
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعة
  

  المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣مارس  ٣١



 

  

  
  
  
  
  

  الكرام     أعضاء مجلس اإلدارة السادةتقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى 
    )ق.م.ش( القابضة اإلسالمية المجموعة

  
  لمقدمةا

يشار (وشركاتها التابعة ") الشركة("ق .م.للمجموعة اإلسالمية القابضة ش المرحلي الموحد المرفقالمركز المالي لقد راجعنا 
التغيرات في حقوق و المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل بيانات الو ٢٠١٣مارس  ٣١كما في  ")المجموعة"إليهم جميعا بـ 

عن إعداد  إن اإلدارة مسؤولة. المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاالثالثة أشهر لفترة نقدية المساهمين والتدفقات ال
لتقارير المالية باوالمتعلق  ٣٤وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 أعمالإلى  استنادا الموحدةالمرحلية المختصرة  حول هذه البيانات الماليةنتيجة مراجعة إصدار وليتنا هي إن مسؤ. المرحلية
   .المراجعة التي قمنا بها

  
  نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها " ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 
ولين ؤوتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات أساساً من األشخاص المس ."لمؤسسةالمدقق المستقل ل

عن نطاق  إن نطاق المراجعة يقل كثيراً. عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى
الي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالت

  .، وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية الهامة خالل أعمال تدقيق
  

  نتيجة المراجعة
لية المرحلية المختصرة الموحدة لم يتم إعدادها، من استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانات الما

  .٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةكافة النواحي 
    

  أمر آخر
وتم تدقيق البيانات المالية  ٢٠١٢ مارس ٣١لقد تم مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة كما في 

من قبل مكتب تدقيق آخر حيث أصدر تقريرين حول أعمال المراجعة والتدقيق التي قام  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الموحدة كما في 
حول هذه  البيانات  رأياً بدون تحفظنتيجة و حيث أبدى، على التوالي ،  ٢٠١٣ يناير ١٥و  ٢٠١٢ ابريل ١٥ا ، بتاريخ مبه

  .المالية
  
 
  
  

  عـن إرنســت ويــونــغ                                                                       
  
  
  

  زيـــــاد نــــــادر  
  محــاســب قــانـونـي  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣ ابريل ٨الدوحة في   



  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- ٢ - 

  

  الموحد  بيان المركز المالي المرحلي
  ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 

  

  ديسمبر ٣١    مارس  ٣١    
    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )مدققة(    )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  

        الموجودات
        الموجودات المتداولة

 ١,٠٢٩,٢٤٩,٨٢٧ ١,٠٢٨,٠٥٦,٩٧٤  ٣  نقد وأرصدة لدى البنوك
 ١٤٨,١٧٩,٤١٠ ١١٢,٠٩٧,٧٥٥  ٤  أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 ١٢,١٦٩,١٩٤ ١,٢٤٩,٩٦٧    مبالغ مستحقة من عمالء
 ٣,١٩٤,٥٢٩ ٣,٤٠١,٠١٨  ٥  ارصدة مدينة اخرىوبالغ مدفوعة مقدماً م
          

  ١,١٩٢,٧٩٢,٩٦٠  ١,١٤٤,٨٠٥,٧١٤    إجمالي الموجودات المتداولة
          

        الموجودات غير المتداولة
 ١,٢٤٤,٣٨٦ ١,٠٧٣,٤٢٠    ومعدات ممتلكات

 ٨,٩٧٨,٢٠٣ ١٢,٣٧١,٥١٨  ٦  إستثمارات متاحة للبيع
        

  ١٠,٢٢٢,٥٨٩  ١٣,٤٤٤,٩٣٨    داولةإجمالي الموجودات غير المت
        

 ١,٢٠٣,٠١٥,٥٤٩ ١,١٥٨,٢٥٠,٦٥٢    إجمالي الموجودات
          

        المطلوبات وحقوق المساهمين 
        المطلوبات المتداولة

 ١١٨,٤٣٧,٥٧١ ١٠٦,٩٧٩,٨٥١    عمالء إلىمبالغ مستحقة 
 ٣٧,٧٨٩,٢٦١ ٦,٩٥٣,٩٠٨    مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٧  وكالةإلى طرف ذي عالقة من عقود  ةستحقم الغمب
 ١,٨٣٣,٦٩٠ ١,٨٥١,٩٧٣  ٨  ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

  ١,١٥٨,٠٦٠,٥٢٢ ١,١١٥,٧٨٥,٧٣٢    إجمالي المطلوبات المتداولة
          

        ةغير المتداول اتالمطلوب
 ٧٩٧,٣٤٠ ٨٠٧,٦٨١    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

          

 ١,١٥٨,٨٥٧,٨٦٢ ١,١١٦,٥٩٣,٤١٣    إجمالي المطلوبات
          

        حقوق المساهمين
 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩  رأس المال المدفوع

 ٩,٢٩٧,٣٢٠ ٩,٢٩٧,٣٢٠    إحتياطي قانوني
 ١,٠١٦,٦٦٩ ٣,١٢٢,٨٠١    أرباح مدورة

 )٦٥٦,٣٠٢( )٧٦٢,٨٨٢(    احتياطي قيمة عادلة
 ٤,٥٠٠,٠٠٠  -    توزيعات أرباح مقترحة

          

 ٤٤,١٥٧,٦٨٧ ٤١,٦٥٧,٢٣٩    إجمالي حقوق المساهمين
          

 ١,٢٠٣,٠١٥,٥٤٩ ١,١٥٨,٢٥٠,٦٥٢    إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
  
  يوسف أحمد حسين النعمة. د

  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 



  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- ٣ - 

  

 
  الموحد  بيان الدخل المرحلي

  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في شهر أ ثالثةلل
  
  

  
  ة ثالثة أشهر المنتهيلل

  مارس ٣١في 
ة للثالثة أشهر المنتهي

  مارس ٣١في 
    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  

          

 ٥,٣٤٧,٦٢٣ ٣,١٨٢,٩٠١    إيرادات وساطة وعموالت

 )١,٥٣١,٢٧٠( )٨٣٤,٢٩٧(    مصاريف وساطة وعموالت

  ٣,٨١٦,٣٥٣  ٢,٣٤٨,٦٠٤    وساطة وعموالت إيرادات صافي 
        

 - ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠  صافي ربح من بيع عقار تجاري
 ٥٤٤,٥٢١ ٣٦٣,٥٩٧    حسابات توفير لدى بنوك إسالمية من إيرادات

 ٢٧,٨٧٨ -    بيع إستثمارات متاحة للبيع من حصافي رب

  -  )٤٧٥,٦٣٤(    إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيعخسائر 
 ١٢٠,٠٠٠ ٢٩٣,٦٨٣    وكالةعقود  ايراد من

 ١٥,٨٦٣ ٤٥٠,٢٦٨    توزيعات أرباحإيرادات 

 ٤,٥٢٤,٦١٥ ٣,٩٨٠,٥١٨    التشغيل ايراداتصافي 

        
 )٢,٣٣٠,٥٧٦( )١,٦٣٨,١٤٤(    مصاريف إدارية وعمومية

 )١٩٧,٨٧٠( )١٧٦,٣٣٠(    استهالك

 )٥٤,٦١٨( )٥٩,٩١٢(    بنكية رسوم

        
 ١,٩٤١,٥٥١ ٢,١٠٦,١٣٢    ربح الفترة

        
  ٠,٤٨  ٠,٥٣  ١١  للسهم والمخفف األساسي العائد

  



  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ١ة من تشكل اإليضاحات المرفق
- ٤ - 

  

  

  الموحد الشامل المرحلي بيان الدخل
 ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل
  
  ة المنتهيللثالثة أشهر   

  مارس ٣١في 
  ةللثالثة أشهر المنتهي

  مارس ٣١في  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ١,٩٤١,٥٥١ ٢,١٠٦,١٣٢  صافي ربح الفترة

      
      إيرادات شاملة أخرى للفترة) خسائر(

 ١٥,٨٥١ )١٠٦,٥٨٠(  تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

      
 ١,٩٥٧,٤٠٢ ١,٩٩٩,٥٥٢  إجمالي الدخل الشامل للفترة



   )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعة

  .الموحدة المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- ٥ - 

  

  
  

  دالموح بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

    المدفوع رأس المال  
  أرباح 
    قانونياحتياطي     مدورة

احتياطي قيمة 
    عادلة

توزيعات أرباح 
  اإلجمالي    مقترحة

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

 ٤٤,١٥٧,٦٨٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠ )٦٥٦,٣٠٢(  ٩,٢٩٧,٣٢٠ ١,٠١٦,٦٦٩ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة( ٢٠١٣يناير  ١كما في 
 ٢,١٠٦,١٣٢ - - - ٢,١٠٦,١٣٢  -  ربح الفترة

 )١٠٦,٥٨٠( - )١٠٦,٥٨٠( - - -  شاملة أخرى للفترة خسائر
                  

 ١,٩٩٩,٥٥٢  - )١٠٦,٥٨٠(  - ٢,١٠٦,١٣٢ -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 )٤,٥٠٠,٠٠٠( )٤,٥٠٠,٠٠٠( - - -   للمساهمين مدفوعة رباحأ توزيعات

                  
 ٤١,٦٥٧,٢٣٩ - )٧٦٢,٨٨٢( ٩,٢٩٧,٣٢٠ ٣,١٢٢,٨٠١ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 

                        
 ٤٢,٨٢٤,١٤٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ )٩٢,٦٠٠( ٨,٦٩٢,٤٧٤ ٢٢٤,٢٦٨ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة( ٢٠١٢يناير  ١كما في 

 ١,٩٤١,٥٥١ - - - ١,٩٤١,٥٥١ -  ربح الفترة
 ١٥,٨٥١ - ١٥,٨٥١ - -  -  إيرادات شاملة أخرى للفترة

                  
 ١,٩٥٧,٤٠٢ - ١٥,٨٥١ - ١,٩٤١,٥٥١ -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )٤,٠٠٠,٠٠٠( )٤,٠٠٠,٠٠٠( - -  - -  للمساهمين مدفوعة أرباح توزيعات
 ٤٠,٧٨١,٥٤٤  - )٧٦,٧٤٩( ٨,٦٩٢,٤٧٤ ٢,١٦٥,٨١٩ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 



  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- ٦ -  

  

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل
 

  
  

ثالثة أشهر المنتهية لل
  مارس ٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية في 
  مارس ٣١

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  

          

          األنشطة التشغيلية
 ١,٩٤١,٥٥١ ٢,١٠٦,١٣٢    صافي ربح الفترة

      :تعديالت
 ١٩٧,٨٧٠ ١٧٦,٣٣٠    استهالك

 ٥٤,٦١٨ ٥٩,٩١٢    رسوم بنكية

 )٥٤٤,٥٢١( )٣٦٣,٥٩٧(    لدى بنوك إسالمية من حسابات توفيرإيرادات 

  )١٥,٨٦٣(  )٤٥٠,٢٦٨(    إيرادات توزيعات أرباح 
 )١٢٠,٠٠٠( )٢٩٣,٦٨٣(    وكالةعقود  ايراد من

  -  ٤٧٥,٦٣٤    إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيعخسائر 
 )٢٧,٨٧٨( -    متاحة للبيعصافي ربح من بيع إستثمارات 

 ٩٧,٨٣٦ ٣١,١٦٩    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

          
    ١,٥٨٣,٦١٣ ١,٧٤١,٦٢٩ 

      :العامل المال رأس تغيرات
 )٦٩,٠٨٣,٤٦٤( ٣٦,٠٨١,٦٥٥    أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 )٢,٦١٣,٧٥٠( ١٠,٩١٩,٢٢٧    مبالغ مستحقة من عمالء

 )٧,٧٥٦( )٢٠٦,٤٨٩(    وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

 ٤٧,٨٧٠,٢٥٨ )١١,٤٥٧,٧٢٠(    مبالغ مستحقة إلى عمالء

 ٧,٩٣٦,٨٠٠ )٣٠,٨٣٥,٣٥٣(    مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

 - -    وكالةمن عقود  مبالغ مستحق إلى طرف ذي عالقة

 )٥٩٠,٣٦٦( ١٨,٢٨٣    ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

          
    ١٤,٩٠٤,٦٦٥( ٦,٢٦١,٢٣٢( 

      :صافي النقد المستخدم في التشغيل
 )٥٤,٦١٨( )٥٩,٩١٢(    رسوم بنكية

 - )٢٠,٨٢٨(    عةمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفو

    

     
األنشطة ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية من 

  التشغيلية
  

١٤,٩٥٩,٢٨٣(    ٦,١٨٠,٤٩٢( 
  
 



  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  تتمة -بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 

  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في للثالثة أشهر 
 

  
  

ثالثة أشهر المنتهية لل
  مارس ٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية في 
  مارس ٣١

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  

          
        األنشطة اإلستثمارية

 )٥,٠٠٩( )٥,٣٦٤(    ومعدات ممتلكاتشراء 

 )٢,١٩٠,٠٠٦( )٣,٩٧٥,٥٢٩(    شراء إستثمارات متاحة للبيع

 ٢,٢١٧,٨٨٤  -    متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

  ١٥,٨٦٣  ٤٥٠,٢٦٨    إيرادات توزيعات أرباح 
 ١٢٠,٠٠٠ ٢٩٣,٦٨٣    وكالةعقود  ايراد من

 ٥٤٤,٥٢١ ٣٦٣,٥٩٧    لدى بنوك إسالمية من حسابات توفيرإيرادات 
األنشطة من ) فيالمستخدمة (صافي التدفقات النقدية 

 ٧٠٣,٢٥٣ )٢,٨٧٣,٣٤٥(    اإلستثمارية
  
          

        النشاط التمويلي 
 )٤,٠٠٠,٠٠٠( )٤,٥٠٠,٠٠٠(    مدفوعة للمساهمين يعات أرباحتوز

 )٤,٠٠٠,٠٠٠( )٤,٥٠٠,٠٠٠(    في النشاط التمويلي المستخدم يالتدفق النقد

        
 )١٨,٢٥٦,٠٣٠( )١,١٩٢,٨٥٣(    النقد وما في حكمهفي  النقصصافي 

 ٣٧,٣٦٥,٣٤١ ٢٩,٢٤٩,٨٢٧    يناير ١في  النقد وما في حكمه
        

 ١٩,١٠٩,٣١١ ٢٨,٠٥٦,٩٧٤  ٣  ديسمبر  ٣١وما في حكمه في النقد 
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  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

   ٢٠١٣مارس  ٣١في  

  
- ٨ - 

  

  
  معلومات عامة ١

بموجب الموافقة الممنوحة بتاريخ  كشركة مساهمة قطرية") الشركة(" )ق.م.ش( القابضة اإلسالمية المجموعةتأسست 
الشركة  تخضع. ٢٦٣٣٧تجاري رقم ال تحت السجلمسجلة ومن قبل وزارة األعمال والتجارة  ٢٠٠٦ديسمبر  ٢٦
إن  .رصة قطرهيئة قطر لألسواق المالية وبو ولوائح ٢٠٠٢لسنة ) ٥(حكام قانون الشركات التجارية القطري رقم أل

  .أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر
  
الوساطة المالية في بورصة  وأعمال بما في ذلك العقارية هي األنشطة اإلستثماريةللمجموعة  األساسيةنشطة األإن   

  . وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالميةالل شركتها التابعة من خقطر 
  

من البيانات المالية المرحلية المختصرة  ٢٠١٣مارس  ٣١تتكون البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كما في 
للمجموعة   الشركات التابعةإن . ٢٠١٣مارس  ٣١كما في ) المجموعة"يشار إليهم جميعا بـ( للشركة وشركاتها التابعة 

  :هي كما يلي ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 
  

 أنشطة الشركة بلد التأسيس اسم الشركة
النسبة المئوية للملكية 

 ٢٠١٣مارس  ٣١
  النسبة المئوية للملكية

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
الشركة االسالمية لألوراق المالية 

 %١٠٠ %١٠٠ خدمات الوساطة قطر  )و.ش.ش(
 %١٠٠ %١٠٠ عقارات قطر  )أ) (و.ش.ش(شركة أجياد العقارية 

  
  :مالحظة

  .هي مملوكة بالكامل من قبل المجموعةكشركة الشخص الواحد و ٢٠١٢يو يون ٤في    تم تأسيس الشركة  ) أ(
  
 ٢٠١٣ مارس ٣١ في المنتهية فترةلل للمجموعة الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية البيانات اصدار على الموافقة تمت  

  ٢٠١٣ابريل  ٨ خبتاري اإلدارة مجلسمن قبل 
  

  الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس  ٢
  

") المجموعة" يشار إليهم جميعاً بـ (التابعة  اوشركاته للشركةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة   
  ". قارير المالية المرحليةالت" – ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً ل ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لفترة ال

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

  . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الموحدة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في 
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  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

   ٢٠١٣مارس  ٣١في  

  
- ٩ - 

  

  
  تابع -الهامة المحاسبية السياساتو اإلعداد أسس  ٢
  

  والتعديالت الجديدة معايير ال  
اعداد المستخدمة في  تتفق مع تلكفي اعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  السياسات المحاسبية المتبعةإن 

  :تعديالت التاليةو ال يق المعاييرتطب ، باستثناء٢٠١٢ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
  المحتوى    المعيار

  )معدل(توضيح متطلبات معلومات المقارنة     ١معيار المحاسبة الدولي 

  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة    ٢٨معيار المحاسبة الدولي 

التقارير المالية المرحلية والمعلومات القطاعية الجمالي الموجودات     ٣٤معيار المحاسبة الدولي 
  )تعديل(والمطلوبات 

  )تعديل(مقابلة الموجودات والمطلوبات المالية  -االفصاحات: االدوات المالية    ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

  البيانات المالية الموحدة     ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

  الترتيبات المشتركة    ١١لمعيار الدولي للتقارير المالية ا

   اإلفصاح عن الحقوق في مؤسسات أخرى    ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية  

  قياس القيمة العادلة    ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

  
ى المركز المالي الموحد للمجموعة أو إن هذه المعايير والتعديالت الجديدة تؤثر على العرض فقط وليس لها تأثير عل

  .أدائها المالي



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

   ٢٠١٣مارس  ٣١في  

  
- ١٠ - 

  

  
  تابع -الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس  ٢

  
  تابع –المعايير والتعديالت الجديدة   

  
  :باالضافة الى ذلك، تم اصدار المعيار التالي والذي هو غير ساري المفعول

  
  المحتوى  المعيار

  )٢٠١٥يناير  ١يسري مفعوله من (التصنيف والقياس : األدوات المالية    ٩ المعيار الدولي للتقارير المالية

        
  .تقوم المجموعة بتقدير تاثير هذا المعيار على مركزها المالي الموحد وأدائها المالي للفترات المستقبلية      

  
    نقد وارصدة لدى البنوك  ٣
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢مارس  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )مدققة(    )غير مدققة(    )ير مدققةغ(  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
            

 -   ٥,٠٠٠   -  نقد 
 ١,٠٢٩,٢٤٩,٨٢٧   ٤١٩,١٠٤,٣١١   ١,٠٢٨,٠٥٦,٩٧٤  ارصدة لدى البنوك 

         
 ١,٠٢٩,٢٤٩,٨٢٧   ٤١٩,١٠٩,٣١١   ١,٠٢٨,٠٥٦,٩٧٤  اإلجمالي 

  
رصدة لدى البنوك الموحد ، تم إستبعاد مبالغ الوكالة المتضمنة في األلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية المرحلي   

 ٤٠٠: ٢٠١٢مارس  ٣١( ٢٠١٣مارس  ٣١مليار ريال قطري كما في  ١والتي تبلغ قيمتها  ٧والمبينة في اإليضاح 
  ).مليون ريال قطري

  
  أرصدة عمالء  –أرصدة لدى البنوك   ٤

وتحتفظ بها المجموعة كامانة الى حين قيام العمالء بتخصيص  .العمالء أرصدة العمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص   
هذه األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم المجموعة بتحويل األموال المخصصة الى حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى 

  .هيئة التسويات
 



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

   ٢٠١٣مارس  ٣١في  

  
- ١١ - 

  

  
   وارصدة مدينة اخرىمبالغ مدفوعة مقدماً   ٥
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ٢,٠٠٠,٢٥٠   ٢,٠٠٠,٢٥٠  تأمينات مستردة
 ٤٦٢,٥١٥   ١٣٦,٠٣٤  لدى بنوك إسالميةمستحقة من ودائع إيرادات 

 ٧٣١,١٦٤   ١,٢٦٤,١٣٤  اًمصاريف مدفوعة مقدم
 ٦٠٠   ٦٠٠  موجودات أخرى

        
  ٣,١٩٤,٥٢٩    ٣,٤٠١,٠١٨  اإلجمالي 

  
   للبيع متاحة تثماراتإس  ٦

  : على التالي للبيع متاحةال ستثماراتتشمل اإل  
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  

       مدرجةأسهم ملكية 
 ٦,٢٠٨,٤٢٣   ٩,٦٠١,٧٣٨ قطر –أسهم ملكية 

        
       مدرجةغير أسهم ملكية 
 ٢,٥٥٠,٠٠٠   ٢,٥٥٠,٠٠٠ قطر –أسهم ملكية 

 ٢١٩,٧٨٠   ٢١٩,٧٨٠ سوريا –أسهم ملكية 

  ٢,٧٦٩,٧٨٠    ٢,٧٦٩,٧٨٠ مدرجةغير أسهم ملكية إجمالي 
        

 ٨,٩٧٨,٢٠٣   ١٢,٣٧١,٥١٨  اإلجمالي 

  
  عالقة من عقود وكالة   إلى طرف ذي  مبالغ مستحقة  ٧

 ق.م.ش بنك قطر الدولي اإلسالمي، قة عال يبالدخول في إتفاقيتي وكالة باإلستثمار مع طرف ذقامت المجموعة   
وذلك  مع المؤسسات المالية ريال قطري بالنيابة عن البنك مبلغ قدره ملياربإستثمار ، حيث تقوم المجموعة  )"البنك"(

  . كعمولة وكالة ال قطريألف ري ٦٠٠ قيمته تحصل عليه المجموعةنصف سنوي مقابل أجر محدد 
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- ١٢ - 

  

  
  ة أخرىمصاريف مستحقة وأرصدة دائن    ٨
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ١,٤٠٩,٦٦٢   ٢٤٧,٧٢٤  مصاريف مستحقة

 ٢٧٢,٨١٥   ١,٤٤٨,٥٠٩  توزيعات أرباح دائنة

 ١٥١,٢١٣   -  مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية

  -   ١٥٥,٧٤٠  مطلوبات أخرى
        

 ١,٨٣٣,٦٩٠   ١,٨٥١,٩٧٣  االجمالي

  
  المدفوعرأس المال     ٩

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        :رأس المال المصرح به والمصدر
 ٤٠,٠٠٠,٠٠٠   ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ريال قطري للسهم الواحد ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها  ٤,٠٠٠,٠٠٠

        
  ٪٧٥    ٪٧٥  ال المدفوعنسبة راس الم

        
 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )بالريال القطري(رأس المال المدفوع 
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- ١٣ - 

  

  
  ربح من بيع عقار تجاريصافي     ١٠

  
م بشراء عقار تجاري من طرف ذي عالقة .م.خالل الفترة، قامت المجموعة بمشاركة شركة التسهيالت االسالمية ذ

  :إن تفاصيل هذه العملية تلخص بما يلي. لذي تم بيعه لطرف ثالثق وا.م.وهو بنك قطر الدولي االسالمي ش
  
  ٢٠١٢مارس  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  -   ١٧,٥٠٠,٠٠٠  المبلغ المتحصل من بيع عقار تجاري
  -   )١٦,٥٠٠,٠٠٠(  تكلفة شراء عقار تجاري

        
  -   ١,٠٠٠,٠٠٠  ربح من بيع عقار تجاريصافي 

  
  

   لمخفف للسهمالعائد األساسي وا    ١١
  

 خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط على الفترة ربح بقسمة للسهم والمخفف األساسي العائد إحتساب يتم
  .الفترة

ثالثة أشهر لل  
  المنتهية في

للثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠١٢مارس  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
        

 ١٫٩٤١٫٥٥١   ٢٫١٠٦٫١٣٢  )بالريال القطري(ربح الفترة 
 ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  متوسط عدد األسهم القائمة

        
  ٠,٤٨    ٠,٥٣  )بالريال القطري(العائد األساسي والمخفف للسهم 
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- ١٤ - 

  

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة     ١٢
  

 التي والشركاتارة واإلدارة العليا للمجموعة أعضاء مجلس اإلدوالمساهمين الرئيسين تتمثل األطراف ذات عالقة في   
  .األطراف تلك قبل من هاماً تأثيراً عليها يمارس التي أو مشتركة أو كاملة بصورة عليها السيطرة تتم

  

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

  

لثالثة أشهر ل  
  المنتهية في

ثة أشهر للثال
  المنتهية في

  ٢٠١٢مارس  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥٤٤,٥٢١    ٣٦٣,٥٩٧  حسابات توفير لدى بنوك إسالمية من إيرادات
      

 ٤٣٨,٠٧٨   ١٩٢,٤٣٠  عموالتو  وساطة إيراداتصافي 

       
  )٢٢١,٩٤٠(   )٢٣١,٠٣٥(  عموالت مرتجعة

      

 ١٢٠,٠٠٠   ٢٩٣,٦٨٣  ايراد من عقود وكالة
  
  
  

  :يالتالك هي الموحدالمرحلي  المالي المركز بيان في المدرجة العالقة ذات األطراف أرصدة  
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  

        

  ١٣٨,٧٦٤,٠٢٧    ١٣٨,٨٦٦,٤٣٠  البنوك لدى أرصدة
        

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  وكالةإلى طرف ذي عالقة من عقود  ةمستحق الغمب
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- ١٥ - 

  

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة     ١٢

 
  اإلدارة العلیا تعویضات  

  

  :كالتالي السنة خالل باإلدارة المسؤولين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة بلغت  
  

ثالثة أشهر لل  
  المنتهية في

ثة أشهر للثال
  المنتهية في

  ٢٠١٢مارس  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ٣٤٤,٨٠٠   ٢٢٦,٨٠٠  منافع قصيرة األجل

  
  يةالمال تاوداأل    ١٣
  

أرصدة  -بنوكيعطي الجدول التالي لمحة عامة عن األدوات المالية، غير النقد واألرصدة لدى البنوك وأرصدة لدى ال
  :٢٠١٣مارس  ٣١العمالء، والتي تمتلكها المجموعة كما في 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣ مارس ٣١
  روض ق

 متاحة للبيع ةوذمم مدين
  ريال قطري    ريال قطري    

        

       :الموجودات المالية
  -   ١,٢٤٩,٩٦٧    مبالغ مستحقة من عمالء

  -   ٢,١٣٦,٢٨٤   ارصدة مدينة اخرى
    ٣,٣٨٦,٢٥١    -  
          

 ١٢,٣٧١,٥١٨    -    إستثمارات متاحة للبيع

        
 ١٢,٣٧١,٥١٨    ٣,٣٨٦,٢٥١     جمالياإل
        

       :المطلوبات المالية
  -    ١٠٦,٩٧٩,٨٥١    عمالء إلىمبالغ مستحقة 
  -   ٦,٩٥٣,٩٠٨    بورصة قطر إلىمبالغ مستحقة 

  -   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    وكالةمبلغ مستحق إلى طرف ذي عالقة من عقود 
  -   ١,٨٥١,٩٧٣    مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

        
  - ١,١١٥,٧٨٥,٧٣٢     جمالياإل



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

   ٢٠١٣مارس  ٣١في  

  
- ١٦ - 

  

  
  تتمة -ية المال تاوداأل    ١٣

  

  )مدققة( ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
  قروض 
 متاحة للبيع وذمم مدينة

  ريال قطري    ريال قطري    
        

       :الموجودات المالية
  -    ١٢,١٦٩,١٩٤    مبالغ مستحقة من عمالء

  -   ٢,٤٦٢,٧٦٥   ارصدة مدينة اخرى
    ١٤,٦٣١,٩٥٩   -  
          

 ٨,٩٧٨,٢٠٣    -    إستثمارات متاحة للبيع

        
 ٨,٩٧٨,٢٠٣ ١٤,٦٣١,٩٥٩    االجمالي

  
        

       :المطلوبات المالية
  -   ١١٨,٤٣٧,٥٧١    عمالء إلىمبالغ مستحقة 

  -   ٣٧,٧٨٩,٢٦١    مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر
  -   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    وكالةإلى طرف ذي عالقة من عقود  ةمستحق الغمب

  -   ١,٨٣٣,٦٩٠    مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى
        
  -  ١,١٥٨,٠٦٠,٥٢٢     جمالياإل

  
  تدرج القیمة العادلة  
  :نيات التقييمتستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تق  

  
 بين نقل حدث إذا ما المجموعة تقرر ،متكرر على أساس العادلة بالقيمة تسجيلها يتم التي المالية لألدوات بالنسبة

 القيمة لقياس هامة تعتبر التي مدخالتلل مستوى أدنى إلى استنادا( فتصنيال تقييم إعادة خالل من التدرج في المستويات
  .مالية فترة كل نهاية في) ككل العادلة

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

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

 .سوقية واضحة



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

   ٢٠١٣مارس  ٣١في  

  
- ١٧ - 

  

  
  تتمة -ية المال تاوداأل    ١٣

  
  :العادلة بالقيمة التالية المالية األدوات كان لدى المجموعة ،٢٠١٣ مارس ٣١ في كما

  
  ٣وى المست  ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة 

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري   ٢٠١٣مارس  ٣١
         

  ٢,٧٦٩,٧٨٠    -   ٩,٦٠١,٧٣٨   ٩,٦٠١,٧٣٨  إستثمارات متاحة للبيع
        
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة  

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١
       

  ٢,٧٦٩,٧٨٠    -   ٦,٢٠٨,٤٢٣   ٦,٢٠٨,٤٢٣  إستثمارات متاحة للبيع
  
  

لقياس القيمة العادلة ،  ٢والمستوى  ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى  ٢٠١٣مارس  ٣١خالل الفترة المنتهية في 
  .لقياس القيمة العادلة ٣ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

  
  مة في القياإلنخفاض 

  
  متاحة للبيعإستثمارات 

لإلستثمارات المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي بتقدير ما إذا كان هنالك دليل بالنسبة 
، يتضمن متاحة للبيع  ةفي حالة إستثمارات الملكية المصنف .مجموعة إستثماراتموضوعي على إنخفاض إستثمار أو 

تحديد ما هو يتطلب . ي اإلنخفاض الهام أو المستمر في القيمة العادلة لإلستثمارات األقل من تكلفتهاالدليل الموضوع
فترة في مقابل ال" المستمر"مقابل التكلفة األصلية لإلستثمار و "الهام"قياس يتم . تقدير من قبل اإلدارة" ستمرم"أو  "هام"

ريال قطري  ٤٧٥,٦٣٤المجموعة إنخفاض بقيمة حددت . األصليةالقيمة العادلة لإلستثمار أقل من قيمته التي تكون فيها 
لمرحلي على أسهم ملكية مدرجة والتي تم تسجيلها كخسائر إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع ضمن بيان الدخل ا

  .الموحد
  
  

  التحليل القطاعي   ١٤
  

 التشغيل قطاعات. رئيسية يةتشغيل قطاعات ةثالث إلى مقسمة المجموعة فإن ، األساسية األنشطة طبيعة على بناء
  :هامطلوباتو هاموجوداتل وتحليل هانتائجإيرادات و مع أدناهموضحه  الرئيسية

  
  النتائج  اإليرادات  يرادات ونتائج القطاعاتإ
  ة ثالثة أشهر المنتهيلل  

  مارس ٣١في 
  ة ثة أشهر المنتهيثاللل

    مارس ٣١في 
  ة ثالثة أشهر المنتهيلل

  مارس ٣١في 
  ة ثالثة أشهر المنتهيلل

  مارس ٣١في 
  ٢٠١٢    ٢٠١٣    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

 ١,٤٣٩,٢٠٨   ٧٥٤,٥٦٦   ٥,٣٤٧,٦٢٥   ٣,١٨٢,٩٠١ خدمات الوساطة
 -   ١,٠٠٠,٠٠٠   -   ١٧,٥٠٠,٠٠٠ األنشطة العقارية

 ٥٠٢,٣٤٣   ٣٥١,٥٦٦   ٧٠٨,٢٦٢   ١,١٠٧,٥٤٨  أخرىإستثمارات 
  ١,٩٤١,٥٥١   ٢,١٠٦,١٣٢   ٦,٠٥٥,٨٨٧   ٢١,٧٩٠,٤٤٩ 



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

   ٢٠١٣مارس  ٣١في  

  
- ١٨ - 

  

  
   تتمة - التحليل القطاعي  ١٤

  
 

  المطلوبات  الموجودات  موجودات ومطلوبات القطاعات
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )مدققة(    )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري 

       

 ١٥٨,٨٥٧,٨٦٢   ١١٦,٥٩٣,٤١٣   ١٦٤,٣٢٥,٠٠٤   ١١٧,٦٨٦,٣٩٤ خدمات الوساطة

 -   -   -   - األنشطة العقارية

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٣٨,٦٩٠,٥٤٥   ١,٠٤٠,٥٦٤,٢٥٨  أخرىإستثمارات 

  ١,١٥٨,٨٥٧,٨٦٢   ١,١١٦,٥٩٣,٤١٣   ١,٢٠٣,٠١٥,٥٤٩   ١,١٥٨,٢٥٠,٦٥٢ 

  
  اإللتزامات المحتملة     ١٥

  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣  مارس ٣١  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ١,٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠   ١,٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠  مانخطابات ض

  
  المقارنة  أرقام  ١٦
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