نحصل عل م ع الحصول على التأكید الذ  التالي ال نستط و
، عًا لذلكو  تدقی   .شأنهای تدقفإننا ال نبد رأ  ت

  
  نتیجة المراجعة

انات ا أن الب ستدعي االعتقاد  ةاستنادًا إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما  ة المرحل لم یتم إعدادها،  المدققة الموحدةالمختصرة  لمال
ة الدولي رقم ( ار المحاس ة، وفقًا لمع افة النواحي الماد ة".٣٤من  ة المرحل   ) "التقارر المال

  
  

  قطر –الدوحة 
ل ٢٣   ٢٠١٨ ابر

ارتنرعن   فرع قطر – رودل آند 
  

  مجد سعد أبو الخیر  
ة ة المحاسبین والمراجعین المصر   عضو جمع

ات رقم (   )٣٢١سجل مراقبي الحسا
  

  سجل المدققین الخارجیین
ة رقم (ب   )١٢٠١٥١هیئة قطر لألسواق المال
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ز المالي المرحلي ان المر   الموحد  ب
  ٢٠١٨ مارس ٣١ما في 

سمبر  ٣١    ٢٠١٨مارس  ٣١       ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)    

ضاح  الموجودات ال قطر   إ ال قطر     ر   ر
        الموجودات المتداولة
 ١١٤٬٣٧١٬٢٠٣ ١١٩٬٣٠٣٬٨٩٦  ٣  أرصدة لد البنوك
 ٥١٬٩٩٦٬٢١٧ ١٠٩٬٨٤٧٬٥٦١  ٤  أرصدة العمالء –أرصدة لد البنوك 

الغ مستحقة م ة قطر م ز  لإلیداعن شر ة لألوراقالمر  ١٣٬٥١٤٬٨٠٤ --    المال
 ٣٬٦٢٥٬٩٧٤ ٥٬٥٤٥٬٦٩٥  ٥  رصدة مدینة اخر أمصارف مدفوعة مقدمًا و 

الغ مستحقة   -- ٢٥٠٬٢٨٢    عمالء منم
 ١٨٣٬٥٠٨٬١٩٨  ٢٣٤٬٩٤٧٬٤٣٤    إجمالي الموجودات المتداولة
       الموجودات غیر المتداولة

 ٨٬٦٣٦٬٣٥٦ ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  ٦  ةاستثمارات عقار 
 ٧٬٢٤٦٬٤٨٦ ٦٬٩١٣٬٧١١  ٧   ةموجودات مال

 ٨٢١٬١٥١ ٧٨٥٬١٣٣  ٨  ممتلكات ومعدات
  ١٦٬٧٠٣٬٩٩٣  ١٦٬٣٣٥٬٢٠٠    إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 ٢٠٠٬٢١٢٬١٩١ ٢٥١٬٢٨٢٬٦٣٤    إجمالي الموجودات
ات وحقوق المساهمین         المطلو

       ات المتداولةالمطلو
الغ مستحقة إلى عمالء  ٦٠٬٣٥٨٬١٤٧ ١٠٦٬٧٧٠٬١٢١    م

الغ مستحقة  ة قطر  إلىم ز  لإلیداعشر ة لألوراقالمر  -- ٣٬٠١٥٬٢٨٤    المال
 ٢٬٥٦٤٬٥٣٩ ٤٬٢٦٩٬١٢٥  ٩  مصارف مستحقة وارصدة دائنة اخر 

ات المتداولة  ٦٢٬٩٢٢٬٦٨٦ ١١٤٬٠٥٤٬٥٣٠    إجمالي المطلو
ات غیر المتداولة        المطلو

ة الخدمة للموظفین افأة نها  ١٬٢٧٥٬٩٦٩ ١٬٣١٠٬٣٣٧  ١٠  مخصص م
ات   ٦٤٬١٩٨٬٦٥٥ ١١٥٬٣٦٤٬٨٦٧    إجمالي المطلو
       حقوق المساهمین

 ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠ ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  ١١  رأس المال 
اطي قانوني  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢ ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢  ١٢  إحت
مة اطى الق  (٥٥٤٬٩٨٤) (٨٨٧٬٧٥٩)  ٧  العادلة إحت

 ١٬١٥٢٬٣٨٨ ١٬٣٨٩٬٣٩٤    أراح مدورة
 ١٣٦٬٠١٣٬٥٣٦ ١٣٥٬٩١٧٬٧٦٧    إجمالي حقوق المساهمین

ات وحقوق المساهمین  ٢٠٠٬٢١٢٬١٩١ ٢٥١٬٢٨٢٬٦٣٤    إجمالي المطلو
  

  
  
  

  خالد محمد العماد      د/ یوسف احمد النعمه
س مجلس اإلدارة           لس اإلدارةعضو مج    رئ
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ان الدخل المرحلي   الموحد  ب

ة في شهر أ للثالثة   ٢٠١٨ مارس ٣١المنته
  
  مارس ٣١ة في للثالثة أشهر المنته    
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)    
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر
          

 ٣٬٩٦٠٬٠٩٠  ١٬٣٦٧٬٧٢٠          إیرادات وساطة وعموالت
 )١٬١٨٢٬١٤١( (٣٥١٬٧٥٦)        ١٤  صارف وساطة وعموالتم

  ٢٬٧٧٧٬٩٤٩  ١٬٠١٥٬٩٦٤          وساطة وعموالت صافي إیرادات 
        

        ضاف:
ة ات توفیر وودائع لد بنوك إسالم  ٥٢٧٬١٤١ ٨٤٢٬٤٧٣    رح من حسا

ة أراح ع موجودات مال  ٧٠٬١٦٥ --    ب
  -- ٦١٬٦٢٥    ایرادات تأجیر

ةإ  -- ٢٩٠٬٠٠٠    یراد من توزعات أراح موجودات مال
 ٣٬٣٧٥٬٢٥٥ ٢٬٢١٠٬٠٦٢    التشغیلصافي إیرادات 

       

          یخصم:
ة  )١٬٩١١٬٢١١( (١٬٨٢٩٬٤٠٨)  ١٥  مصارف إدارة وعموم

  )٩٢٬٠١٠(  (٨٧٬٥١٨) ٨  ومعداتاستهالك ممتلكات 
ة  )٦٢٬٢٢٥(  (٥٦٬١٣٠)   عموالت بن

       

 ١٬٣٠٩٬٨٠٩ ٢٣٧٬٠٠٦    الفترة رح صافى
       

  ٠,٢٣ ٠٤٠.  ١٦  العائد األساسي والمخفف للسهم
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ان الدخل   الموحد الشامل المرحلي ب
ة في أشهر  للثالثة  ٢٠١٨مارس  ٣١المنته

  
  
  مارس ٣١ة في للثالثة أشهر المنته    
    ٢٠١٧   ٢٠١٨  
  (غیر مدققة)   (غیر مدققة)    
ضاح   ال قطر   إ ال   ر   قطر  ر
          

 ١٬٣٠٩٬٨٠٩ ٢٣٧٬٠٠٦    رح الفترةصافى 
        

ان الدخل: فها إلى ب       بنود دخل شامل أخر قد یتم الحقًا إعادة تصن
ة  مة العادلة للموجودات المال من خالل بنود صافي التغیر في الق

عالدخل الشامل اآلخر /   )٣٩٬٦٦٩( (٣٣٢٬٧٧٥) ٧  المتاحة للب
       

 ١٬٢٧٠٬١٤٠ (٩٥٬٧٦٩)    الدخل الشامل للفترة )الخسائر(إجمالي 
  
  



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا    اإلسالم
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ان التغیرات في حقوق المساهمین المرحلي   الموحد ب
ة في أشهر  للثالثة   ٢٠١٨مارس  ٣١المنته

اطي قانوني     رأس المال       احت
مة  اطى الق إحت

  العادلة
  

  اإلجمالي    أراح مدورة
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال     ر ال قطر     قطر ر   ر

                    

 ١٤٢٬٧٦٢٬٤٧٥  ٧٬٣٤٦٬٣٤٣   --  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢    ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  (مدققة) ٢٠١٧ینایر  ١ما في 
  ١٬٣٠٩٬٨٠٩   ١٬٣٠٩٬٨٠٩    --   --    --  رح الفترة

مة العادلة  )٣٩٬٦٦٩(  --   )٣٩٬٦٦٩(   --    --  التغیر في الق
 ١٬٢٧٠٬١٤٠  ١٬٣٠٩٬٨٠٩   )٣٩٬٦٦٩(   --    --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

ضاح  أراح توزعات  )٥٬٦٦٣٬٥٨١(  )٥٬٦٦٣٬٥٨١(   --   --   --  )١٣للمساهمین (إ
 ١٣٨٬٣٦٩٬٠٣٤  ٢٬٩٩٢٬٥٧١   )٣٩٬٦٦٩(  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  (غیر مدققة) ٢٠١٧مارس  ٣١ما في 

 
  

اطي قانوني     رأس المال       احت
مة  اطى الق إحت

  أراح مدورة    العادلة
  

  مالياإلج
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر

 ١٣٦٬٠١٣٬٥٣٦  ١٬١٥٢٬٣٨٨   (٥٥٤٬٩٨٤)  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  (مدققة) ٢٠١٨ینایر  ١ما في 
 ٢٣٧٬٠٠٦  ٢٣٧٬٠٠٦   --   --    --  رح الفترة

مة العادلة  (٣٣٢٬٧٧٥)  --   (٣٣٢٬٧٧٥)   --    --  التغیر في الق
 (٩٥٬٧٦٩)  ٢٣٧٬٠٠٦   (٣٣٢٬٧٧٥)   --   --  الدخل الشامل للفترةإجمالي 
 ١٣٥٬٩١٧٬٧٦٧  ١٬٣٨٩٬٣٩٤   (٨٨٧٬٧٥٩)  ٧٨٬٧٨٠٬٣٢٢   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  (غیر مدققة) ٢٠١٨مارس  ٣١ما في 
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ة المرحلي ان التدفقات النقد   الموحد المختصر ب

ة في أشهر  للثالثة   ٢٠١٨ مارس ٣١المنته
 

  مارس ٣١ة في أشهر المنته للثالثة    
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)    
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر

ة           األنشطة التشغیل
 ١٬٣٠٩٬٨٠٩ ٢٣٧٬٠٠٦    رح الفترة

ة: الت للبنود التال       تعد
 ٩٢٬٠١٠ ٨٧٬٥١٨  ٨  إلستهالكا

ة  ٦٢٬٢٢٥ ٥٦٬١٣٠    مصارف بن
ات توفیر وودائع ل ةرح من حسا  )٥٢٧٬١٤١( (٨٤٢٬٤٧٣)    د بنوك إسالم

ة ع موجودات مال   )٧٠٬١٦٥( --    صافي رح من ب
ةإیرادات توزعات ا   -- (٢٩٠٬٠٠٠)    راح موجودات مال

ة الخدمة للموظفین افأة نها  ٣٨٬٥٢٤ ٣٤٬٣٦٨  ١٠  مخصص م
    (٧١٧٬٤٥١) ٩٠٥٬٢٦٢ 

      تغیرات رأس المال العامل:
 ٢٢٬٢٤٣٬٧٧١ (٥٧٬٨٥١٬٣٤٤)    أرصدة العمالء –ك أرصدة لد البنو 
الغ مستحقة    -- (٢٥٠٬٢٨٢)    عمالء منم

ة ز لألوراق المال ة قطر لإلیداع المر الغ مستحقة من شر   ٨٬٢٣٥٬٤٩١ ١٣٬٥١٤٬٨٠٤    م
الغ مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدینة اخر   )١٣٠٬٧٨٥( (١٬٩١٩٬٧٢١)    م

الغ مستحقة إلى عمالء  )٣٣٬١١١٬٠٦١( ٤٦٬٤١١٬٩٧٤    م
ة ز لألوراق المال ة قطر لإلیداع المر الغ مستحقة الى شر  ٢٬٥٥٦٬١٥٦ ٣٬٠١٥٬٢٨٤    م

 ٨٨٣٬٢٤٦ ١٬٧٠٤٬٥٨٦    مصارف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة اخر 
ة   ١٬٥٨٢٬٠٨٠ ٣٬٩٠٧٬٨٥٠     التشغیل: الناتجة منالتدفقات النقد

ة مدفوعة  )٦٢٬٢٢٥( (٥٦٬١٣٠)     مصارف بن
ة صافي  ة الناتجة منالتدفقات النقد   ١٬٥١٩٬٨٥٥   ٣٬٨٥١٬٧٢٠     األنشطة التشغیل

      

ة           األنشطة اإلستثمار
 )٧٧٬١٠١(   (٥١٬٥٠٠)  ٨  ومعدات  ممتلكاتشراء 

ة مدفوعات لشراء   )٣٬٧٦٢٬٦٣١(   --    موجودات مال
عم ة تحصالت من ب   ١٬٠٨٧٬٣٧٧   --    موجودات مال

ة ت منمتحصال   --   ٢٩٠٬٠٠٠    توزعات اراح موجودات مال
ة ات توفیر وودائع لد بنوك إسالم  ٥٢٧٬١٤١   ٨٤٢٬٤٧٣    رح من حسا

ة ة )(المستخدمة في/الناتجة من صافي التدفقات النقد  )٢٬٢٢٥٬٢١٤(   ١٬٠٨٠٬٩٧٣    األنشطة اإلستثمار
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ضاحات المرفقة من  ل اإل ة ٢١إلى  ١تش ة المرحل انات المال   .المختصرة الموحدة جزءًا من هذه الب
- ٧ -  

  

  

ة المرحلي الموحد  ان التدفقات النقد   تتمة -ب
ة في أشهر  للثالثة   ٢٠١٨مارس  ٣١المنته

  
 

ة في  للثالثة       مارس  ٣١أشهر المنته
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)    
ضاح   ال قطر   إ ال قطر     ر   ر

        

ل األنشطة            ةالتمو
 (٥٬٦٦٣٬٥٨١)   --  ١٣  للمساهمین توزعات أراح
ليالنش(المستخدمة فى)  ةالتدفقات النقد  (٥٬٦٦٣٬٥٨١)   --    اط التمو

        

مهفي (النقص)  الزادة / صافي  )٦٬٣٦٨٬٩٤٠(   ٤٬٩٣٢٬٦٩٣    النقد وما في ح
مه  ١٣٠٬١٨٩٬٠٦٩   ١١٤٬٣٧١٬٢٠٣    ینایر ١في  النقد وما في ح

مه في   ١٢٣٬٨٢٠٬١٢٩   ١١٩٬٣٠٣٬٨٩٦  ٣  مارس ٣١النقد وما في ح
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  معلومات عامة ١

قالمجموعة اإلسال تأسست ة مساهمة عامة قطرة "سا شر ضة  ة القا ة ااً م ة لشر ة لألوراق اإلسالم ة المال  مساهمة شر
ة أنشطة تتمثل. ٢٦٣٣٧ رقم التجار  السجل وقیدت "خاصة قطرة ة الشر س  والسندات وخدمات األسهم االستثمار في الرئ

م وفقاً  قطر بورصة في الوساطة ة الشرعة لتعال ع. اإلسالم ة تت ام الشر ات قانون  أح ) لسنة ١١( رقم القطر  التجارة الشر
ورصة قطر.  ٢٠١٥ ة و مات هیئة قطر لألسواق المال   وتعل

  
ة مجلس اإلدارة بتارخ  ة الع ٢٠٠٩سمبر د ٢٨بناًء على توص ة بتارخ الغیر  امةوقرار الجمع ، ٢٠١٠أغسطس  ٢٢عاد

له ة وش ة مساهمةتمت الموافقة على تغییر إسم الشر ة (شر ة لألوراق المال ة اإلسالم ) إلى قطرة عامة ا القانوني من الشر
ة مساهمة ضة (شر ة القا ضة" – عامة قطرة) المجموعة اإلسالم ، وقد تم التغیر بناًء على قرار هیئة قطر لألسواق "قا
ة وموافقة وزارة االقتصاد والتجارة بتارخ    .٢٠١٠یولیو  ١٩المال

  
اناتال تتضمن ة ب انات من ل الموحدة المال ة الب ة المال تها للشر عة، وشر ة في تتمثل والتي التا ة الشر  لألوراق االسالم
ة ة) م.م.ذ( المال ادأ وشر عا إلیهم شار() م.م.ذ( العقارة ج   ").المجموعة" جم

  
ة (ذ.م.م) في دولة قطر وقیدت  ة لألوراق المال ة اإلسالم یولیو  ١٩) بتارخ ٤٦٦٤٥السجل التجار رقم (تم تسجیل الشر

ضة (ش.م. ٢٠١٠ ة القا الكامل للمجموعة اإلسالم ة  ة ع.وهي مملو س ة األم"). تتمثل األنشطة الرئ ة" أو "الشر ق) ("الشر
ة في خدمات الوساطة.    للشر

  
السجل التجار رقم  اد العقارة (ذ.م.م) في دولة قطر وقیدت  ة أج وهي  ٢٠١٢یونیو  ٤) بتارخ ٥٦٠٩١(تم تسجیل شر

ضة (ش.م. ة القا الكامل للمجموعة اإلسالم ة  ة في أعمال المتاجرة في العقارات ع.مملو ة للشر س ق). تتمثل األنشطة الرئ
  وخدمات الوساطة.

 
ان   ةتمت الموافقـة على اصـدار الب ة فيأ الثالثةالموحدة للمجموعة لفترة  المختصرة ات المالیـة المرحل مارس  ٣١ شهر المنته

  .٨٢٠١ ابرل ٢٣وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتارخ  ٢٠١٨
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اسات التوحیدو  اإلعداد أسس  ٢ ة والس   الهامة المحاسب
  

  أسس اإلعداد  ٢/١

ة المرحلی     انات المال ةالموحدة  المختصرة ةـتم إعداد الب اته للشر عة لفترة  اوشر ة فيأشهر  الثالثةالتا  ٣١ المنته
ة الدولي رقم وفقًا ل ٢٠١٨ مارس ار المحاس ة – ٣٤مع ة المرحل   ". "التقارر المال

    
ةال تحتو ال     ة المرحل انات المال انات  المختصرة ب ة في الب ضاحات المطلو ع المعلومات واإل الموحدة على جم

ة الموحدة ال انات المال جب أن تقرأ مع الب ة و ة الموحدة السنو ما في المال ة للمجموعـة  سمبر  ٣١سنو . ٢٠١٧د
ة في  الثالثةفإن نتائج  ذلك،إضافة إلى  الضرورة مؤشرًا للنتائج التي  ٢٠١٨ مارس ٣١أشهر المنته ال تعتبر 

ة في  ة المنته ن توقعها للسنة المال سمبر  ٣١م   .٢٠١٨د
  

  أسس التوحید  ٢/٢  
ة     انات المال ة تشمل الب ةال المختصرة المرحل انات المال ة موحدة على الب عة  المختصرة المرحل اتها التا ة وشر للشر

  . ٢٠١٨ مارس ٣١ما في 
  

عة ایتم توحید                 ات التا طرة المجموعة علیها حتى التارخ الذ من تارخ االلشر ه س ستحواذ وهو التارخ الذ یبدأ ف
انات ال طرة. یتم اعداد الب ه الس ةتنتهي ف ة مال ة األم  المختصرة المرحل ة للشر عة لنفس الفترة المال ات التا للشر

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

   
انت م           طر علیها إذا  عة اقل من حتسب وجود الحصة غیر المس ة التا ة الشر ة للحصة ٪١٠٠لك ، یتم توزع نس

طر علیه ان ذلك سوف یؤد إلى عجز.ا من إجمالي الدخل الشامل للفترةغیر المس   ، حتى ولو 
  

عة      ات التا ة ضمنةتالمإن الشر انات المال ة في هذه الب التالي: صرةالمخت المرحل   الموحدة هي 
  

ة  اسم الشر

بلد 
س ةالتأس أنشطة الشر

ة ة للملك ة المئو  النس

سمبر  ٣١  ٢٠١٨مارس  ٣١  ٢٠١٧د
          

ة (ذ.م.م) ة لألوراق المال ة االسالم  ٪١٠٠ ٪١٠٠خدمات الوساطة قطر  الشر

اد العقارة ( ة أج  ٪١٠٠ ٪١٠٠ عقارات قطر  ) ذ.م.مشر
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اسات التوحیدو  عداداإل أسس  ٢ ة والس   تتمة – الهامة المحاسب
  

  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 ة التا ات الشر  موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلو

 .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

 مة العادلة أل ه. تحقی الق حتفظ   استثمار 

 .تحقی أ فائض أو عجز في الرح أو الخسارة 

 قًا في إیرادات شاملة أخر إلى الر ة األم المدرجة سا الشر ب البنود الخاصة  ح أو الخسارة أو إعادة تبو
 ، أیهما أنسب.األراح المدورة

  

الت والتفسیراتالمعاییر             الجدیدة  والتعد
اسات المحا قة في إن الس ة المط ةسب ة المرحل انات المال شى مع تلك المستخدمة االموحدة تتم المختصرة إعداد الب
انات  ةإلعداد الب ة للمجموعة  المال ة في  للسنةالسنو سمبر  ٣١المنته استثناء تطبی المعاییر ٢٠١٧د  ،

سر مفعولها ابتداًء من  ة معاییر أو  . لم تقم٢٠١٨ینایر  ١والتفسیرات الجدیدة التي  رُا بتطبی أ المجموعة م
عد. سر مفعولها   تفسیرات أخر والتي قد أصدرت ولم 

 

ة المعدلة المعاییر بتطبی المجموعة قامت انات اعداد عند التال ة الب ة المال  عن ینتج لم. الموحدة المختصرة المرحل
ة المعاییر تطبی ة حقوق  أو أراح صافي في تغییرات المعدلة والمعاییر التال قاً  عنها المفصح المجموعة ملك . سا
عة إن   :یلي ما هي الجدیدة والتفسیرات المعاییر وتأثیر طب
  

  

 ار الدولي للت ر رقم المع ة " ٩قار   " األدوات المال
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة الدولي رقم و  ٢٠١٤في یولیو  ٩تم نشر المع ار المحاس ستبدل مع "  الحالي ٣٩هو 

ة:األدوات  اس " المال ة رقم  .التحق والق ار الدولي للتقارر المال اس حول تصنیف  دلیل معدل ٩یتضمن المع وق
ة  األدوات مة الموجودات المال ة متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة جدید الحتساب انخفاض ق ات المال ومتطل
ة ضا ما أنه ی الجدیدة.التحو العامة  محاس ادئرحل أ ار  وٕالغاء االعترافاالعتراف  م ة من مع لألدوات المال

ة الدولي رقم  ة الدولي رقم  .٣٩المحاس ار التقارر المال ح مع عد سار المفعول لفترات التقارر ال ٩ص تي تبدأ في أو 
ضاح رقم  ٢٠١٨ینایر  ١ ما هو مفصح عنه فى اإل ة المرحل ٧حس انات المال ة المختصرة الموحدة والتى قد لهذه الب

ة فى آخر السنة.   ینتج عنها إفصاحات إضاف
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اسات والتوحید اإلعداد أسس  ٢ ة والس   تتمة – الهامة المحاسب
  

  تتمة -أسس التوحید  ٢/٢
  

الت والتفسیراتالمعاییر    تتمه – الجدیدة والتعد
  

 ار ر الدولي المع ة للتقار  "العمالء مع العقود إیراد"  – ١٥ رقم المال
ار قدم ة للتقارر الدولي المع ادئ ١٥ رقم المال  ما عمالء مع عقود من اإلیرادات لإلعتراف خطوات خمس من م

  : یلي
 إلتزامات على المعاملة سعر توزع المعاملة، سعر تحدید العقد، في األداء إلتزامات تحدید، العمیل مع العقد تحدید  -

  .األداء إلتزامات المنشأة تلبي) متى أو( عندما اإلیرادات اإلعتراف العقد، األداء
  

  المعاییر المعدلة
ان خ السر   لبیـــــــانا  تار

ة رقم    ٢٠١٨ینایر١ ار الدولي للتقارر المال الت على المع اس مدفوعاتحول تصنیف  ٢التعد  وق
 .المعامالت القائمة على أساس األسهم

 ة الدول ار المحاس  استثمارات عقارة "." – ٤٠ي رقم التعدیل على مع
  ة رقم ة إلعداد التقارر المال "معامالت  ٢٢تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدول

ة والدفعات المقدمة   ". العمالت األجنب
  

عد ملزمة للتطبی ح    معاییر مصدرة ولم تص
. وت عد ملزمة التطبی ح  ة صدرت ولكنها لم تص ة التال م األثر المتعل بها المعاییر المحاسب ًا بتقی قوم المجموعة حال

موجب التوارخ المتعلقة بها. قها    وستقوم بتطب
  

ان خ السر   لبیـــــــانا  تار
ة رقم    ٢٠١٩ ینایر١ ار الدولي للتقارر المال  ." اإلیجارات " ١٦المع

  ة الدولي رقم ار المحاس الت على مع ات الزمیلة  ٢٨التعد "اإلستثمار في الشر
ة  ."والمشروعات المشتر

  ة ة للتقارر المال ة على دورة المعاییر الدول الت الناتجة من التحسینات السنو التعد
٢٠١٧-٢٠١٥.  

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 ة ١٠التعد ار المحاس  ٢٨الدولي رقم  ومع

عات  قةالموجودات بین المستثمر  والمساهمة فيحول المب ة الشق أو المشروع  والشر
   .المشترك

ة هاوتفسیراتهذه المعاییر الجدیدة  ىتبنتتتوقع اإلدارة أن  انات ، لن في الفترات المستقبل ون لها تأثیر جوهر على الب
ة للمجموعة في فترات التطبی األولي بخال عض عناصر محدده عند العرض و المال   االفصاح.ف 

  
  



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا  اإلسالم

ة  انات المال ضاحات حول الب ة المختصرة الموحدة إ   المرحل
   ٢٠١٨مارس  ٣١في  

  
- ١٢ - 

  

 
   رصدة لد البنوكأ  ٣

سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١     ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر   ال قطر     ر   ر

      

ا  ٥٬٨٨٥   ٥٬٨٨٥   ت جارةحسا
ات توفیر  ٥٬٥٢١٬٤٣٨   ٩٬٥٩٦٬٨١٢   حسا

 ١٠٨٬٨٤٣٬٨٨٠   ١٠٩٬٧٠١٬١٩٩   ألجل ودائع
 ١١٤٬٣٧١٬٢٠٣   ١١٩٬٣٠٣٬٨٩٦   اإلجمالي

  
  عمالء ال أرصدة –أرصدة لد البنوك   ٤

أمانة الى حین ق   ام العمالء بتخصص هذه 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   ٥
سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١     ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ا   ال قطر     ل قطر ر   ر

        

 ٢٬٠٠٠٬٢٥٠    ٢٬٠٠٢٬٥٥٠   تأمینات مستردة
 ٤١٨٬٦١٩    ٢٬٤٢٨٬٧١٥   مصارف مدفوعة مقدماً 

 ٦٩٥٬٧١٦    ٦٦٩٬٧٩٤   ةمستحق اتإیراد
ض  ٤٢٩٬٠٠٠    ٣٦٦٬٠٠٠   أوراق الق

 ٨٢٬٣٨٩    ٧٨٬٦٣٦   أرصدة مدینة أخر 
  ٣٬٦٢٥٬٩٧٤    ٥٬٥٤٥٬٦٩٥   اإلجمالي

    
ة    ٦   إستثمارات عقار

سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١     ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

 ٨٬٩٣٤٬٨٥٨    ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  ینایر ١في 
م استثمارات عقارة (خسارة)    )٢٩٨٬٥٠٢(    --  من إعادة تقی
  ٨٬٦٣٦٬٣٥٦    ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  يالصاف
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ة إستثما     ٦   تتمه –رات عقار
  

 االستثمارات العقارة موجودة في دولة قطر.  (أ)

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

ان االستخدام الحالي  مة العادلة للعقارات  اني بناًء على أسعار المعامالت األخیرة لعقارات مماثلة. وخالل تقدیر الق للم
  للعقارات هو أدنى وأفضل استخدام.

  
ة  ٧   موجودات مال

ة        ع متاحة / اآلخر الشامل الدخل خالل من تشمل الموجودات المال   على التالي:  للب
 مارس ٣١  

٢٠١٨  
سمبر  ٣١   د

٢٠١٧  
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

ةموجودات  ة مدرجة مال ات محل  --    ٣٬٦٢٥٬٧٢٥   *)( اآلخر الشامل الدخل خالل من فى شر
ةموجودات  ة غیر مدرجة مال ات محل  --   ٣٬٢٨٧٬٩٨٦  راآلخ الشامل الدخل خالل من فى شر
ة مدرجة ( يف استثمارات ات محل  ٣٬٩٥٨٬٥٠٠    --  )*شر
ة غیر مدرجة  يف استثمارات ات محل  ٣٬٢٨٧٬٩٨٦    -- شر
 ٧٬٢٤٦٬٤٨٦    ٦٬٩١٣٬٧١١   اإلجمالي

 
ة  (*)    ة  علىالحر ة مدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ فيموجودات مال ات محل ات يف ستثماراتاإل شر ةم شر   :مدرجة حل

 

  
 مارس ٣١

٢٠١٨  
سمبر  ٣١   د

٢٠١٧  
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

 --  ٣٬٩٥٨٬٥٠٠  ینایر ١الرصید في 
 ٥٬٥٣٠٬٦٩٧  --  فترة / السنةإضافات خالل ال

عادات خالل ال  (١٬٠٨٣٬٠٧١)  -- فترة / السنةاست
ع ة متاحة للب ع موجودات مال  ٦٥٬٨٥٨  --  الفترة / السنة خالل أراح ب

مة العادلة  (٥٥٤٬٩٨٤)  (٣٣٢٬٧٧٥)   خالل الفترة / السنة التغیر في الق

 ٣٬٩٥٨٬٥٠٠  ٣٬٦٢٥٬٧٢٥  اإلجمالي
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  معداتممتلكات و    ٨

 

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:
 ١١٬٧١٦٬٠٨٧  ٧٢٬٧٧٧  ٢٬٠١٣٬٦٧١  ٦٧٢٬٩٧٣  ٨٬٩٥٦٬٦٦٦ (مدققة) ٢٠١٨ینایر  ١ما في 
 ٥١٬٥٠٠   --    --   ٥٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠ الفترةإضافات 
 ١١٬٧٦٧٬٥٨٧  ٧٢٬٧٧٧  ٢٬٠١٣٬٦٧١  ٧٢٢٬٩٧٣  ٨٬٩٥٨٬١٦٦ دققة)غیر م(٢٠١٨مارس  ٣١ما في 

          :المتراكماإلستهالك 
 ١٠٬٨٩٤٬٩٣٦    ٧٢٬٧٧٥   ١٬٧٠٣٬١٣٥    ٦٦٨٬٧١٤   ٨٬٤٥٠٬٣١٢ (مدققة) ٢٠١٨ینایر  ١ما في 

 ٨٧٬٥١٨    --   ٣٥٬٨٦٨    ١٬٣٩٣   ٥٠٬٢٥٧  الفترةإستهالك 
 ١٠٬٩٨٢٬٤٥٤    ٧٢٬٧٧٥   ١٬٧٣٩٬٠٠٣    ٦٧٠٬١٠٧   ٨٬٥٠٠٬٥٦٩ ققة)غیر مد( ٢٠١٨مارس  ٣١ما في 

               

ما في ة  مة الدفتر            صافي الق
  ٧٨٥٬١٣٣    ٢    ٢٧٤٬٦٦٨    ٥٢٬٨٦٦    ٤٥٧٬٥٩٧ دققة)غیر م( ٢٠١٨مارس  ٣١

 

 

  

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  (مدققة) ٢٠١٧ینایر  ١ما في 
 ١٨٩٬٦٩٦   --    --   --  ١٨٩٬٦٩٦  إضافات
سمبر  ٣١ما في   ١١٬٧١٦٬٠٨٧  ٧٢٬٧٧٧  ٢٬٠١٣٬٦٧١  ٦٧٢٬٩٧٣  ٨٬٩٥٦٬٦٦٦  (مدققة)  ٢٠١٧د

                    

                    :هالك المتراكماالست
 ١٠٬٥٤٦٬١٣٢  ٧٢٬٧٧٥  ١٬٥٥٩٬٦٦٨  ٦٦٥٬٢١٩  ٨٬٢٤٨٬٤٧٠  (مدققة) ٢٠١٧ینایر  ١ما في 

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

                    

مة ا ما فيصافي الق ة                      لدفتر
سمبر  ٣١   ٨٢١٬١٥١    ٢    ٣١٠٬٥٣٦    ٤٬٢٥٩    ٥٠٦٬٣٥٤  (مدققة) ٢٠١٧د

 
  
 



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا  اإلسالم

ة  انات المال ضاحات حول الب ة المختصرة الموحدة إ   المرحل
   ٢٠١٨مارس  ٣١في  

  
- ١٥ - 

  

  
  وأرصدة دائنة أخر مصارف مستحقة     ٩

سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

 ١٬٥٨٧٬٧٠٥    ١٬٥٣٣٬٧١٨   لمساهمین عن توزعات أراح مطلوب
ع أسهم الغ المستحقة للمساهمین من ب  ٢٥٨٬٩٩٣    ٢٥٨٬٩٩٣   الم

 ١٢٦٬٥٠٤    ٢٩٬٩٧٩   مصارف مستحقة
 --    ١٬٨٨١٬٠٠٠   وراق دفعأ
  ٤٠٬٢٠٥    ٣٩٬٧٩٣   مساهمین من فائض اإلكتتاب ل طلوبم

 ٤٢٠٬٢٩٢    ٣٥٨٬٦٦٧   إیرادات غیر محققة
ات اخر   ١٣٠٬٨٤٠    ١٦٦٬٩٧٥   مطلو

 ٢٬٥٦٤٬٥٣٩    ٤٬٢٦٩٬١٢٥   الياالجم
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

افأةمخصص    ١٠ ة الخدمة  م  للموظفیننها

سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

ما في   ١٬٣١٨٬٣٠٩    ١٬٢٧٥٬٩٦٩   ینایر ١المخصص 
ون خالل الفترة / السنة  ١٦٦٬٦٢٣    ٣٤٬٣٦٨   مخصص م

 (٢٠٨٬٩٦٣)      -   المدفوع خالل الفترة / السنة
 ١٬٢٧٥٬٩٦٩    ١٬٣١٠٬٣٣٧   اإلجمالي

 

 
  رأس المال    ١١

سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١    ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

        والمدفوع رأس المال المصدر
ة قدرها  ٥,٦٦٣,٥٨١ مة إسم ق   لسهم الواحدرال قطر ل ١٠سهم 

سمبر  ٣١(  ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠   ٥٦٬٦٣٥٬٨١٠  رال قطر للسهم) ١٠سهم بواقع  ٥,٦٦٣,٥٨١ :٢٠١٧د
  

 

ه من  ،٢٠١٦عام خالل  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 لل   شر
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  تتمه -رأس المال    ١١

 

ة، اقترح مجلس اال٢٠١٥مارس  ١٥وخالل اجتماع المساهمین بتارخ  ة  دارة زادة رأس مال الشر ٪ وزادة العدد ٥٠بنس
، تم تحدید سعر السهم من قبل ٢٠١٥مایو  ٤سهم. وخالل االجتماع المنعقد بتارخ  ٦,٠٠٠,٠٠٠اإلجمالي لألسهم إلى 

مبلغ مجلس اإلدارة، ب م مستقل،  مة العادلة التي أجراها مق اإلضافة إلى  ١٠ناء 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  ١٦,٦٣٥,٨١٠ ما  ح ١,٦٦٣,٥٨١رال قطر  ص مبلغ  سهمًا، ٥,٦٦٣,٥٨١ سهمًا ل انت عالوة االصدار  و
ات رقم  ٦٦,١٤٢,١١٥ اطي القانوني وفقا لقانون الشر   .٢٠١٥لسنة  ١١رال قطر وتم إدراجها في االحت

 
 
 

  

اطى قانونى    ١٢   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 أعاله. اطي القانوني غیر قابل للتوزع اال في الحاالت التي نص علیها قانون الشر   المدفوع. إن األحت
      

 

  

اطي  اطي القانوني ٪ ٥٠عد قد تحیث أن االحت الغ إلى رصید االحت ة م ل أ ما من رأس المال، قررت اإلدارة عدم تحو
سمبر ٣١ في  ولألعوام الالحقة لهذا التارخ. ٢٠١٦ د

 
  

عات األراح   ١٣   توز
  

ة والتي انعقدت بتارخ   ة السنو للشر ة العامة العاد توزع    عدم ، تمت الموافقة على ٢٠١٨ ابرل ١خالل اجتماع الجمع
ة لسنة    .٢٠١٧اراح نقد

  

ة خالل  ة السنو اجتماع الجمع ة والتي انعقدت بتارخ العامة العاد  ١الموافقة على توزع  ت، تم٢٠١٧فبرایر  ٢٠للشر
ة مة إجمال ق توزعات  ٥,٦٦٣,٥٨١ قدرها رال قطر للسهم و ة لسنة أرال قطر    .٢٠١٦راح نقد

  
   تمصارف وساطة وعموال   ١٤

ة في للثالثة       مارس ٣١ أشهر المنته
  ٢٠١٧   ٢٠١٨  
  مدققة)غیر (   مدققة)غیر (  
ال قطر    ال قطر    ر   ر

        

ة ز لالوراق المال ة قطر لالیداع المر  ١٬١٨٢٬١٤١  ٣٥١٬٧٥٦  عمولة مدفوعة إلى شر
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ة   ١٥ ة وعموم   مصارف إدار
ة في للثالثة       مارس ٣١ أشهر المنته
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  مدققة)غیر (    مدققة)غیر (    
ال قطر      ال قطر     ر   ر

  ٩٧٢٬١٦٥    ٨٣٣٬٧٨٣     تكالیف الموظفین
  ٤٣٨٬١٠٤    ٣٥٩٬٠٤٠     إیجار

رد   ١٤٨٬٧٢٧    ١٦٠٬٣١٩     إتصاالت و
انة وٕاصالح   ٨١٬٩٩٤    ٩١٬٧٨٨     ص
  ٦١٬٢٩٨    ١١٠٬٢٩٥     أتعاب وساطة  

ةأتعاب مه   ٦١٬٥٠١    ٥٤٬٦٥٠     ن
 --   ١٣٬٥٥٧     بدل اجازات

ضاح  ة الخدمة للموظفین (إ افأة نها   ٣٨٬٥٢٥    ٣٤٬٣٦٨     )١٠م
  --    ٢٥٬٠٠٠     وتسومصارف اعالنات 

  ٢٬٧٨٥    ٨٬٦٣٠     تذاكر سفر
ة ومطبوعات   ١٬٥٥١    ٤٬٣٤٩     قرطاس

ة وم   ١٨٬٧٢٠    ١٠٬٢٧٠     رسوم ح
ارة مصارف   ٢٬٩٦٢    ١٬٦٥٨     س

  ٨٢٬٨٧٩    ١٢١٬٧٠١     مصروفات متنوعة
               ١٬٩١١٬٢١١  ١٬٨٢٩٬٤٠٨  

  

  العائد األساسي والمخفف للسهم     ١٦
ة األسهم لعدد المرجح المتوسط على الفترة رح قسمة للسهم والمخفف األساسي العائد إحتساب یتم الفترة  خالل القائمة العاد

  التالي:
ة في للثالثة       مارس ٣١ أشهر المنته
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  (غیر مدققة)   (غیر مدققة)   
ال قطر     ال قطر     ر   ر
          

( الرال القطر  ١٬٣٠٩٬٨٠٩   ٢٣٧٬٠٠٦    رح الفترة (
 ٥٬٦٦٣٬٥٨١   ٥٬٦٦٣٬٥٨١    متوسط عدد األسهم القائمة

الرال الق )العائد األساسي والمخفف للسهم (   ٠,٢٣   ٠,٠٤    طر
التالي فإن للسهم،سهم ذات تأثیر على العائد المخفف رة إصدار أتلم یتم خالل الف ساو  و العائد المخفف للسهم الواحد 
 العائد االساسي.
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ات   ١٧   المحتملة  المطلو
سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١     ٢٠١٧د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

        

ات ضمان  ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  خطا
  
  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة     ١٨
سین تتمثل األطراف ذات عالقة في    ا للمجموعة والمساهمین الرئ اتأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العل  تتم التي والشر

طرة ة أو املة صورة علیها الس   .األطراف تلك قبل من هاماً  تأثیراً  علیها مارس التي أو مشتر
  

ان الدخل المرحلي الموحد المدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة    ما یلي: في ب   انت 
ة في للثالثة       مارس ٣١ أشهر المنته
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  

  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)    
ال قطر      ال قطر     ر   ر

ات توفیر أراح من ةلد بن وودائع حسا   ٥٢٧٬١٤١   ٨٤٢٬٤٧٣    وك إسالم
       

 ٦٢٤٬٢٩٥   ٥٢٬٥٣٥   وعموالت وساطة إیراداتصافي 
       

 )٦٢١٬٦٢٢(   )٣٤٬٩٧٩(  عموالت مرتجعة
  
  

ان في المدرجة العالقة ذات األطراف أرصدة ز ب   ي:التال هي المالي المر
سمبر  ٣١    ٢٠١٨ مارس ٣١     ٢٠١٧د
  (مدققة)    مدققة)غیر (  
ال قطر     ال قطر ر      ر

 ٥١٬٩٤٥٬٠٣٧   ١٠٧٬٠١٤٬٥٠٩ العمالء أرصدة – البنوك لد أرصدة
        

 ١١٤٬٣٧٠٬٦٩٠   ١١٩٬٣٠٣٬١٦٣ المجموعة أرصدة – البنوك لد أرصدة
  
  

  اإلدارة العلیا مكافآت  
  

افأة بلغت   ار اإلدارة مجلس أعضاء م   :التالي فترةال خالل اإلدارة المسؤولین و
ة  لثالثةل     مارس ٣١في أشهر المنته
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر

 ٣٤٢٬٩٠٠   ٣٣٣٬٠٠٠  منافع قصیرة األجل



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا  اإلسالم
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  ةالمال تاو داأل    ١٩
  

  تدرج القیمة العادلة  
  

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

  

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

ة ة فترة ل نها   .مال
  

ة األدوات ان لد المجموعة ،٢٠١٨ مارس ٣١ في ما ة المال مة التال   :العادلة الق
مة العادلة    ٣المستو   ٢المستو   ١المستو   الق

ال قطر  (غیر مدققة) ٢٠١٨مارس  ٣١ ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
         

ة  من خالل الدخل موجودات مال
 ٣٬٢٨٧٬٩٨٦   --    ٣٬٦٢٥٬٧٢٥    ٦٬٩١٣٬٧١١   الشامل اآلخر

           

ة   ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  --  --  ٨٬٦٣٦٬٣٥٦  استثمارات عقار
               

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

ة  ل بین المستو  ،٢٠١٨ مارس ٣١في خالل الفترة المنته 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. عاملة األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق :  المستو األول  لموجودات أو مطلو
مة العادلة  : المستو الثاني اناتها التي لها تأثیر هام على الق ع ب ات أخر والتي تكون جم واضحة  المسجلة،تقن

اشرة اشرة أو غیر م  و ; صورة م
انـات  : المستو الثالث مة العادلة المسجلة والتـي ال تعتمـد علـى ب انات لها تأثیر هام على الق ات التي تستخدم ب التقن

ة واضحة  .سوق



ضة (ش.م.ع.ق) المجموعة ة القا  اإلسالم
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- ٢٠ - 

  

 
  

  التحلیل القطاعي   ٢٠
  

عة لىع بناء تجارة قطاعات في المجموعة تقسم ةدار اإل غراضأل ةتشغی قطاعات ثالثة مجموعةلل. اهأنشطت طب    ل
  :يه ثالالث والقطاعات 
 ة للعمالء. خدمات القطاع ذاه شمل: وساطةال   الوساطة المال
 :ع العقارات تراالعقا ادارة خدمات القطاع هذا شمل العقارات   .وخدمات ب
  ة تمثل أخر : أخر ضة الشر م تقوم حیث القا ة خدمات بتقد عة للمجموعةل مؤسس ات التا  .لشر

  
م الموارد تخصص ألغراض ةلمنفص صورة التشغیل لقطاعات التشغیل نتائج ةمراق دارةإلا تقوم م یتم. األداء وتقی   أداء تقی

صورة  .ةالتشغیل رئخساال أو األراح ىلع بناءً  القطاعات ة على أساس السوق الحر  ل بین القطاعات التشغیل یتم تحدید تسعیر التحو
  قة.مشابهة للمعامالت مع األطراف ذات العال

  

 الموحدة
الت   التعد

عادات   واالست
 

  اإلجمالي 
 

  أخر 
 

ة    العقار
 

  خدمات الوساطة

ة  للثالثة أشهر المنته
 ٢٠١٨مارس  ٣١في

 )غیر مدققة(
ال قطر  ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر    ر

            

١٬٠١٥٬٩٦٤  --  --  ١٬٠١٥٬٩٦٤  --  ١٬٠١٥٬٩٦٤ 
في إیرادات وساطة صا

 وعموالت
 أخر  ٦٠٤٬٠٦٤  ٣٧٧٬٢٧٣  ٢٥٧٬٩٣٣  ١٬٢٣٩٬٢٧٠  )٤٥٬١٧٢(  ١٬١٩٤٬٠٩٨
  دخل القطاع ١٬٦٢٠٬٠٢٨  ٣٧٧٬٢٧٣  ٢٥٧٬٩٣٣  ٢٬٢٥٥٬٢٣٤  )٤٥٬١٧٢(  ٢٬٢١٠٬٠٦٢
 القطاعخسائر  /رح ٩٦٬٥٨٣  ٣٠٩٬٩٦٣  )١٦٩٬٥٤٠(  ٢٣٧٬٠٠٦  --  ٢٣٧٬٠٠٦
 هالكستاإل ٧٧٬٢٩٥  --  ١٠٬٢٢٣  ٨٧٬٥١٨  --  ٨٧٬٥١٨

 
  

 الموحدة
الت   التعد

عادات   واالست
 

  اإلجمالي 
 

  أخر 
 

ة    العقار
 

  خدمات الوساطة

ة  للثالثة أشهر المنته
 ٢٠١٧مارس  ٣١في

 )غیر مدققة(
ال قطر  ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ا    ر    ل قطر ر

            

٢٬٧٧٧٬٩٤٩  --  --  ٢٬٧٧٧٬٩٤٩  --  ٢٬٧٧٧٬٩٤٩ 
صافي إیرادات وساطة 

 وعموالت
 أخر  ١٦٢٬٧٨٩  ٢٥٧٬٥٢٧  ٣٢٧٬٦١٠  ٧٤٧٬٩٢٦  )١٥٠٬٦٢٠(  ٥٩٧٬٣٠٦

  القطاع دخل ٢٬٩٤٠٬٧٣٨  ٢٥٧٬٥٢٧  ٣٢٧٬٦١٠  ٣٬٥٢٥٬٨٧٥  )١٥٠٬٦٢٠(  ٣٬٣٧٥٬٢٥٥
 القطاع خسائر /رح ١٬١٥٠٬٣٨٠  ٢٠٥٬٢٠٤  )٤٥٬٧٧٥(  ١٬٣٠٩٬٨٠٩  --  ١٬٣٠٩٬٨٠٩

 هالكستاإل ٨٠٬٢٦٩  --  ١١٬٧٤١  ٩٢٬٠١٠  --  ٩٢٬٠١٠
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  تتمة -التحلیل القطاعي  ٢٠
  

مثل الموجو  ات للقطاعدات و الجدول التالي    :المطلو
  

  الموحدة

  
الت  التعد
عادات ة  أخر   اإلجمالي  واالست   الوساطةخدمات   العقار

مارس  ٣١ في
٢٠١٨  

  (غیر مدققة)
ال قطر  ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر    ر

            

 موجودات القطاع ١٦٤٬٧٩٢٬٢٨٥  ٥١٬١٠٠٬٠٦٩  ١٣٥٬١٠٨٬٤٣٧  ٣٥١٬٠٠٠٬٧٩١  )٩٩٬٧١٨٬١٥٧(    ٢٥١٬٢٨٢٬٦٣٤
ات القطاع ١١١٬٠٤٥٬٦١٧  ٣٩٣٬١٠٧  ٣٬٩٧١٬٣١٥  ١١٥٬٤١٠٬٠٣٩  )٤٥٬١٧٢(    ١١٥٬٣٦٤٬٨٦٧  مطلو

   
  

   الموحدة
الت  التعد
عادات ة    أخر     اإلجمالي    واالست   خدمات الوساطة    العقار

سمبر ٣١في  د
٢٠١٧  
  (مدققة)

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

 موجودات القطاع ١١٥٬٦٠٠٬٢٣٣  ٥١٬٤٢٠٬٤٧٥  ١٣٣٬٤٦٣٬٥٠٦  ٣٠٠٬٤٨٤٬٤١٢  (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

  
ات المجموعة في دولة قطر ع عمل   .تقع جم

  
  أرقام المقارنة   ٢١

قة، لقد أعید تصنیف أرقام المقارنة للفترة / السنة ة. لم  لزم،أینما  السا ة للفترة الحال انات المال لكي تتماشى مع عرض الب
قًا.   ن إلعادة التصنیف هذا أ تأثیر على صافي الرح أو حقوق المساهمین المدرجة سا

  


