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 ،، الكرام     ارةاإلد مجلس أعضاء/  السادةإلى 
 المجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق(

 قطر -الدوحة 
 

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

بيانات كاًل من الو ، 2019 يونيو 30كما في  مركز المالى المرحلى الموحد)يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة"( والتى تتضمن بيان ال
لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل، وكذلك بيان  2019يونيو  30المرحلية الموحدة لفترة الثالثة أشهر و الستة أشهر المنتهية فى 

ك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية منتهية في ذلالالستة أشهر لفترة التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية 
لمعيار  وفقاً بيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة عن إعداد وعرض هذه ال اإلدارة مسؤولمجلس . إن المرحلية المختصرة الموحدة

 حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي لتقارير المالية المرحلية. إن مسؤ باوالمتعلق  (34) رقم المحاسبة الدولي
 .المراجعة التي قمنا بها أعمالإلى  اً استناد المختصرة الموحدة المرحلية

 
 نطاق المراجعة

يقوم بها  "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي (2410) رقم لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة
ولين ؤ من األشخاص المس بشكل رئيسين مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات تتضم ."نشأةقق المستقل للمالمد

جراءات مراجعة أخرى والمحاسبية،عن األمور المالية  عن نطاق تدقيق يتم  إن نطاق المراجعة يقل كثيراً . وتطبيق إجراءات تحليلية وا 
وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل  تدقيق،لل الدولية معاييرلوفقًا ل
 .بشأنهايق تدقفإننا ال نبدي رأي  تبعًا لذلكو  تدقيق،أعمال 

 
 نتيجة المراجعة

ية المختصرة الموحدة المرفقة افترة الستة استنادًا إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانات المالية المرحل
( "التقارير 34لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2019يونيو  30أشهر المنتهية فى 
 المالية المرحلية".
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 ق(ع.اإلسالمية القابضة )ش.م. المجموعة

 .الموحدة ة المرحلية المختصرةن هذه البيانات الماليجزءًا م 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحد  المرحلي بيان المركز المالي
 2019يونيو  30كما في 

 كما فى  
 2019يونيو  30 

 كما فى 
 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاح                                                          الموجودات

     الموجودات المتداولة
 123,933,125   126,639,789  3 أرصدة لدى البنوك
 121,977,239   122,326,028  4 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 431,983   10,534,006   الغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمب
 3,308,821   850,872  5 رصدة مدينة اخرىأمصاريف مدفوعة مقدمًا و 

 --  999،995  عمالء منمبالغ مستحقة 
 40،664  -- أ - 7 إستثمارات مالية من خالل األرباح أو الخسائر

 249،691،832  261،350،690  المتداولةإجمالي الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة

 8,636,356   8,636,356  6 استثمارات عقارية
 3،671،610  3,671,610  ب - 7 من خالل الدخل الشامل األخرمالية إستثمارات 

 853,599   930,753  8 ممتلكات ومعدات
 13،161،565  13,238,719   لمتداولةإجمالي الموجودات غير ا

 262،853،397  274،589،409  إجمالي الموجودات
     المطلوبات وحقوق المساهمين 

     المطلوبات المتداولة
 122،434،578  133،865،493  مبالغ مستحقة إلى عمالء

 2،259،455  2،661،838 9 رصدة دائنة اخرىأمصاريف مستحقة و 
 124،694،033  136،527،331  إجمالي المطلوبات المتداولة

     المطلوبات غير المتداولة
 1،354،779  1،420،064 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 126،048،812  137،947،395  إجمالي المطلوبات 
     حقوق المساهمين

 56,635,810   56,635,810  11 رأس المال 
 78,780,322   78,780,322  12 قانوني إحتياطي

 383،624  383,624   إحتياطى القيمة العادلة
 1,004,829   842,258   أرباح مدورة

 136،804،585  136,642,014   إجمالي حقوق المساهمين
 262،853،397  274،589،409  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 

 كعبىالسيد/ راشد ناصر راشد سريع ال
  رئيس مجلس اإلدارة
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  الموحد المرحلي بيان الربح أو الخسارة
 2019يونيو  30 في المنتهيةأشهر  ستةلل
 ،يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في  ،يونيو 30ة في للثالثة أشهر المنتهي  
  2019  2018  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري ضاحإي 
         

  2,388,603   3،045،833   1,020,883   1,712,130  أ -14 إيرادات وساطة وعموالت
 (612,639)   (765،056)  (260,883)   (431,113)  ب -14 مصاريف وساطة وعموالت

  1,775,964   2،280،777   760,000   1,281,017   وساطة وعموالت صافي إيرادات 
         يضاف:

إيرادات من ودائع و حسابات 
 1،700،697  1،749،932  858،224  884،905  توفير لدى بنوك إسالمية

 --  11،159  --  11،159  إيرادات أخرى
 مالية إستثمارات بيع من أرباح
 --  45  --  -- 7 الخسائر أو األرباح خالل من

 153،250  183،250  91،625  91،625  جيرايرادات تأ
 أرباح توزيعات من إيراد

 290،000  --  --  --  مالية إستثمارات
 3،919،911  4،225،163  1،709،849  2،268،706  التشغيلصافي إيرادات 

         
         يخصم:

 (3,674,214)  (4،021،102)  (1,844,806)  (2،164،861) 15 مصاريف إدارية وعمومية
 (195,830)  (255،657)  (108,312)  (127،517) 8 ستهالك ممتلكات ومعداتإ

 (111,255)  (110،975)  (55,125)  (55،105)  بنكية مصاريف
         

الفترة العائد  خسائر صافي
 (298,394)  (78،777)  للمساهمين

 
(162،571)  (61,388) 

         
 األساسي العائد خسائر

 (0.005)  (0.001) 16 للسهم والمخفف
 

(0.003)  (0.001) 
 
 



 اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( المجموعة
 

 .الموحدة ة المرحلية المختصرةجزءًا من هذه البيانات المالي 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحد المرحلى الشامل بيان الدخل
 2019يونيو  30 فيالمنتهية أشهر  ستةلل
 
 ،يونيو 30ة في للستة أشهر المنتهي  ،يونيو 30ة في للثالثة أشهر المنتهي  
  2019  2018  2019  2018 
 )غير مدققة(  ر مدققة()غي  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  
         

 (61,388)  (162،571)  (298,394)  (78،777)  الفترة صافي خسائر
         

  التى اآلخر الشامل الدخل بنود
 بيان فى الحقا تصنيفها يتم لن

 :الخسارة أو الربح

 

   

 

   
 العادلة ةالقيم في التغير صافي

 الدخل خالل من لإلستثمارات
 218،225  --  األخر الشامل

 

--  (114,550) 

 للفترة الشاملة الخسائر إجمالي
 للمساهمين العائد

 

(78،777)  (80,169) 

 

(162،571)  (175,938) 
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 الموحد المرحلي تغيرات في حقوق المساهمينبيان ال
 2019يونيو  30المنتهية في أشهر  ستةلل

  احتياطي قانوني  رأس المال  
إحتياطى القيمة 

 أرباح مدورة  العادلة
 

 اإلجمالي
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
          

 136،013،536  1،152،388  (554,984)  78،780،322  56،635،810 )مدققة( 2018يناير  1كما في 
 --  (554،984)  554،984  --  --  9 المالية للتقارير لدوليا المعيار تطبيق تعديالت
 136،013،536  597،404  --  78،780،322  56،635،810 )معدلة( 2018 يناير 1 في الرصيد
 (61,388)  (61,388)  --  --  -- الفترة خسائر
 (114,550)  --  (114,550)  --  -- للفترة ىاألخر  ةالشامل الخسائر
 (175,938)  (61,388)  (114,550)  --  -- لخسائر الشاملة للفترةإجمالي ا
 135،837،598  536،016  (114,550)  78،780،322  56،635،810 )غير مدققة( 2018يونيو  30كما في 

 

 

  احتياطي قانوني  رأس المال  
إحتياطى القيمة 

 أرباح مدورة  العادلة
 

 اإلجمالي
 لاير قطري  لاير قطري   قطريلاير  لاير قطري  لاير قطري 

          

 136،804،585  1،004،829  383،624  78،780،322  56،635،810 )مدققة( 2019يناير  1كما في 
 (162،571)  (162،571)  --  --  -- الفترة خسائر
 --  --  --  --  -- للفترة األخر الشامل الدخل

 (162،571)  (162،571)  --  --  -- للفترة ةالشامل الخسائرإجمالي 

 136،642،014  842،258  383،624  78،780،322  56،635،810 )غير مدققة(  2019يونيو  30كما في 



 اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( المجموعة
 

 .الموحدة ة المرحلية المختصرةلبيانات الماليجزءًا من هذه ا 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
 2019يونيو  30المنتهية في أشهر  ستةلل

 

 ،يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 (61،388)  (162،571)  الفترة خسائر

     تعديالت للبنود التالية:
 195،830  255،657 8 إستهالك ممتلكات و معدات

 111،255  110،975  مصاريف بنكية
 (1,700,697)  (1،749،932)  إيرادات من ودائع و حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

 (290,000)  --  مالية إستثماراتإيراد من توزيعات أرباح 
 --  (45) أ - 7 الخسائر أو األرباح خالل من مالية ستثماراتإصافي ربح من بيع 

 --  500،000  مخصص غرامة هيئة قطر لألسواق المالية
 68،464  65،285 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (1,676,536)  (980,631)  الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
     تغيرات رأس المال العامل:

 (26,756,647)  (348،789)  أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 
 --  (999،995)  عمالء منمبالغ مستحقة 

 (1,595,699)  (10،102،023)  لماليةمبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق ا
 (417,376)  2،457،949  مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة اخرى  مصاريف

 32،856،320  11،430،915  مبالغ مستحقة إلى عمالء
 83،872  (97،617)  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

 2،493،934  1،359،809  التشغيل: أنشطةالناتجة من  التدفقات النقدية
 (111,255)  (110،975)  بنكية مدفوعة مصاريف

 (9,388)  --  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
 2،373،291  1،248،834  األنشطة التشغيليةالناتجة من التدفقات النقدية صافي 

     األنشطة اإلستثمارية
 (298,865)  (332،811) 8 ومعدات  ممتلكاتشراء 

 --  40،709 أ - 7 من خالل األرباح أو الخسائر مالية  إستثمارات يعتحصالت من بم
 290،000  --  مالية إستثمارات أرباح توزيعات من إيراد

 1،700،697  1،749،932  إيرادات من ودائع و حسابات توفير لدى بنوك إسالمية
 1،691،832  1،457،830  األنشطة اإلستثمارية الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 4،065،123  2،706،664  في النقد وما في حكمه الزيادة صافي 
 114،371،203  123،933،125  ،يناير 1النقد وما في حكمه في 
 118،436،326  126،639،789 3 ،يونيو 30النقد وما في حكمه في 
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 الوضع القانونى و النشاط الرئيسى 1
كة مساهمة عامة قطرية "سابقًا الشركة اإلسالمية لألوراق المالية شركة مساهمة قطرية تأسست المجموعة اإلسالمية القابضة كشر 

. تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في االستثمار باألسهم والسندات وخدمات الوساطة 26337رقم  تحت خاصة" وقيدت بالسجل التجاري
وتعليمات  2015( لسنة 11ام قانون الشركات التجارية القطري رقم )في بورصة قطر وفقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية. تتبع الشركة أحك

 هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر. 
 

، تمت 2010أغسطس  22عادية بتاريخ الغير وقرار الجمعية العامة  2009سمبر دي 28بناًء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 
من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية )شركة مساهمة عامة قطرية( إلى المجموعة الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني 
"قابضة"، وقد تم التغير بناًء على قرار هيئة قطر لألسواق المالية وموافقة وزارة  –اإلسالمية القابضة )شركة مساهمة عامة قطرية( 

 .2010يوليو  19بتاريخ  والصناعة التجارة
 

 تها التابعة، والتي تتمثل في الشركة االسالمية لألوراق الماليةاية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وشركتتضمن البيانات المال
 )يشار إليهم جميعا "المجموعة"(.)ذ.م.م( جياد العقارية أ( وشركة م.م.ذ)

 
 2010يوليو  19( بتاريخ 46645ري رقم )تم تسجيل الشركة اإلسالمية لألوراق المالية )ذ.م.م( في دولة قطر وقيدت بالسجل التجا

وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( )"الشركة" أو "الشركة األم"(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 
 . المالية خدمات الوساطة

 
وهي مملوكة  2012يونيو  4( بتاريخ 56091تم تسجيل شركة أجياد العقارية )ذ.م.م( في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري رقم )

بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في أعمال المتاجرة في العقارات وخدمات 
 الوساطة.

 
وفقًا  2019يونيو  30 منتهية فيأشهر ال ستةالالموحدة للمجموعة لفترة  المختصرة المرحليةات الماليـة تمت الموافقـة على اصـدار البيان

 .2019 يوليو 16لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
 
 



 اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( المجموعة
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  والسياسات المحاسبية أسس اإلعداد 2
"التقارير المالية المرحلية". يجب أن  34تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 . 2018ديسمبر  31ات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في تقرأ هذه البيان
قًا ال تشمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة الُمعدة وف

ال تشير بالضرورة إلى  2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلتقارير المالية. باإلضافة لذلك، إن نتائج فترة اللللمعايير الدولية 
 . 2019ديسمبر  31النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

فتر  اضات التي تؤثر على تطبيق يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وا 
 . من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وبنود األرباح أو الخسائرلموجودات والمطلوبات ا وعلىالسياسات المحاسبية 

المتعلق بالتقدير هي  إن األحكام الهامة التي تم إجرائها من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم اليقين
 . 2018ديسمبر  31نفسها كتلك المطبقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 
2018 . 

ها مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة ومع فترة التقارير المرحلية المماثلة، بإستثناء تبني تتفق السياسات المحاسبية التي تم تبني
 المعايير الجديدة والمعدلة الموضحة أدناه. 

 للتطبيق ملزمة أصبحت التي المعايير على والتحسينات والمعدلة الجديدة المعايير
تعديالت أخرى باإلضافة إلى  2019يناير  1بح ملزم التطبيق من ( أص16"( رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )"المعيار

 للمجموعة. المختصرة الموحدة ر على البيانات الماليةأي أث ولكن ليس لهم جميعاً  2019وتفسيرات تم تطبيقها ألول مرة في 
 الت والتي صدرت ولم تصبح بعد ملزمة التطبيق. بالتطبيق المبكر ألي من المعايير، التفسيرات أو التعديلم تقم المجموعة كما 
 ( "اإليجارات". 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •

( اإليجارات، 17، ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )2016( في سنة 16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( فيما إذا كان اإلتفاق يحتوي على إيجار، وتفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة 4ة رقم )وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولي

( حول تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على 27الحوافز، وتفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة رقم ) –( إيجارات تشغيلية 15رقم )
 الشكل القانوني لعقد اإليجار.
( يقدم مبادىء اإلعتراف، والقياس، والعرض واإلفصاح عن اإليجارات ويتطلب من 16ة رقم )المعيار الدولي للتقارير المالي

المستأجر أحتساب جميع اإليجارات تحت نموذجًا محاسبيًا واحدًا في الميزانية العمومية مثل المحاسبة على اإليجارات التمويلية 
ف بأستثناءات اختيارية على اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات (. يتضمن المعيار اإلعترا17تحت معيار المحاسبة الدولي رقم )

من البنود ذات القيمة المنخفضة )مثال على ذلك، الحاسوب الشخصي( واإليجارات قصيرة األجل )مثال على ذلك، اإليجارات لفترة 
ل على ذلك، مطوبات اإليجار(. شهرًا أو أقل( بتاريخ سريان اإليجار، سيعترف المستأجر بمطلوبات دفع اإليجارات )مثا 12

يعترف المستأجر بحقه بأستخدام الموجودات خالل فترة عقد اإليجار )مثال على ذلك، حقه بإستخدام الموجودات(. يتطلب من 
المستأجرين بأن يعترفوا بشكل منفصل بمصروف الفائدة لمطلوب اإليجار ومصروف اإلستهالك على حق إستخدام الموجودات. 

مستأجرين أيضًا إلعادة قياس مطلوبات اإليجار عند وجود أحداث معينة )مثال على ذلك، التغير في شروط اإليجار، يتطلب من ال
التغير في الدفعات المستقبلية نتيجة التغير في العقد أو المعدل المستخدم لتحديد تلك الدفعات(. يعترف المستأجر بصفه عامة 

 ات كتعديل لحق إستخدام الموجودات.بالمبلغ المعاد قياسه لمطلوبات اإليجار 
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 تتمة - والسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد  2
 المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية المفعول ولكنها متاحة للتطبيق المبكر

وفقًا لمعيار المحاسبة  ( لم تتغير بشكل جوهري من المحاسبة اليومية16محاسبة المؤجر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
(. سوف يستمر بموجبها المؤجر في تصنيف عقود اإليجار مستخدمًا نفس مبدأ التصنيفات كما هو الحال في 17الدولي رقم )

 ( ويميز بين نوعين من اإليجارات: اإليجارات التشغيلية والتمويلية.17معيار المحاسبة الدولي رقم )
(. وفقًا لهذا النهج ال تقوم المجموعة 16عدل بأثر رجعي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )بإستخدام النهج الم المجموعةتقوم 

على  (16ارير المالية رقم )بإجراء تعديل على المعلومات المقارنة ولكن سيتم اإلعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتق
 .2019يناير  1ملكية كما في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المدورة في حقوق ال

 الدولي المعيار تبني تأثير تقييم على المجموعةتعمل  ،2019المجموعة كمستأجر لديها عقد تأجير واحد سينتهى فى أكتوبر 
 .2019الجديد الذى سيبدأ فى نوفمبر  التأجير عقد فيما يخص المالية البيانات على 16 المالية للتقارير

 

 تعديالت على المعايير قد ينتج عنها إضافة إيضاحات في نهاية السنة: التفسيرات التالية وال
 ( من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "بشأن الشكوك حول طرق معالجة ضريبة الدخل". 23التفسير رقم ) •
 ت التعويض السلبي". (: "مزايا المدفوعات مقدمًا ذا9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •
 ( "مكافآت الموظفين" تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها. 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) •
(: "اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة". الحصص طويلة 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) •

 شاريع المشتركة. األجل في الشركات الشقيقة والم
. 2017 – 2015تعديالت على معايير مختلفة على أساس التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  •

 (. 2017)الصادرة في ديسمبر 
 ( "تجميع األعمال". 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -
 ( "الترتيبات المشتركة". 11تقارير المالية رقم )التعديالت على المعيار الدولي لل -
 ( "ضرائب الدخل". 12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 ( "تكلفة اإلقتراض" 23التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 عنها سابقًا.لم ينتج عن تطبيق ما ورد أعاله أية تغيرات في صافي الربح أو حقوق ملكية المجموعة المفصح 
 

ولم تصبح  2019ديسمبر  31المتاحة للتطبيق المبكر للسنة المنتهية في لجديدة والمعدلة إن المعايير الدولية للتقارير المالية ا
 من غير المتوقع أن ينتج تأثير على البيانات المالية للمجموعة: في إعداد هذه البيانات المالية و  لم يتم تطبيقهاسارية 

 

 البيان ريان تاريخ الس
 "تجميع األعمال".  3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  • 2020يناير  1

 التعديالت على اإلشارات إلطار المفاهيم في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  •
عن  8 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 "تعريف المادية". 
 "عقود التأمين". 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  • 2022يناير  1

: 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  • لم يتم تحديد تاريخ السريان
 ه الزميلة أو المشروع المشترك"."بيع أو المساهمة بأصول فيما بين مستثمر وشركت
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  رصدة لدى البنوكأ 3
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    أرصدة حسابات لدى بنوك:
 11,657   14،407 حسابات جارية
 13,378,278   19،625،382 حسابات توفير
 110,543,190   107،000،000 *ودائع ألجل

 123,933,125   126،639،789 اإلجمالي
 

 االئتماني التصنيف وكاالت قبل من تصنيفها يتم والتي قطر في ذو جدارة إئتمانية عالية بنوك لدى ألجل بالودائع االحتفاظ يتم *
 هذه علىمتوقعة  ئتمانإ خسائر مخصصال يوجد  النحو هذا على. السداد عنفى التعثر  المخاطر منخفضة تعتبر والتي الخارجية
 .الودائع

 

 أرصدة العمالء  –أرصدة لدى البنوك  4
يمثل هذا البند أرصدة لدى البنوك تخص العمالء وتحتفظ بها المجموعة كأمانة الى حين قيام العمالء بتخصيص هذه األرصدة 

وتسددها إلى الهيئة التي تقوم بإجراء  لى حساباتها لدى البنوكإلشراء أسهم وعندها تقوم المجموعة بتحويل األموال المخصصة 
 التسويات.

 
 

 

  مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىمصاريف  5
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 2,300   2،300 تأمينات مستردة
 570,515   610،336 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2,402,436   93،666 حقةإيرادات مست
 327,000   141،000 شيكات تحت التحصيل

 6,570   3،570 أرصدة مدينة أخرى
 3,308,821   850،872 اإلجمالي
  

 إستثمارات عقارية    6
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 8،636،356  8،636،356 لسنةنهاية الفترة / ا في الرصيد
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 تتمة - إستثمارات عقارية    6
 االستثمارات العقارية موجودة في دولة قطر.    )أ(

 
 
 
 
 
 

 ومتخصص ومستقل عن المجموعة ن قبل مثمن عقارات معتمدتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بناًء على التقييم م)ب( 
ويتم تحديد القيمة العادلة  بالسوق،المماثلة. ويتم تحديد القيمة العادلة لألرض بناء على طريقة المقارنة في تقييم العقارات واألنشطة 

إن القيمة الدفترية كما فى تاريخ التقرير وفقا لتقييم مقيم عقارات. للمباني بناًء على أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة. 
 في العقارية االستثمارات أدرجت ات كان االستخدام الحالي للعقارات هو أدنى وأفضل استخدام.وخالل تقدير القيمة العادلة للعقار 

 . العادلة القيمة قياس تدرج من 2 المستوى
 
 مالية  إستثمارات 7

 التالي:   النحو على المالية اإلستثماراتتشمل 
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
 40،664  -- األرباح أو الخسائر )أ( خالل من مالية إستثمارات    

 3،671،610  3،671،610  األخر)ب( الشامل الدخل خالل من مالية إستثمارات
 

:كما يلي خالل األرباح و الخسائرمالية في شركات محلية مدرجة من ال اإلستثماراتعلى الحركة  (أ)      
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 3،958،500  40،664 يناير 1الرصيد في 
 (4,588,788)   (40،709) فترة / السنةاستبعادات خالل ال

 663,867   45 فترة / السنةالخالل مالية  إستثماراتأرباح بيع 
 7،085  -- خالل األرباح أو الخسائر أرباح إعادة تقييم إستثمارات مالية من

 40،664  -- الصافي
 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر: المدرجة غير المحلية الشركات في اإلستثمارات -)ب( 
ديسمبر  31لاير قطري ) 3،671،610بقيمة  مالية معتمدة بياناتوفقًا لصافى قيمة األصول آلخر  االستثمار هذا تسجيل تم

 (. 383،624:  2018ديسمبر  31لاير قطري ) صفركما بلغ التغير فى القيمة العادلة  لاير قطري( 3،671،610:  2018
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 معداتممتلكات و    8

 
أجهزة وبرامج 

كمبيوتر 
  ومعدات مكتبية  

األثاث 
  تركيباتالو 

تحسينات 
 اإلجمالي  سيارات  مباني مؤجرة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري التكلفة:
 2019يناير  1كما في 
 12،154،638  72،777  2،013،671  722،973  9،345،217 )مدققة(
 332،811  --  --  --  332،811 الفترةإضافات 
  2019يونيو  30كما في 

 12،487،449  72،777  2،013،671  722،973  9،678،028 )غير مدققة(
          :اإلستهالك المتراكم

 2019يناير  1كما في 
 11،301،039  72،775  1،846،603  678،646  8،703،015 )مدققة(
 255،657  --  71،576  6،211  177،870 الفترةإستهالك 
  2019يونيو  30كما في 

 11،556،696  72،775  1،918،179  684،857  8،880،885   )غير مدققة(
          صافي القيمة الدفترية كما في

 930،753  2  95،492  38،116  797،143 )غير مدققة( 2019يونيو  30
 

 
أجهزة وبرامج 

كمبيوتر 
  ومعدات مكتبية  

األثاث 
  تركيباتالو 

تحسينات 
 اإلجمالي  سيارات  مباني مؤجرة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري التكلفة:
 2018يناير  1كما في 
 11،716،087  72،777  2،013،671  672،973  8،956،666 ()مدققة

 438،551  --  --  50،000  388،551 السنةإضافات 
 2018 ديسمبر 31كما في 
 12،154،638  72،777  2،013،671  722،973  9،345،217 )مدققة(

          :اإلستهالك المتراكم
 2018يناير  1كما في 
 10،894،936  72،775  1،703،135  668،714  8،450،312 )مدققة(
 406،103  --  143،468  9،932  252،703 السنةإستهالك 
 2018ديسمبر  31كما في 
 11،301،039  72،775  1،846،603  678،646  8،703،015 )مدققة(

          صافي القيمة الدفترية كما في
 853،599  2  167،068  44،327  642،202 )مدققة( 2018 ديسمبر 31
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 وأرصدة دائنة أخرىمصاريف مستحقة     9
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 1،514،793  1،483،739 مطلوب لمساهمين عن توزيعات أرباح
 221،674  221،674 المبالغ المستحقة للمساهمين من بيع أسهم

 78،159  150،658 مصاريف مستحقة
 39،770  39،770 مطلوب لمساهمين من فائض اإلكتتاب 

 10،447  --  مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية
 323،792  140،542 إيرادات غير محققة

 --  500،000 (15 )إيضاح هيئة قطر لألسواق المالية مخصص غرامة
 70،820  125،455 مطلوبات اخرى

 2،259،455  2،661،838 االجمالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للموظفين نهاية الخدمة مكافأةمخصص    10
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
 1,275,969   1،354،779 يناير 1كما في     
 133,694   65،285 (15)إيضاح  فترة / السنةالمكون خالل ال

 (54,884)   -- فترة / السنةال المدفوع خالل
 1,354,779   1،420،064 ديسمبر 31/  يونيو 30مخصص كما في ال

 

 

 رأس المال    11
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    والمدفوع ح بهر رأس المال المص
 أ(/11)إيضاح   قطري للسهم الواحدلاير 1سهم بقيمة إسمية قدرها  56،635،810

 56،635،810  56،635،810  لاير قطري للسهم( 10سهم بواقع  5،663،581: 2018ديسمبر  31)
 

 للسهم األسمية القيمة تجزئة على الموافقة 2019 مارس 25 بتاريخ المنعقدة للمجموعة عادية الغير العامة الجمعية قررت -)أ( 
 من العادية األسهم عدد زيادة تم وبالتالى المالية لألسواق قطر هيئة لتعليمات وفقاً  قطري لاير 1 لىإ قطري لاير 10 من العادي

 (.22)إيضاح  56،635،810 إلى 5،663،581
سهم بعد  5،663،581سهم إلى  4،000،000قامت المجموعة بزيادة رأس المال المصرح به من  ،2016خالل عام  -)ب( 

 .همين وتعديل السجل التجارياصدار حقوق مسا االنتهاء من االكتتاب في
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 تتمة -رأس المال    11
٪ وزيادة العدد 50بنسبة  مجموعةجلس االدارة زيادة رأس مال ال، اقترح م2015مارس  15خالل اجتماع المساهمين بتاريخ  -)جـ(

تم تحديد سعر السهم من قبل مجلس ، 2015مايو  4سهم. وخالل االجتماع المنعقد بتاريخ  6،000،000اإلجمالي لألسهم إلى 
لاير قطري عالوة  40لاير قطري لكل وحدة باإلضافة إلى  10اإلدارة، بناء على دراسة القيمة العادلة التي أجراها مقيم مستقل، بمبلغ 
بما  لاير قطري 16،635،810، زاد رأس المال بمبلغ 2016اصدار. وكنتيجة لعملية االكتتاب في إصدار الحقوق خالل عام 

تم إدراجها قد لاير قطري و  66،142،115وكانت عالوة االصدار بمبلغ  سهمًا، 5،663،581سهمًا ليصبح  1،663،581يعادل 
 .2015لسنة  11االحتياطي القانوني وفقا لقانون الشركات رقم في 

 

 إحتياطى قانونى    12
 

٪ من 10 يجب تحويل نسبة ،مجموعةللالنظام األساسي و  2015لسنة  11وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
٪ من رأس المال المدفوع. إن 50إلى اإلحتياطي القانوني كل عام إلى أن يبلغ رصيد األحتياطي القانوني  صافي الربح السنوي

 األحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع اال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية أعاله.
      

 توزيعات األرباح  13
 

، تمت الموافقة على عدم توزيع 2019 مارس 11والتي انعقدت بتاريخ  عية العامة العادية السنوي للمجموعةخالل اجتماع الجم
، تمت 2018ابريل  1والتي انعقدت بتاريخ  عية العامة العادية السنوي للمجموعةخالل اجتماع الجم،  2018ارباح نقدية لسنة 

 .2017ارباح نقدية لسنة فقة على عدم توزيع الموا
  وساطة وعموالت إيرادات  14

 ،يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلل 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

 2،388،603  3،045،833 إيراد من عقود مع عمالء)أ( 
 

 معلومات اإليرادات مفصلة 
 ،يونيو 30 نتهية فيأشهر الم ستةلل 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطري  لاير قطري نوع السلع و الخدمات

 2،388،603  3،045،833 إيراد وساطة وعموالت
 

 الخدمات توقيت
 ،يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلل 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

 2،388،603  3،045،833 نقل الخدمات فى جزء من الوقت
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 تتمة -وساطة وعموالت  إيرادات  14
 أرصدة العقود

 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30  
 )مدققة(  (غير مدققة)  
 لاير قطري  لاير قطري  

 431،983  10،534،006  ذمم مدينة )مستحق من شركة قطر لإليداع المركزى لألوراق المالية(
 

 المتوقعة االئتمان خسارة بتقييم اإلدارة قامت. T + 3 شروط حسب عامة بصفة وهي فوائد بدون المدينة التجارية الذمم تعتبر
 .لتصبح بال قيمة

 

 مصاريف وساطة وعموالت( ب)
 ،يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلل 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 طريلاير ق  لاير قطري 
    

 612،639  765،056 عمولة مدفوعة إلى شركة قطر لاليداع المركزى لالوراق المالية
 

 مصاريف إدارية وعمومية   15
 ،يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلل  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 
 

 لاير قطري  لاير قطري 
     

  1,679,163   1,440,182   تكاليف الموظفين
  730,681   680,301   إيجارات 

  302,777   340,195   إتصاالت وبريد
صالحات   175,183   156,895   صيانة وا 
 219،091  207,146   أتعاب وساطة  

 114،000  265,000   أتعاب مهنيه
 50،676  45,708   جازات سنويةأ

  68,464   65,285   (10 )إيضاح مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  56,376   73,693   مصاريف دعاية واعالنات

  32,974   80,251   تذاكر سفر
 62،670  73،150  رسوم حكومية

 7،428  32،598  قرطاسية ومطبوعات
  5,081   6،592  مصروفات سيارات

 --  500،000  )*( هيئة قطر لألسواق المالية غرامة
  169,650   54،106  مصاريف متنوعة 

 3،674،214  4،021،102  اإلجمالى
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 تتمة - مصاريف إدارية وعمومية   15
قرار  بهيئة قطر لألسواق المالية 2019ابريل  7المنعقدة يوم األحد الموافق  2019صدر بجلسة لجنة المحاسبة السابعة لسنة )*( 

( قدره ش.م.ع.ق )شركة تابعة للمجموعة اإلسالمية القابضة بفرض جزاء مالى على الشركة اإلسالمية لألوراق المالية )ذ.م.م(
خمسمائة ألف لاير قطرى نتيجة لمخالفة الشركة ألحكام نظام الخدمات المالية وذلك بسبب السماح لمكتب السادة/ دونتونز للمحاماه 

ممارسة لنشاط إدارة اإلستثمار  المرخص بمركز قطر للمال إلدارة حسابات صناديق إستثمارية مؤسسة فى جزر الكايمن، مما يعد
 فى األوراق المالية دون ترخيص من قبل هيئة قطر لألسواق المالية.

 

 العائد األساسي والمخفف للسهم  16
 الفترةسهم العادية القائمة خالل على المتوسط المرجح لعدد األ للفترة خسارةال فيصايتم إحتساب العائد األساسي والمخفف للسهم بقسمة 

 

 ،يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلل  تالي:كال 
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري   لاير قطري   
     

 (61,388)  (162,571)  )باللاير القطري(الفترة خسائر  
 56،635،810  56،635،810  (أ/11)إيضاح  متوسط عدد األسهم القائمة 
 (0.001)  (0.003)  للسهم )باللاير القطري( ةفوالمخف ةاألساسيالخسائر  

 ةاالساسيالخسارة  عادلتللسهم  ةالمخففالخسارة  وبالتالي فإن ،الفترةأى مرحلة خالل  فيتكن هناك أية أسهم مخففة قائمة لم 
 .للسهم
 طارئةال المطلوبات   17

 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري    لاير قطري 

    

 125،000،000  125،000،000 خطابات ضمان 
 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة    18
والشركات التي تتم السيطرة عليها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة المساهمين الرئيسين وتتمثل األطراف ذات عالقة في 

 .رس عليها تأثيرًا هامًا من قبل تلك األطرافبصورة كاملة أو مشتركة أو التي يما
 

 كانت كما يلي: الموحد الربح أو الخسارةفي بيان المدرجة لمعامالت مع األطراف ذات العالقة ا
 

 ،يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلل  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري  
     

 1،700،697  1،749،932  حسابات توفير لدى بنوك إسالمية ودائع و أرباح من
 

 
   

 76،326  84،752  صافي إيرادات وساطة وعموالت
 

 
   

 40،324  24،132  عموالت مرتجعة
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 تتمة -المعامالت مع األطراف ذات العالقة    18
 أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي هي كالتالي:

 

 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 
 )مدققة(  مدققة(غير ) 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 109،481،835  110،872،594 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 
    

 123،919،358  126،623،272 أرصدة المجموعة –أرصدة لدى البنوك 
 

 اإلدارة العليا رواتب
 

 كالتالي: الفترة باإلدارة خاللكبار المسؤولين رواتب كانت 
 ،يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةلل 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 666،000  506،000  رواتب اإلدارة العليا
 

 العادلة القيمة   19
 

 تدرج القيمة العادلة
 

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

 

المستويات في بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقرر المجموعة ما إذا حدث نقل بين  تسجيلهابالنسبة لألدوات المالية التي يتم 
التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل 

 فترة مالية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : 1المستوى 
ة مباشرة واضحة بصور  المسجلة،تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة  :  2المستوى 

 و ;أو غير مباشرة 
التقنيــات التــي تســتخدم بيانــات لهــا تــأثير هــام علـــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى بيانــات ســـوقية  : 3المستوى 

 .واضحة
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 تتمة -العادلة  القيمة   19
 قيمة العادلة:كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بال ،2019يونيو  30 كما في

 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة العادلة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري ة()غير مدقق 2019يونيو  30
        

مالية من خالل الدخل  إستثمارات
 3،671،610  --  --  3،671،610 الشامل اآلخر

األرباح أو مالية من خالل  إستثمارات
 --  --  --  -- ائرالخس

 

    
   

 8،636،356  --  --  8،636،356 عقارية إستثمارات
        
        
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة العادلة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري )مدققة( 2018ديسمبر  31
        

مالية من خالل الدخل  إستثمارات
 3،671،610  --  --  3،671،610 اآلخر الشامل

األرباح أو مالية من خالل  إستثمارات
 --  --  40،664  40،664 الخسائر

 
    

   
 8،636،356  --  --  8،636،356 ستثمارات عقاريةإ

 
ولم يتم عمل  العادلة،ة لقياس القيم 2والمستوى  1لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى  ،2019يونيو  30 المنتهية فيالفترة خالل 

 .لقياس القيمة العادلة 3أي تحويل إلى أو من المستوى 
 
 

 التحليل القطاعي  20
 

  تشغيليةقطاعات  ثالثا. للمجموعة هطبيعة أنشطت علىالمجموعة في قطاعات تجارية بناء  تقسم اإلدارةألغراض 
 ث هي:الثالوالقطاعات 

 المالية للعمالء. الوساطةوساطة: يشمل هذا القطاع خدمات ال −
 .وخدمات بيع العقاراتيشمل هذا القطاع خدمات ادارة العقارات  العقارات: −
 أخرى: تمثل الشركة القابضة حيث تقوم بتقديم خدمات مؤسسية للشركات التابعة للمجموعة. −

 

القطاعات  . يتم تقييم أداءاألداءييم تخصيص الموارد وتق ألغراضة لدارة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصتقوم اإل
يتم تحديد تسعير التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس السوق الحر بصورة مشابهة  .يةالتشغيل ئرخساالأو  األرباحى لع بناءً 

 للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.
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 تتمة -التحليل القطاعي  20
 

أشهر المنتهية  ستةلل
 2019يونيو  30 في

 (غير مدققة)
خدمات 
 الوساطة

 

 العقارية 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

 الموحدة
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

صافي إيرادات وساطة 
 2،280،777 وعموالت

 

-- 
 

-- 
 

2،280،777 
 

-- 
 

2،280،777 
 1،944،386  (75،868)  2،020،254  517،499  840،702  662،053 أخرى

 4،225،163  (75،868)  4،301،031  517،499  840،702  2،942،830 دخل القطاع
 (162،571)  --  (162،571)  (235،117)  682،813  (610،267) القطاع خسائر/ربح

 (255،657)  --  (255،657)  (18،609)  --  (237،048) اإلستهالك
 

 

  أشهر المنتهية  ستةلل
 2018 يونيو 30 في

 (غير مدققة)
خدمات 
 الوساطة

 

 العقارية 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

 الموحدة
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

صافي إيرادات وساطة 
 1،775،964 وعموالت

 

-- 
 

-- 
 

1،775،964 
 

-- 
 

1،775،964 
 2،143،947  (70,229)  2،214،176  499،286  789،743  925،147 أخرى

 3،919،911  (70,229)  3،990،140  499،286  789،743  2،701،111 دخل القطاع
 (61,388)  --  (61,388)  (398,862)  632،064  (294,590) القطاع خسائر/ربح

 (195,830)  --  (195,830)  (19,617)  --  (176,213) اإلستهالك
 

 .:المطلوبات للقطاعدات و الجدول التالي يمثل الموجو 
 فيكما 

يونيو  30
2019 

 خدمات الوساطة )غير مدققة(

 

 العقارية 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

 الموحدة
 قطري لاير  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

 274،589،409  (99،365،771)  373،955،180  133،544،215  51،438،234  188،972،731 موجودات القطاع
 137،947،395  (389،369)  138،336،764  2،369،619  225،410  135،741،735 مطلوبات القطاع

 
 فيكما 

ديسمبر  31
2018 
 خدمات الوساطة )مدققة(

 

 العقارية 

 

 خرىأ

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

 الموحدة
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

 262،853،397  (101،261،798)  364،115،195  134،427،485  52،203،195  177،484،515 موجودات القطاع
 126،048،812  (1،088،292)  127،137،104  3،017،770  476،082  123،643،252 مطلوبات القطاع

 

 .تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر
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 أرقام المقارنة    21
الحالية. لم  للفترة الموحدة شى مع عرض البيانات الماليةلكي تتما لزم،أينما  السابقة،للفترة / السنة  يد تصنيف أرقام المقارنةلقد أع

 نيف هذا أي تأثير على صافي الربح أو حقوق المساهمين المدرجة سابقًا.يكن إلعادة التص
 

 تجزئة األسهم    22
الموافقة  2019مارس  25عادية للمجموعة المنعقدة بتاريخ الغير قررت الجمعية العامة  المالية، لألسواق قطر هيئة لتعليمات وفقاً 

ساسى المرتبطة بذلك، وتعديل مواد النظام األ قطري للسهم لاير 1 إلى طريق لاير 10 من العادي للسهم األسمية القيمة على تجزئة
 .2019يونيو  12تم تنفيذ تجزئة األسهم بتاريخ 

 المال رأس أسهم عدد تعديل تم. األسهم تجزئة أثار( األسمية القيمة بإستثناء) سهم كل ولبيانات للسهم المعروضة الفترات تعكس
، وبالتالى تم زيادة رجعي بأثر األسهم تجزئة لتعكس بها الخاصة واإليضاحات المرفقة المالية بياناتال في سهم كل وبيانات العادي

 .56،635،810إلى  5،663،581عدد األسهم العادية من 
 
 


