
)ش.م.ق(اإلسالمية القابضة المجموعة

غير المدققةالمختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
٢٠١٥سبتمبر٣٠



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

المقدمة
(يشار مجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة اللقد راجعنا

٢٠١٥سبتمبر ٣٠والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي كما في ٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في إليهم جميعا بـ "المجموعة")
و بيان ٢٠١٥سبتمبر٣٠شهر المنتهية في والبيانات المالية المرحلية الموحدة للدخل و الدخل الشامل لفترة الثالث أشهر و التسعة أ

. اإليضاحات المتممة لهاالملكية و بيان التدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والتغيرات في حقوق 

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة إن اإلدارة مسؤولة
المرحلية المختصرة حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي المرحلية. إن مسؤلتقارير المالية باوالمتعلق ٣٤

.المراجعة التي قمنا بهاأعمالإلى استناداالموحدة

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

ولين عن ؤوتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات أساساً من األشخاص المس.المدقق المستقل للمؤسسة"
عن نطاق تدقيق إن نطاق المراجعة يقل كثيراً. األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة تي ال
.، وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحليةخالل أعمال تدقيق

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

.٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةمن كافة النواحي 

عـن إرنســت ويــونــغ

ـادرـــاد نــــزيـــ
محــاســب قــانـونـي

٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 
٢٠١٥أكتوبر٢٠الدوحة في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.غير المدققةالمختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٢-

الموحد بيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

٣٤٩,٨٠٢,٢٤٣٥٣٫٦٠٤٫٨٦٤أرصدة لدى البنوك
٤٢٠٨,١٢٠,٠٩٧٤٦٣٫٩٦٦٫٨٢٨أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٢٦٫٨٨١٫٢٦٨- بورصة قطرمنمبالغ مستحقة 
٥٢,٩٦٠,٢٤٨١٣,٣٩٩,٦٩٧وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

٢٦٠,٨٨٢,٥٨٨٥٥٧,٨٥٢,٦٥٧إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
-٨,٤٢١,١٩٥إستثمارات عقارية

٧٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧موجودات مالية متاحة للبيع
٨٤٨,٦٤٠٢٢٢,٦٧٥ومعداتممتلكات

١٢,٥٥٧,٨٢١٥,٧٨٥,٢٩٢غير المتداولةإجمالي الموجودات

٢٧٣,٤٤٠,٤٠٩٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات المتداولة

١٩٤,٨٩٦,٧٨٩٤٩١,٢١٦,٩٠٦عمالءإلىمبالغ مستحقة 
-١٢,٦٠٢,٧١٣إلى بورصة قطر مبالغ مستحقة

٨٢,٩٢٣,٨٦٢٣,٥٦٠,٢٢٥ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

٢١٠,٤٢٣,٣٦٤٤٩٤,٧٧٧,١٣١إجمالي المطلوبات المتداولة

ةغير المتداولاتالمطلوب
١,١٢٦,٣٢٩١,٠٨٧,٨٠٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢١١,٥٤٩,٦٩٣٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

١١,٩٠٩,٤٠٩١١,٩٠٩,٤٠٩قانونيإحتياطي
٩,٩٨١,٣٠٧١٦,١١٣,٥٦٦أرباح مدورة

)٢٤٩,٩٦٢(- احتياطي قيمة عادلة

٦١,٨٩٠,٧١٦٦٧,٧٧٣,٠١٣إجمالي حقوق المساهمين

٢٧٣,٤٤٠,٤٠٩٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

٢٠١٥أكتوبر ٢٠المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ة ـانات الماليـتم اعتماد هذه البي

مجلس كل من:الوقعها بالنيابة عن و

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

جمال عبداهللا الجمال د. يوسف أحمد حسين النعمة

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.غير المدققةالمختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٣-

الموحد بيان الدخل المرحلي
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في شهر أتسعةلل

ة في أشهر المنتهيللتسعةة في للثالثة أشهر المنتهي
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

٢,٤٨٢,٨٨١٨,٨١٧,٣٤٤١٥,١٣٥,٦٠٢٢٦,٧٧٨,٠١٦إيرادات وساطة وعموالت

)٧,١٦٨,٧٠٩()٤,١٣٠,٤٣٠()٢,٣٥٢,٦٠٤()٧٠٣,٦٩٥(مصاريف وساطة وعموالت

١,٧٧٩,١٨٦٦,٤٦٤,٧٤٠١١,٠٠٥,١٧٢١٩,٦٠٩,٣٠٧وساطة وعموالت إيرادات صافي 

استثمارات صافي ربح من بيع 

-١,١٨٥,٨٧٠--٦عقارية

حسابات توفير لدى منإيرادات

١٣٠,٣٣٩١١١,٨١٣٣٨٠,٤٧٧٣١٨,١٣١بنوك إسالمية

بيع منربح (خسارة)صافي 

٧١٢,٨٧٥)٤٠٢,٣٢٦(١٦٣,٨٠٦-٧متاحة للبيعموجودات مالية

خسائر إنخفاض في قيمة موجودات 

)٢٩٨,٩٠٤(---مالية متاحة للبيع

٩٨,٢٨٠٥٨,٥٠٠-١,٠٣٠توزيعات أرباحإيرادات 

١,٩١٠,٥٥٥٦,٧٤٠,٣٥٩١٢,٢٦٧,٤٧٣٢٠,٣٩٩,٩٠٩التشغيلايراداتصافي 

١١٢٣,٥٤٠٣٢,٣٨٥-إيرادات أخرى

)٨,٣٠٩,٥١٧()٦,٤٠٣,٢٧٢()٢,١٧٦,٢٢٠()٢,٠٧٨,٩٧٥(مصاريف إدارية وعمومية

٤,٥٦٤,٢٥١٥,٨٦٧,٧٤١١٢,١٢٢,٧٧٧)١٦٨,٤٢٠(ربح الفترة(خسارة) /

األساسيالعائد(الخسارة)/

١,١٤١,٤٧٣,٠٣)٠,٠٤(١١للسهموالمخفف



القابضة (ش.م.ق)اإلسالمية المجموعة

.غير المدققةالمختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٤-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

ة في أشهر المنتهيللتسعةة في للثالثة أشهر المنتهي
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤

)غير مدققة()غير مدققة(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٤,٥٦٤,٢٥١٥,٨٦٧,٧٤١١٢,١٢٢,٧٧٧)١٦٨,٤٢٠((خسارة) / ربح الفترة

تعادللفترةأخرىشاملةيراداتإ
فيالشاملالدخلبياناليجدولتها

الحقةفترات
)١٠٨,٩٢٧(-٩١,٨٤٧-المتاحة للبيعللموجودات الماليةتغيرات القيمة العادلة 

صافي خسارة  من إستبعاد استثمارات متاحة للبيع 

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

٤,٦٥٦,٠٩٨٦,١١٧,٧٠٣١٢,٠١٣,٨٥٠)١٦٨,٤٢٠(الدخل الشامل للفترة(الخسارة)إجمالي 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.غير المدققةالموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥ -

الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
مدورة

احتياطي قيمة 
اإلجماليعادلة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

٥,٨٦٧,٧٤١-٥,٨٦٧,٧٤١--الفترةربح
٢٤٩,٩٦٢٢٤٩,٩٦٢---شاملة أخرى للفترةخسائر 

٥,٨٦٧,٧٤١٢٤٩,٩٦٢٦,١١٧,٧٠٣--للفترةةالشاملإجمالي الدخل 

)١٢,٠٠٠,٠٠٠(-)١٢,٠٠٠,٠٠٠(--)١٠(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات

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

احتياطي قانونيرأس المال
أرباح 
مدورة

احتياطي قيمة 
اإلجماليعادلة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٥٨,٩٦٧,٠١٨)١٥٨,٥٧٠(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦٨,٨٨٢,٠٢٢(مدققة)٢٠١٤يناير ١كما في 

١٢,١٢٢,٧٧٧-١٢,١٢٢,٧٧٧--ربح الفترة
)١٠٨,٩٢٧()١٠٨,٩٢٧(---شاملة أخرى للفترةخسائر

١٢,٠١٣,٨٥٠)١٠٨,٩٢٧(١٢,١٢٢,٧٧٧--الشامل للفترة(الخسارة)إجمالي الدخل

)٦,٨٠٠,٠٠٠(-)٦,٨٠٠,٠٠٠(--)١٠(إيضاح للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات
٦٤,١٨٠,٨٦٨)٢٦٧,٤٩٧(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٢٤٣,٥٦٦١٤,٢٠٤,٧٩٩(غير مدققة)٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٦ -

النقدية المرحلي الموحدبيان التدفقات 
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

أشهر المنتهية للتسعة
سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية للتسعة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٥٢٠١٤
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة التشغيلية

٥,٨٦٧,٧٤١١٢,١٢٢,٧٧٧ربح الفترة
للبنود التالية:تعديالت

١٦٥,٥٤٠٤٨٩,٦١٤استهالك

١٦٦,٧٣٨١٦٢,٤٨٨رسوم بنكية

)٣١٨,١٣١()٣٨٠,٤٧٧(لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)٥٨,٥٠٠()٩٨,٢٨٠(إيرادات توزيعات أرباح 

٢٩٨,٩٠٤-متاحة للبيعموجودات ماليةخسائر إنخفاض في قيمة 

)٧١٢,٨٧٥(٧٤٠٢,٣٢٦متاحة للبيعموجودات ماليةمن بيع )ربح(الخسارةصافي

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

١٣٨,٣٤٤٢١٢,١٠٧مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٥,٠٧٦,٠٦٢١٢,١٩٦,٣٨٤
:العاملالمالرأستغيرات

)١٥٤,٥٧٧,٤٢٣(٢٥٥,٨٤٦,٧٣١أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

)٦١٧,٤٩٧(-مبالغ مستحقة من عمالء

٣٩,٤٨٣,٩٨١١٣,٤٩٨,٩٩٣إلى بورصة قطرمن/مبالغ مستحقة

)٨,٨٦٥,٩٦٢()٣,٥٩٥,٨٧٦(وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

١٤٣,٦٩٩,٥٤٠)٢٩٦,٣٢٠,١١٧(مبالغ مستحقة إلى عمالء

)٦٢٥,٤٠٦()٦٣٦,٣٦٣(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

٤,٧٠٨,٦٢٩)١٤٥,٥٨٢(التشغيل:) منالمستخدم في(صافي النقد 

)١٦٢,٤٨٨()١٦٦,٧٣٨(رسوم بنكية

)١٩,٤٨٠()٩٩,٨٢٠(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

٤,٥٢٦,٦٦١)٤١٢,١٤٠(التشغيليةاألنشطة منالتدفقات النقدية (المستخدمة في)



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٧ -

تتمة-بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

أشهر المنتهية للتسعة
سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية في للتسعة
سبتمبر٣٠

٢٠١٥٢٠١٤
(غير مدققة)مدققة)(غير 

ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

)٣٦,٦٥٥()٧٩١,٥٠٥(ومعداتممتلكاتشراء 

)٢١,٦٥١,٧٤٢(-متاحة للبيعشراء موجودات مالية

٢,١٢٢,٢٦٧١٩,٧٧٤,٥٩٥متاحة للبيعمتحصالت من بيع موجودات مالية

-٦٦,٨٠٠,٠٠٠استثمارات عقاريةمتحصالت من بيع 

٩٨,٢٨٠٥٨,٥٠٠إيرادات توزيعات أرباح 

٣٨٠,٤٧٧٣١٨,١٣١لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)١,٥٣٧,١٧١(٨,٦٠٩,٥١٩في) األنشطة اإلستثماريةالمستخدمة (منالتدفقات النقدية 

التمويلية النشاط

)٦,٨٠٠,٠٠٠()١٢,٠٠٠,٠٠٠(مدفوعة للمساهمينتوزيعات أرباح

)٦,٨٠٠,٠٠٠()١٢,٠٠٠,٠٠٠(في) األنشطة التمويلية(المستخدمةيةالتدفقات النقد

)٣,٨١٠,٥١٠()٣,٨٠٢,٦٢١(أرصدة لدى البنوكفي (النقص) الزيادة صافي 

٥٣,٦٠٤,٨٦٤٤٨,٤٤١,٩٨١يناير١في أرصدة لدى البنوك

٣٤٩,٨٠٢,٢٤٣٤٤,٦٣١,٤٧١سبتمبر٣٠في أرصدة لدى البنوك
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معلومات عامة١
). ٢٦٣٣٧(رقمتحتالتجاريبالسجلوقيدتخاصةقطريةمساهمةكشركةالماليةلألوراقاإلسالميةالشركةتأسست

الشريعةلتعاليموفقاًقطربورصةفيالوساطةخدماتوالسنداتوباألسهماالستثمارفيالرئيسيةالشركةأنشطةتتمثل

لألسواققطرهيئةوتعليمات٢٠١٥لسنة)  ١١(رقمالقطريالتجاريةالشركاتقانونأحكامالشركةتتبع. اإلسالمية

. قطربورصةوالمالية

شركةإلىالشركةتحويلعلىالموافقةالشركةإدارةمجلسقرر،٢٠٠٦سبتمبر٢٢بتاريخالمنعقدإجتماعهخالل

إدراجوتم. ٢٠٠٦ديسمبر٢٦بتاريخوالتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،قطريةمساهمة

. ٢٠٠٨مارس٣بتاريخقطربورصةفيالشركةأسهم

أغسطس٢٢بتاريخعاديةالغيرالعموميةالجمعيةوقرار٢٠٠٩ديسمبر٢٨بتاريخاإلدارةمجلستوصيةعلىبناءاً

مساهمةشركة(الماليةلألوراقاإلسالميةالشركةمنالقانونيوشكلهاالشركةإسمتغييرعلىالموافقةتمت،٢٠١٠

قطرهيئةقرارعلىبناءاًالتغيرتموقد،)عامةقطريةمساهمةشركة(القابضةاإلسالميةالمجموعةإلى) عامةقطرية

.٢٠١٠يوليو١٩بتاريخوالتجارةقتصاداالوزارةوموافقةالماليةلألسواق

االسالميةالشركةفيتتمثلوالتيالتابعة،وشركتهاللشركةالماليةالبياناتمنكلالموحدةالماليةالبياناتتتضمن

").المجموعة"جميعاإليهميشار) (و.ش.ش(العقاريةاجيادشركةو) و.ش.ش(الماليةلألوراق

) ٤٦٦٤٥(رقمتحتالتجاريبالسجلوقيدتقطردولةفي)  و.ش.ش(الماليةلألوراقاإلسالميةالشركةتسجيلتم

" الشركة) ("ق.م.ش(القابضةاإلسالميةللمجموعةبالكاملمملوكةوهي٢٠١٠يوليو١٩بتاريخالواحدالشخصكشركة

. الوساطةخدماتفيللشركةالرئيسيةاألنشطةتتمثل"). األمالشركة"أو

ذاتكشركة) ٥٦٠٩١(رقمتحتالتجاريبالسجلقيدتوقطردولةفي) و.ش.ش(العقاريةأجيادشركةتسجيلتم

األنشطةتتمثل). ق.م.ش(القابضةاإلسالميةللمجموعةبالكاملمملوكةوهي٢٠١٢يونيو٤بتاريخالواحدالشخص

.الوساطةخدماتوالعقاراتفيالمتاجرةاعمالفيللشركةالرئيسية
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الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد١/٢

التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ اوشركاتهللشركةغير المدققةالمالية المرحلية المختصرة الموحدةتم إعداد البيانات

"التقارير –٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً ل٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةال" المجموعة") لفترة 

". المالية المرحلية

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

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

للنتائجمؤشراًبالضرورةليست٢٠١٥سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرةتسعالنتائجفإن، ذلكإلىضافةإ. ٢٠١٤

.٢٠١٥ديسمبر٣١فيالمنتهيةالماليةللسنةالمتوقعة

أسس التوحيد٢/٢

للشركة وشركاتها المرحلية المختصرةالموحدة على البيانات الماليةالمرحلية المختصرةتشمل البيانات المالية

. ٢٠١٥سبتمبر٣٠التابعة كما في 

الموحدة من المرحلية المختصرةللشركات التابعة في البيانات الماليةالمرحلية المختصرةيتم توحيد البيانات المالية

تاريخ اإلستحواذ وهو التاريخ الذي يبدأ فيه سيطرة المجموعة عليها حتى التاريخ الذي تنتهي فيه السيطرة. يتم 

للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات لية المختصرةالمرحاعداد البيانات المالية

محاسبية متطابقة. يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين 

شركات المجموعة وكذلك يتم إستبعاد األرباح الموزعة بالكامل.

٪ ، يتم توزيع نسبة ١٠٠يحتسب وجود الحصة غير المسيطر عليها إذا كانت ملكية الشركة التابعة اقل من 

للحصة غير المسيطر عليها من إجمالي الدخل الشامل للفترة ، حتى ولو كان ذلك سوف يؤدي إلى عجز.
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

الموحدة هي كالتالي:المرحلية المختصرةضمنة في هذه البيانات الماليةتإن الشركات التابعة الم

اسم الشركة

بلد 

أنشطة الشركةالتأسيس

النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠

النسبة المئوية للملكية

٢٠١٤ديسمبر ٣١

لألوراق الشركة االسالمية 

%١٠٠%١٠٠خدمات الوساطةقطرالمالية (ش.ش.و)

شركة أجياد العقارية 

%١٠٠%١٠٠عقاراتقطر(ش.ش.و) 

. وإذا المالكحقوقإن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم إحتسابه كمعاملة بين

تقوم المجموعة بالتالي:فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سوف 

إلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.·

إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطر عليها.·

إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية والمدرجة ضمن حقوق الملكية.·

غ المستلمة.تحقيق القيمة العادلة للمبال·

تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به.·

تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة.·

إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو الخسارة أو ·

األرباح المدورة ، أيهما أنسب.
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

الجديدةوالتفسيراتوالتعديالتالمعايير٣/٢
المحاسبيةالسياساتمعتتطابقالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

تطبيقباستثناء،٢٠١٤ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةللمجموعةالسنويةالموحدةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعة
وهي كالتالي:٢٠١٥يناير١مناعتباراًمفعولهايسريجديدةوتفسيراتمعايير

األعمالدمج: ٣الماليةللتقاريرالدوليالمعيار-
) موجوداتأو(كمطلوباتالمصنفةالمحتملةالمبالغاتفاقياتجميعأنويوضحمستقبالًالتعديلتطبيقيتم

لمأواندرجتسواءالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةالحقاًقياسهايجباألعمالدمجمنالناشئة
). مطبقهولماوفقاً،٣٩الدوليالمحاسبةمعيارأو(٩الماليةللتقاريرالدوليالمعيارنطاقتحتتندرج
المحاسبيةالسياسةعلىتأثيرالتعديالتلهذهفليسوعليهللمجموعةالحاليةالمحاسبيةالسياسةمعذلكيتمشى

.للمجموعة

التشغيليةالقطاعات: ٨الماليةللتقاريرالدوليالمعيار-
من١٢الفقرةفيالربحمعيارتطبيقعنداإلدارةبهاقامتالتياألحكامعناإلفصاحالمؤسسةعلىيجب

دمجهاتمالتيالتشغيليةالقطاعاتحولموجزوصفذلكمتضمناً،٨الماليةللتقاريرالدوليالمعيار
القطاعات كانإذاماتقييمفيالمستخدمة) الربحهامشإجماليأوالمبيعاتمثل(االقتصاديةوالخصائص

إذاماحالةفيفقطعنهااإلفصاحمطلوبالموجوداتإجماليمعالقطاعاتموجوداتتسويةكونتو" متماثلة"
إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية وبالمثل فيما يتعلق بمطلوبات القطاع.تقديمهاتمقدالتسويةكانت

غيرالموجودات: ٣٨الدوليالمحاسبةمعيار–والمعداتواآلالتالعقارات: ١٦الدوليالمحاسبةمعيار-
الملموسة

٣٨الدوليالمحاسبةومعيار١٦الدوليالمحاسبةلمعياروفقاًأنهوتوضحرجعيبأثرالتعديالتتطبيقيتم
اإلجماليمستوىعلىسواءمالحظتهايمكنالتيالبياناتإلىاإلشارةخاللمنالموجوداتتقييمإعادةيجوز

الدفتريةللقيمةالسوقفيالقيمةتحديدخاللمنأوالسوقيةالقيمةإلىللموجوداتالدفتريةالقيمةصافيأو
إلىإضافة. السوقيةللقيمةمساويةالناتجةالدفتريةالقيمةتكونبحيثتناسبياًالدفتريةالقيمةإجماليلـوتعدي
تقملم. الموجوداتلهذهالدفتريةوالقيمةاإلجماليبينالفارقهوالمتراكمواالطفاءاالستهالكفإن،ذلك

.الحاليةالمرحليةالفترةخاللالتقييمإلعادةتعديالتأيةبتسجيلالمجموعة

العالقةذاتاألطرافحولإفصاحات: ٢٤الدوليالمحاسبةمعيار-
اإلدارةموظفيخدماتتقدمالتيالمؤسسات(اإلدارةمؤسساتأنويوضحرجعيبأثرالتعديلتطبيقيتم

علىفإنه،ذلكإلىإضافة. العالقةذاتاألطرافإلفصاحاتتخضععالقةذاتأطرافهي) الرئيسية
اإلدارةخدماتمقابلالمتكبدةالمصاريفعنباإلفصاحتقومأناإلدارةمؤسساتتستخدمالتيالمؤسسة
خدمات إدارية من مؤسسات أخرى.أيتستلم إن هذه التعديالت ليس لها صلة بالمجموعة حيث أنها لم .المقدمة

االستثماريةالعقارات: ٤٠الدوليالمحاسبةمعيار-
التيوالعقاراتاالستثماريالعقاربينالفارق٤٠الدوليالمحاسبةمعيارفيالمساعدةالخدماتوصفيوضح
المعياراستخداميتمأنهويوضحمستقبالًالتعديلتطبيقيتم). والمعداتواآلالتالعقاراتأي(مالكوهايشغلها
كانتإذامالتحديد٤٠الدوليالمحاسبةمعيارفيالمساعدةالخدماتوصفوليس٣الماليةللتقاريرالدولي

في الفترات السابقة المجموعة قد اعتمدت على .األعمالدمجمعاملةأولموجوداتشراءمعاملةهيالمعاملة
معاملة لتحديد ما إذا كانت المعاملة هي٤٠وليس معيار المحاسبة الدولي ٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

.شراء لموجودات أو معاملة دمج األعمال لذلك هذا التعديل ليس له تأثير على السياسات المحاسبية للمجموعة
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رصدة لدى البنوكأ٣

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٢٠١٥٣٠سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطري

٤٩,٨٠٢,٢٤٣٤٤,٦٣١,٤٧١٥٣,٦٠٤,٨٦٤ارصدة لدى البنوك 

أرصدة عمالء –أرصدة لدى البنوك ٤
وتحتفظ بها المجموعة كامانة الى حين قيام العمالء بتخصيص .أرصدة العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء 

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

على السداد.القدرة

وارصدة مدينة اخرىمبالغ مدفوعة مقدماً ٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

ديسمبر٣١
٢٠١٤

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٠,٥٠٠,٠٠٠-)١٢(إيضاح مبالغ مدفوعة لشركة تسهيالت اإلسالمية ذ.م.م
٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠تأمينات مستردة

٨٨٠,٨٦٧٨٢٨,٥٣٠اًمصاريف مدفوعة مقدم
٧٩,١٣١٧٠,٩١٧موجودات أخرى

٢,٩٦٠,٢٤٨١٣,٣٩٩,٦٩٧اإلجمالي 
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عقاريةإستثمارات٦
لشركة تسهيالت ةعقارياتر، قامت المجموعة ببيع إستثما٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفي خالل ال

ذ.م.م ، طرف ذو عالقة. تتلخص تفاصيل هذه المعاملة على النحو التالي:االسالمية

أشهر المنتهيةتسعةللللثالثة أشهر المنتهية
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

-)٥,٦١٤,١٣٠(--تكلفة شراء عقار تجاري

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

للبيعمتاحةموجودات٧
على التالي: للبيعمتاحةتشمل موجودات

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

ديسمبر٣١
٢٠١٤

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

مدرجةأسهم ملكية 

٢,٢٧٤,٦٣١-(أ)قطر–أسهم ملكية 

مدرجةغير أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦قطر–أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٥,٥٦٢,٦١٧اإلجمالي 

قامت المجموعة ببيع جميع استثماراتها في أسهم ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفي خالل ا)أ(

سهم أرباح بيع أ: بلغت ٢٠١٤سبتمبر٣٠ريال قطري (٤٠٢,٤٢٦الملكية المحلية ، وحققت خسارة بقيمة 

.)ريال قطري٧١٢,٨٧٥الملكية  



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

٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

-١٤-

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى٨

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١,١٧٥,٤٨٠٥٣٦,١٣٧توزيعات أرباح دائنة

-٨٤٠,٠٠٠)١٢(إيضاح م.م.ذاإلسالميةتسهيالتلشركةمدفوعةمبالغ

٣٧٧,٧٧٩٣٩٨,٩٣٩)١٢(إيضاح سهمأمستحق للمساهمين من بيع 

٢٠٣,٥٠٣٦٨٧,٧٩٦مصاريف مستحقة

٢١٤,٠٧٨٣٢١,١١٦أوراق دفع

٤٠٢,٤٩٧-مخصص دعم صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

١١٣,٠٢٢١,٢١٣,٧٤٠مطلوبات أخرى

٢,٩٢٣,٨٦٢٣,٥٦٠,٢٢٥االجمالي

المدفوعرأس المال ٩
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

:دفوع بالكاملموالرأس المال المصرح به والمصدر

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠الواحدريال قطري للسهم ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠

يصبح إجمالي رأس ل% ٥٠ي بنسبة زيادة رأس المال الحال٢٠١٥مارس ١٥اقترح مجلس اإلدارة خالل إجتماعه بتاريخ 

قام مجلس اإلدارة ، بناء على دراسة القيمة العادلة المعدة ٢٠١٥مايو ٤سهم وخالل اجتماعه بتاريخ ٦,٠٠٠,٠٠٠المال

ريال قطري للسهم وعالوة ١٠سميةإريال قطري ما يعادل قيمة ٥٠مبلغ بمن قبل المثمن المستقل ، بتحديد سعر السهم 

تجارة على ريال قطري للسهم وذلك عن طريق طرح خاص للمساهمين ووافقت وزارة اإلقتصاد وال٤٠إصدار بمبلغ 

٢٠١٥أكتوبر ١٢تم عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ لالحقة ا، فخالل الفترة العالوة المقترحة. إضافة إلى ذلك

ووافق المساهمون على زيادة رأس المال وتعمل اإلدارة حالياً على البدء في إجراءات إصدار األسهم.

توزيعات األرباح ١٠
ريال ٣، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٥فبراير ١١ة للشركة والتي إنعقدت بتاريخ في إجتماع الجمعية العمومية السنوي

.٢٠١٤ريال قطري كتوزيعات ارباح نقدية لسنة ١٢,٠٠٠,٠٠٠قطري للسهم و بقيمة إجمالية 

ريال ١,٧، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٤فبراير ١٨في إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والتي إنعقدت بتاريخ 

.٢٠١٣ريال قطري كتوزيعات ارباح نقدية لسنة ٦,٨٠٠,٠٠٠قطري للسهم و بقيمة إجمالية 



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

٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

-١٥-

األساسي والمخفف للسهم(الخسارة)العائد١١
األسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربح(الخسارة)بقسمةللسهموالمخففاألساسي(الخسارة)العائدإحتسابيتم

كالتالي:الفترةخاللالقائمةالعادية
أشهر المنتهية فيتسعةللأشهر المنتهية فيللثالثة

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

(غير مدققة)(غير مدققة)

ربح الفترة (خسارة) / 
٤٫٥٦٤٫٢٥١٥٫٨٦٧٫٧٤١١٢٫١٢٢٫٧٧٧)١٦٨٫٤٢٠((بالريال القطري)

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

األساسي والمخفف (الخسارة)العائد
١,١٤١,٤٧٣,٠٣)٠,٠٤(للسهم (بالريال القطري)

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

العائد االساسي.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٢

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

.األطرافتلكقبلمنهاماًتأثيراًعليهايمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعليهاالسيطرة

كانت كما يلي:في بيان الدخل المرحلي الموحدالمدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

المنتهية أشهرتسعةللاشهر المنتهية ةللثالث
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
(غير مدققة)(غير مدققة)مدققة)(غير (غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

حسابات توفير لدى بنوك منإيرادات

١١٠,١٧٤١١١,٨١٣٢٩٥,٤٥٨٣١٨,١٣١إسالمية

١,٢١٩,٦٣٢٩٠٩,٠١٦١,٩٣١,٣٢٧٢,٦٧٢,٥١١عموالتو وساطةإيراداتصافي 

)٢,٥١١,٤٦٩()٩٦٧,٥٧١()٧٧٤,٢٠٢()٢٨٥,٦٧٤(عموالت مرتجعة

-١,١٨٥,٨٧٠--الربح من بيع استثمار عقاري



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

٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

-١٦-

تتمة-لمعامالت مع األطراف ذات العالقة ا١٢

ي:التالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة

:ذات عالقةطرفمنمبالغ مستحقة 
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٠,٥٠٠,٠٠٠-)٥(إيضاح م.م.ذاإلسالميةتسهيالتشركة

اطراف ذات عالقة:إلىمبالغ مستحقة 

-٨٤٠,٠٠٠)٨(إيضاح م.م.ذاإلسالميةتسهيالتشركة

٣٧٧,٧٧٩٣٩٨,٩٣٩)٨(إيضاح سهمأمستحق للمساهمين من بيع 

١٢,٣٠٤,٦٠٩١٣,٥١٢,١٥٩البنوكلدىأرصدة

٢٠٨,١١٨,٥٣١٤٦٣,٢٣٨,٠٩٢أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

اإلدارة العلیامكافآت

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

أشهر تسعةلل
المنتهية في

أشهر تسعةلل
المنتهية في

٢٠١٤سبتمبر٢٠١٥٣٠سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١,٠٠٧,٧٠٠٩٨٩,٧٠٠منافع قصيرة األجل



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

٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

-١٧-

ية المالتاوداأل١٣

العادلةتدرج القیمة
تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق:١المستوى 
لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي :٢المستوى 

و;بصورة مباشرة أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانـات  :٣المستوى 

.سوقية واضحة

المستوياتبيننقلحدثإذاماالمجموعةتقرر،متكررعلى أساسالعادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة
في) ككلالعادلةالقيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفي

.ماليةفترةكلنهاية

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٥سبتمبر٣٠فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى االجمالي
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠

٣,٢٨٧,٩٨٦--٣,٢٨٧,٩٨٦إستثمارات متاحة للبيع

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى االجمالي
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(مدققة)٢٠١٤ديسمبر٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦-٥,٥٦٢,٦١٧٢,٢٧٤,٦٣١إستثمارات متاحة للبيع

لقياس القيمة العادلة ، ولم ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتهية في 
.لقياس القيمة العادلة٣يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 



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

٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

-١٨-

التحليل القطاعي ١٤

التقاريرألغراضقطاعاتثالثةمجموعةلل. اهأنشطتطبيعةعمىبناءتجاريةقطاعاتفيالمجموعةتنتظمإداريةغراضأل

:يهالثالثوالقطاعات،األخرىواألنشطة

األسهموشراءلبيعكوسيطللعمالء تقدمخدماتالقطاعذاهيشمل: مهسألاوساطة-

.عمالءللالعقاريةألستثماراتاوتراالعقاوادارةتسويقخدماتالقطاعهذايشمل: العقارات-

.لشركات التابعة للمجموعةلمؤسسيةخدماتبتقديمتقومحيثالقابضةالشركةتمثلأخرى: أخرى-

أداءتقييميتم. األداءوتقييمالمواردتخصيصألغراضةلمنفصبصورةالتشغيللقطاعاتالتشغيلنتائجبمراقبةالدارةاتقوم

.التشغيلخسارةأوربحىلعبناءالقطاعات

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة

أشهر المنتهية تسعةلا
سبتمبر٣٠في 

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

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

صافي إيرادات وساطة 

وعموالت

١,١٨٥,٨٧٠  - ١,١٨٥,٨٧٠  - ١,١٨٥,٨٧٠  -

ربح بيع استثمار 

عقاري

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

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

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

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

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي  أخرى العقارية  خدمات الوساطة

أشهر المنتهية لتسعةا
٢٠١٤سبتمبر٣٠في 

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

١٩,٦٠٩,٣٠٧ - ١٩,٦٠٩,٣٠٧ - - ١٩,٦٠٩,٣٠٧

صافي إيرادات وساطة 

وعموالت

١,١٢١,٨٩١ )١,٢٥٥,٥٩٧( ٢,٣٧٧,٤٨٨ ٢,١٧٢,١٣٤ ٨,٣٧٥ ١٩٦,٩٧٩ أخرى

٢٠,٧٣١,١٩٨ )١,٢٥٥,٥٩٧( ٢١,٩٨٦,٧٩٥ ٢,١٧٢,١٣٤ ٨,٣٧٥ ١٩,٨٠٦,٢٨٦ دخل القطاع

١٢,١٢٢,٧٧٧ - ١٢,١٢٢,٧٧٧ ٢٤,٢٣٧ )٣٩,١٤٤( ١٢,١٣٧,٦٨٤ القطاع(خسارة)ربح

٤٨٩,٦١٤ - ٤٨٩,٦١٤ ٤,٤٨٢ - ٤٨٥,١٣٢ اإلهالك



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

٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

-١٩-

تتمة- التحليل القطاعي١٤

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

سبتمبر٣٠في
٢٠١٥

)غير المدققة(
ريال قطري قطريريال ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

٢٧٣,٤٤٠,٤٠٩ )٣٥,٤٤٧,٠٤١( ٣٠٨,٨٨٧,٤٥٠ ٥٠,٩٣٧,٣٣٣ ٩,٠٥٣,١٩٣ ٢٤٨,٨٩٦,٩٢٤ موجودات القطاع

٢١١,٥٤٩,٦٩٣ )١,٠٠٢,٩٤٤( ٢١٢,٥٥٢,٦٣٧ ٢٣٢,٤٥٢ ٢,٨٤٦,٧٥٠ ٢٠٩,٤٧٣,٤٣٥ مطلوبات القطاع

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

ديسمبر٣١في 
٢٠١٤
(مدققة)

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

٥٦٣,٦٣٧,٩٤٩ )٣٢,٧١١,٤٢٦( ٥٩٦,٣٤٩,٣٧٥ ٥١,٤٨٥,٠٨٢ ١١,١١٣,٢٨٧ ٥٣٣,٧٥١,٠٠٦ موجودات القطاع

٤٩٥,٨٦٤,٩٣٦ )٧,٧١١,٤٢٩( ٥٠٣,٥٧٦,٣٦٥ ٢,٦٨٥,٨٠٥ ٦,٠٠٢,٢٥٠ ٤٩٤,٨٨٨,٣١٠ مطلوبات القطاع

تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر

المحتملة االلتزامات١٥
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان


