
)ش.م.ق(اإلسالمية القابضة المجموعة

المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
٢٠١٤مارس ٣١



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

لمقدمةا
للمجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار المرحلي الموحد المرفقالمركز المالي لقد راجعنا 

التغيرات في حقوق و المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل بيانات الو٢٠١٤مارس ٣١كما في إليهم جميعا بـ "المجموعة")
عن إعداد . إن اإلدارة مسؤولةالمنتهية 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 استناداالموحدةالمرحلية المختصرة حول هذه البيانات الماليةنتيجة مراجعة إصدار وليتنا هي المرحلية. إن مسؤ

.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.لمؤسسة"المدقق 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 المرحليةالهامة 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 

عـن إرنســت ويــونــغ

زيـــــاد نــــــادر
محــاســب قــانـونـي

٢٥٨جل مراقبي الحسابات رقم س
٢٠١٤ابريل٨ي ـة فــالدوح



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.موحدةالمختصرة الجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٢-

الموحد بيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٤مارس ٣١كما في 

ديسمبر٣١مارس ٣١
٢٠١٤٢٠١٣

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

٣٣٦,٣٣٦,٣٢٩٤٨,٤٤١,٩٨١نوكأرصدة لدى الب
٤٢٥٧,٧٦٩,٣٦٥١٨٧,٣٦٩,٠٠٧أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٤٧٤,٨٠٠٧٩١مبالغ مستحقة من عمالء
٥١٣,٧٤١,٩٩٩٤,٣٧١,٧٢٠وارصدة مدينة اخرىمدفوعة مقدماً مصاريف

٣٠٨,٣٢٢,٤٩٣٢٤٠,١٨٣,٤٩٩إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
٥٤٠,٦١٣٦٩٩,٧٧٧ممتلكات ومعدات

٦٥,١٨٨,٩٥٠٤,٦٠٥,٢٨٩موجودات متاحة للبيع

٥,٧٢٩,٥٦٣٥,٣٠٥,٠٦٦إجمالي الموجودات غير المتداولة

٣١٤,٠٥٢,٠٥٦٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات المتداولة

٢٣١,٥٤٧,٦٧٥١٧٤,٤٤٩,١٨٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 
٢٣,٨٠١,٤٧١٧,١٤٩,٤٠٠مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

٨٢,٦٢٦,٥٤٣٤,٠٦٤,٥٢٩ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

٢٥٧,٩٧٥,٦٨٩١٨٥,٦٦٣,١١٨إجمالي المطلوبات المتداولة

ةغير المتداولاتالمطلوب
٨٨٢,٠٢١٨٥٨,٤٢٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٥٨,٨٥٧,٧١٠١٨٦,٥٢١,٥٤٧إجمالي المطلوبات

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

١٠,٢٤٣,٥٦٦١٠,٢٤٣,٥٦٦قانونيإحتياطي
٥,٠٤٦,٥٢٩٨,٨٨٢,٠٢٢أرباح مدورة

)١٥٨,٥٧٠()٩٥,٧٤٩(احتياطي قيمة عادلة

٥٥,١٩٤,٣٤٦٥٨,٩٦٧,٠١٨إجمالي حقوق المساهمين

٣١٤,٠٥٢,٠٥٦٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

د. يوسف أحمد حسين النعمة

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.موحدةالمختصرة الجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٣-

الموحد بيان الدخل المرحلي
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في شهر أثالثة لل

ثالثة أشهر لل

ة المنتهي

مارس٣١في 

ة للثالثة أشهر المنتهي

مارس٣١في 

٢٠١٤٢٠١٣

(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريإيضاحات

٦,٩٩٦,٢٨٩٣,١٨٢,٩٠١إيرادات وساطة وعموالت

)٨٣٤,٢٩٧()١,٨٥٥,٤٩٣(تمصاريف وساطة وعموال

٥,١٤٠,٧٩٦٢,٣٤٨,٦٠٤وساطة وعموالت إيرادات صافي 

١,٠٠٠,٠٠٠-١٠صافي ربح من بيع عقار تجاري

٩٨,٨٦٨٣٦٣,٥٩٧حسابات توفير لدى بنوك إسالميةمنإيرادات

-٢٨٣,٩٧٠بيع إستثمارات متاحة للبيعمنحصافي رب

)٤٧٥,٦٣٤()١٦٣,٢٧١(مة إستثمارات متاحة للبيعخسائر إنخفاض في قي

٢٩٣,٦٨٣-وكالةعقود ايراد من

٥٥,٠٠٠٤٥٠,٢٦٨توزيعات أرباحإيرادات 

٥,٤١٥,٣٦٣٣,٩٨٠,٥١٨التشغيلايراداتصافي 

-١٦,٩٥٤إيرادات أخري

)١,٨٧٤,٣٨٦()٢,٤٦٧,٨١٠(مصاريف إدارية وعمومية

٢,٩٦٤,٥٠٧٢,١٠٦,١٣٢لفترةربح ا

١١٠,٧٤٠,٥٣للسهموالمخففاألساسيالعائد



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

ة المنتهيللثالثة أشهر 

مارس٣١في 

ةللثالثة أشهر المنتهي

مارس٣١في 
٢٠١٤٢٠١٣

مدققة)(غير (غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢,٩٦٤,٥٠٧٢,١٠٦,١٣٢صافي ربح الفترة

شاملة أخرى للفترة(خسائر)إيرادات
)١٠٦,٥٨٠(٦٢,٨٢١تغيرات القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

٣,٠٢٧,٣٢٨١,٩٩٩,٥٥٢إجمالي الدخل الشامل للفترة



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.الموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٦إلى ١يضاحات المرفقة من تشكل اإل
-٥-

الموحدي حقوق المساهمين المرحليبيان التغيرات ف
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

المدفوعرأس المال
أرباح 
احتياطي قانونيمدورة

احتياطي قيمة 
اإلجماليعادلة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٥٨,٩٦٧,٠١٨)١٥٨,٥٧٠(٤٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٨٨٢,٠٢٢١٠,٢٤٣,٥٦٦(مدققة)٢٠١٤يناير ١كما في 

٢,٩٦٤,٥٠٧--٢,٩٦٤,٥٠٧-ربح الفترة
٦٢,٨٢١٦٢,٨٢١---شاملة أخرى للفترةإيرادات

٦٢,٨٢١٣,٠٢٧,٣٢٨-٢,٩٦٤,٥٠٧-إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٦,٨٠٠,٠٠٠(--)٦,٨٠٠,٠٠٠(-للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات

٥٥,١٩٤,٣٤٦)٩٥,٧٤٩(٤٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٤٦,٥٢٩١٠,٢٤٣,٥٦٦(غير مدققة)٢٠١٤مارس ٣١كما في 

٤٤,١٥٧,٦٨٧)٦٥٦,٣٠٢(٣٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٥١٦,٦٦٩٩,٢٩٧,٣٢٠(مدققة)٢٠١٣يناير ١كما في 

٢,١٠٦,١٣٢--٢,١٠٦,١٣٢-ربح الفترة
)١٠٦,٥٨٠()١٠٦,٥٨٠(---إيرادات شاملة أخرى للفترة

١,٩٩٩,٥٥٢)١٠٦,٥٨٠(-٢,١٠٦,١٣٢-إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٤,٥٠٠,٠٠٠(--)٤,٥٠٠,٠٠٠(للمساهمينمدفوعةأرباحتوزيعات
٤١,٦٥٧,٢٣٩)٧٦٢,٨٨٢(٣٠,٠٠٠,٠٠٠٣,١٢٢,٨٠١٩,٢٩٧,٣٢٠(غير مدققة)٢٠١٣مارس ٣١كما في 



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٦-

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

ثالثة أشهر المنتهية لل
مارس٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية في 
مارس٣١

٢٠١٤٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريإيضاح

األنشطة التشغيلية

٢,٩٦٤,٥٠٧٢,١٠٦,١٣٢صافي ربح الفترة
:تعديالت

١٦٧,٩٥٨١٧٦,٣٣٠استهالك

٥٤,٨٨٣٥٩,٩١٢رسوم بنكية

)٣٦٣,٥٩٧()٩٨,٨٦٨(لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)٢٩٣,٦٨٣(-وكالةعقود ايراد من

)٤٥٠,٢٦٨()٥٥,٠٠٠(إيرادات توزيعات أرباح

-)٢٨٣,٩٧٠(متاحة للبيعصافي ربح من بيع إستثمارات 

١٦٣,٢٧١٤٧٥,٦٣٤خسائر إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع

٤٣,٠٧٢٣١,١٦٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢,٩٥٥,٨٥٣١,٧٤١,٦٢٩
:العاملالمالرأستغيرات

٣٦,٠٨١,٦٥٥)٧٠,٤٠٠,٣٥٨(أرصدة العمالء–لدى البنوك أرصدة 

١٠,٩١٩,٢٢٧)٤٧٤,٠٠٩(مبالغ مستحقة من عمالء

)٢٠٦,٤٨٩()٩,٣٧٠,٢٧٩(وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

)١١,٤٥٧,٧٢٠(٥٧,٠٩٨,٤٨٦مبالغ مستحقة إلى عمالء

)٣٠,٨٣٥,٣٥٣(١٦,٦٥٢,٠٧١مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

١٨,٢٨٣)١,٤٣٧,٩٨٦(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

)٦,٢٦١,٢٣٢)٤,٩٧٦,٢٢٢
التشغيل:منالنقد

)٥٩,٩١٢()٥٤,٨٨٣(رسوم بنكية

)٢٠,٨٢٨()١٩,٤٨٠(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

األنشطة من(المستخدمة في)النقديةصافي التدفقات
٦,١٨٠,٤٩٢)٥,٠٥٠,٥٨٥(التشغيلية



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

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

-٧-

تتمة-بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في للثالثة أشهر 

ثالثة أشهر المنتهية لل
مارس٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية في 
مارس٣١

٢٠١٤٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريريال قطإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

)٥,٣٦٤()٨,٧٩٤(ومعداتممتلكاتشراء 

)٣,٩٧٥,٥٢٩()١٠,٢٤٢,٠٢٠(شراء إستثمارات متاحة للبيع

-٩,٨٤١,٨٧٩متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

٥٥,٠٠٠٤٥٠,٢٦٨إيرادات توزيعات أرباح 

٢٩٣,٦٨٣-وكالةعقود ايراد من

٩٨,٨٦٨٣٦٣,٥٩٧لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)٢,٨٧٣,٣٤٥()٢٥٥,٠٦٧(األنشطة اإلستثماريةفيصافي التدفقات النقدية المستخدمة 

النشاط التمويلي 

)٤,٥٠٠,٠٠٠()٦,٨٠٠,٠٠٠(مدفوعة للمساهمينتوزيعات أرباح

)٤,٥٠٠,٠٠٠()٦,٨٠٠,٠٠٠(في النشاط التمويليدمالمستخيالتدفق النقد

)١,١٩٢,٨٥٣()١٢,١٠٥,٦٥٢(النقد وما في حكمهفي النقصصافي 

٤٨,٤٤١,٩٨١٢٩,٢٤٩,٨٢٧يناير١في النقد وما في حكمه

٣٣٦,٣٣٦,٣٢٩٢٨,٠٥٦,٩٧٤ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



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

٢٠١٤مارس ٣١في 

-٨-

معلومات عامة١
الشركة اإلسالمية لألوراق المالية كشركة قطرية مساهمة خاصة وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم تأسست 

). تزاول الشركة نشاطها التجاري في أعمال الوساطة المالية في سوق الدوحة لألوراق المالية وفقاً لتعاليم ٢٦٣٣٧(
وأنظمة سوق الدوحة ٢٠٠٢)  لسنة ٥ري رقم (الشريعة اإلسالمية. تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية القط

لألوراق المالية و بورصة الدوحة. 

، قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة ٢٠٠٦سبتمبر ٢٢خالل إجتماعه المنعقد بتاريخ 
، وتم ٢٠٠٦يسمبر د٢٦قطرية مساهمة عامة، وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ 

. ٢٠٠٨مارس ٣إدراج أسهم الشركة في سوق الدوحة لألوراق المالية بتاريخ 

٢٢وقرار الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٠٠٩ديسمبر ٢٨بناءاً على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 
ة اإلسالمية لألوراق المالية (شركة ، تمت الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشرك٢٠١٠أغستطس 

قابضة) ("الشركة")، وقد تم -مساهمة قطرية عامة) إلى المجموعة اإلسالمية القابضة (شركة مساهمة قطرية عامة 
.٢٠١٠يوليو ١٩التحويل بناءاً على قرار هيئة قطر لألسواق المالية وموافقة وزارة األعمال والتجارة بتاريخ 

مالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وشركتها التابعة ، الشركة االسالمية لألوراق تتضمن البيانات ال
المالية(ش.ش.و) و شركة اجياد العقارية (ش.ش.و) (يشار إليهم جميعا "المجموعة").

) ٤٦٦٤٥(تم تسجيل الشركة اإلسالمية لألوراق المالية (ش.ش.و)  في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم
وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)، ٢٠١٠يوليو ١٩كشركة ذات الشخص الواحد بتاريخ 

تقوم الشركة التابعة بتقديم أعمال خدمات الوساطة. 

) كشركة ذات ٥٦٠٩١تم تسجيل شركة أجياد العقارية (ش.ش.و) في دولة قطر و قيدت بالسجل التجاري تحت رقم (
وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)، تقوم الشركة ٢٠١٢يونيو ٤لشخص الواحد بتاريخ ا

التابعة بتقديم اعمال المتاجرة في العقارات و خدمات الوساطة.

٢٠١٤مارس٣١فيالمنتهيةفترةللللمجموعةالموحدةالمختصرة المرحليةالماليةالبياناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٤إبريل ٨بتاريخاإلدارةمجلسمن قبل 



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

٢٠١٤مارس ٣١في 

-٩-

الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد٢/١

التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ " اوشركاتهللشركةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

"التقارير –٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً ل٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهرالمجموعة") لفترة ال

". المالية المرحلية

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

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

٢٠١٣ .

أسس التوحيد٢/٢

للشركة وشركاتها المرحلية المختصرةالموحدة على البيانات الماليةالمرحلية المختصرةتشمل البيانات المالية

. ٢٠١٤مارس٣١التابعة كما في 

الموحدة المرحلية المختصرةللشركات التابعة في البيانات الماليةالمختصرةالمرحليةيتم توحيد البيانات المالية

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

للشركة األم وباستخدام سياسات للشركات التابعة لنفس الفترة الماليةالمرحلية المختصرةيتم اعداد 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 ١٠٠كة التابعة اقل من يحتسب وجود الحصة غير المسيطر عليها إذا كانت ملكية الشر

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



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

٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٠-

تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

الموحدة هي كالتالي:المرحلية المختصرةفي هذه البيانات الماليةضمنةتإن الشركات التابعة الرئيسية الم

أنشطة الشركةبلد التأسيساسم الشركة

النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٤مارس ٣١

النسبة المئوية للملكية

٢٠١٣ديسمبر ٣١

الشركة االسالمية لألوراق المالية 

%١٠٠%١٠٠خدمات الوساطةقطر(ش.ش.و)

%١٠٠%١٠٠عقاراتقطرالعقارية (ش.ش.و) شركة أجياد 

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

المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

ركة التابعة.إلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الش·
إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطر عليها.·
إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية والمدرجة ضمن حقوق الملكية.·
تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة.·
تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به.·
عجز في الربح أو الخسارة.تحقيق أي فائض أو ·
إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو الخسارة ·

أو األرباح المدورة ، أيهما أنسب.

والتعديالت الجديدة معايير ال

اعداد المستخدمة في تتفق مع تلكفي اعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة السياسات المحاسبية المتبعةإن 

:تعديالت التاليةو التطبيق المعايير، باستثناء٢٠١٣ديسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

المحتوىالمعيار
القروض الحكومية –معايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة تطبيق ال١المعيار الدولي للتقارير المالية 
تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية–األدوات المالية: اإلفصاحات ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
ت المالية المنفصلة : البيانا٢٧معيار المحاسبة –البيانات المالية الموحدة ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
الترتيبات المشتركة١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
االفصاحات عن الحصص في مؤسسات أخرى١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

١تعديل على معيار المحاسبة–خرى عرض بنود االيرادات الشاملة األ١معيار المحاسبة الدولي 
مكافآت الموظفين (معدل)١٩معيار المحاسبة الدولي 
االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة٢٨معيار المحاسبة الدولي 

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

أدائها المالي.
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٢٠١٤مارس ٣١في 

-١١-

تتمة-الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة–والتعديالت الجديدة المعايير 

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

)٢٠١٥يناير ١لتصنيف والقياس (يسري مفعوله إبتداء من األدوات المالية: ا٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

(تعـديل)  ٢٧ومعيار المحاسبة ١٢و المعيار الدولي ١٠مؤسسات االستثمار والمعيار الدولي 

)٢٠١٤يناير ١(يسري مفعوله إبتداء من 

) ٢٠١٤يناير ١لية والمطلوبات المالية (يسري مفعوله إبتداء من تسوية الموجودات الما٣٢معيار المحاسبة الدولي 

)٢٠١٤يناير ١تجديد المشتقات وإستمرارية محاسبة التحوط (يسري مفعوله إبتداء من ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

)٢٠١٤يناير ١ضرائب (يسري مفعوله إبتداء من ٢١التفسير 

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

ارصدة لدى البنوك٣

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٣٣١مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطري

٣٦,٣٣٦,٣٢٩١,٠٢٨,٠٥٦,٩٧٤٤٨,٤٤١,٩٨١ارصدة لدى البنوك 

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

ريال قطري).مليار١: ٢٠١٣مارس ٣١(٢٠١٤مارس ٣١كما في الشئوالتي تبلغ قيمتها ٧والمبينة في اإليضاح 
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٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٢-

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

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

هيئة التسويات.

وارصدة مدينة اخرىدماً مبالغ مدفوعة مق٥

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٠,٥٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,٠٠٠مبالغ مدفوعة إلي شركة تسهيالت اإلسالمية ذ.م.م
٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠مستردةودائع

١,١٧٩,٩١٧٨٩٤,٤٥٥اًمصاريف مدفوعة مقدم
٦١,٨٣٢٧٧,٠١٥دات أخرىموجو

١٣,٧٤١,٩٩٩٤,٣٧١,٧٢٠اإلجمالي 

للبيعمتاحةموجودات٦
على التالي: للبيعمتاحةموجوداتتشمل 

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

مدرجةأسهم ملكية 

٢,٦٣٨,٩٥٠٢,٠٥٥,٢٨٩قطر–أسهم ملكية 

مدرجةغير أسهم ملكية 

٢,٥٥٠,٠٠٠٢,٥٥٠,٠٠٠قطر–أسهم ملكية 

٥,١٨٨,٩٥٠٤,٦٠٥,٢٨٩اإلجمالي 
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٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٣-

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة من عقود وكالة   ٧
يوليو٢٥يخبتار") البنك("ق.م.شاإلسالميالدوليقطربنك،عالقةذيوطرفالمجموعةبينمراسالتعلىبناء

أي بإستثمارالمجموعةلم تقمحيث،المجموعةمعبالوكالةاإلستثمارإتفاقيتيإلغاءفيالرغبةالبنكأبدى،٢٠١٣

. )قطريريالمليار: ٢٠١٣(.٢٠١٤مارس ٣١كما في إسالميةماليةمؤسساتمعالبنكعنبالنيابةمبالغ

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى٨

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٩٦٥,٩٧٣٥١٧,٨٦١توزيعات أرباح دائنة

٦٠٤,٥٠٧١,٥٢٥,٩٢٢مصاريف مستحقة

٣٧٤,٦٣٦٤٢٨,١٥٣أوراق دفع

٢٢٥,٩٤١-مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية

٦٨١,٤٢٧١,٣٦٦,٦٥٢مطلوبات أخرى

٢,٦٢٦,٥٤٣٤,٠٦٤,٥٢٩االجمالي

رأس المال ٩
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

رأس المال المصرح به والمصدر:

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم الواحد١٠سهم بقيمة إسمية قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠

٪١٠٠٪١٠٠س المال المدفوعأنسبة ر

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوع (بالريال القطري)
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٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٤-

ربح من بيع عقار تجاريالصافي ١٠

عالقة وهو لشراء عقار تجاري من طرف ذوخالل الفترة، قامت المجموعة بمشاركة شركة التسهيالت االسالمية ذ.م.م 

لي االسالمي ش.م.ق والذي تم بيعه لطرف ثالث. إن تفاصيل هذه العملية تلخص بما يلي:بنك قطر الدو

٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال 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 

العائد األساسي والمخفف للسهم١١

خاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم
.الفترة

ثالثة أشهر لل
المنتهية في

للثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)

٢٫٩٦٤٫٥٠٧٢٫١٠٦٫١٣٢ربح الفترة (بالريال القطري)
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

٠,٧٤٠,٥٣العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)
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٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٥-

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٢

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

.األطرافتلكقبلمنهاماًتأثيراًعليهايمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعليهاالسيطرةتتم

كانت كما يلي:خل المرحلي الموحدفي بيان الدالمدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

لثالثة أشهر ل
المنتهية في

للثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٩٨,٨٦٨٣٦٣,٥٩٧حسابات توفير لدى بنوك إسالميةمنإيرادات

٩٩٢,٠٧٦١٩٢,٤٣٠والتعمو وساطةإيراداتصافي 

)٢٣١,٠٣٥()٩١١,٢٠٦(عموالت مرتجعة

٢٩٣,٦٨٣-ايراد من عقود وكالة

ي:التالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
يال قطريرريال قطري

٢٦١,٨٣٧,٢٩٩٢٠٦,١٠٣,٧٠٦البنوكلدىأرصدة



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

٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٦-

تتمة-المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٢

اإلدارة العلیاتعویضات

:كالتاليالسنةخاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءمكافأةبلغت

ثالثة أشهر لل
المنتهية في

للثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٣٢٤,٩٠٠٢٢٦,٨٠٠منافع قصيرة األجل

يةالمالتاوداأل١٣

صدة أر-يعطي الجدول التالي لمحة عامة عن األدوات المالية، غير النقد واألرصدة لدى البنوك وأرصدة لدى البنوك
:٢٠١٤مارس ٣١العمالء، والتي تمتلكها المجموعة كما في 

(غير مدققة)٢٠١٤مارس٣١
روض ق

متاحة للبيعةوذمم مدين
ريال قطريريال قطري

الموجودات المالية:

-٤٧٤,٨٠٠مبالغ مستحقة من عمالء

٢,٠٠٠,٢٥٠مستردةودائع

-٦١,٨٣٢اخرىموجودات

٢,٥٣٦,٨٨٢-

٥,١٨٨,٩٥٠-إستثمارات متاحة للبيع

٢,٥٣٦,٨٨٢٥,١٨٨,٩٥٠جمالياإل

المطلوبات المالية:

-٢٣١,٥٤٧,٦٧٥عمالءإلىمبالغ مستحقة 

-٢٣,٨٠١,٤٧١بورصة قطرإلىمبالغ مستحقة 

-٢,٦٢٦,٥٤٣خرىمصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أ

-٢٥٧,٩٧٥,٦٨٩جمالياإل



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

٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٧-

تتمة-ية المالتاوداأل١٣

(مدققة)٢٠١٣ديسمبر٣١
قروض 
متاحة للبيعوذمم مدينة
ريال قطريريال قطري

الموجودات المالية:

-٧٩١مبالغ مستحقة من عمالء

٢,٠٠٠,٢٥٠تأمينات مستردة

-٧٧,٠١٥اخرىداتموجو

٢,٠٧٨,٠٥٦-

٤,٦٠٥,٢٨٩-إستثمارات متاحة للبيع

٢,٠٧٨,٠٥٦٤,٦٠٥,٢٨٩االجمالي

المطلوبات المالية:

-١٧٤,٤٤٩,١٨٩عمالءإلىمبالغ مستحقة 

-٧,١٤٩,٤٠٠مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

-٤,٠٤٦,٥٢٩تحقة و أرصدة دائنة أخرىمصاريف مس

-١٨٥,٦٤٥,١١٨جمالياإل

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

بيننقلحدثإذاماالمجموعةتقرر،متكررعلى أساسالعادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة
القيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفيالمستويات

.ماليةفترةكلنهايةفي) ككلالعادلة

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

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

.سوقية واضحة



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

٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٨-

تتمة-ية المالتاوداأل١٣

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٤مارس٣١فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤مارس ٣١

٢,٥٥٠,٠٠٠-٢,٦٣٨,٩٥٠٢,٦٣٨,٩٥٠تثمارات متاحة للبيعإس

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٣ديسمبر٣١

٢,٥٥٠,٠٠٠-٢,٠٥٥,٢٨٩٢,٠٥٥,٢٨٩إستثمارات متاحة للبيع

لقياس القيمة العادلة ، ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في خالل الفترة 
.لقياس القيمة العادلة٣ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

اإلنخفاض في القيمة 

إستثمارات متاحة للبيع
اريخ بيان المركز المالي بتقدير ما إذا كان هنالك دليل بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة في ت

في حالة إستثمارات الملكية المصنفة متاحة للبيع ، يتضمن .موضوعي على إنخفاض إستثمار أو مجموعة إستثمارات
ما هو الدليل الموضوعي اإلنخفاض الهام أو المستمر في القيمة العادلة لإلستثمارات األقل من تكلفتها. يتطلب تحديد 

المستمر" في مقابل الفترة "مقابل التكلفة األصلية لإلستثمار و"الهام"" تقدير من قبل اإلدارة. يتم قياس مستمر"هام" أو "
ريال قطري ١٦٣,٢٧١. حددت المجموعة إنخفاض بقيمة األصليةالتي تكون فيها القيمة العادلة لإلستثمار أقل من قيمته 

م تسجيلها كخسائر إنخفاض في قيمة إستثمارات متاحة للبيع ضمن بيان الدخل المرحلي على أسهم ملكية مدرجة والتي ت
الموحد.

التحليل القطاعي ١٤
التشغيلقطاعات. رئيسيةيةتشغيلقطاعاتةثالثإلىمقسمةالمجموعةفإن،األساسيةاألنشطةطبيعةعلىبناء

ها:مطلوباتوهاموجوداتلوتحليلهانتائجإيرادات ومعأدناهموضحه الرئيسية

النتائجاإليراداتيرادات ونتائج القطاعاتإ
ة ثالثة أشهر المنتهيلل

مارس٣١في 
ة للثالثة أشهر المنتهي

مارس٣١في 
ة ثالثة أشهر المنتهيلل

مارس٣١في 
ة للثالثة أشهر المنتهي

مارس٣١في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(غير مدققة)(غير مدققة)ة)(غير مدقق(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦,٩٩٦,٢٨٩٣,١٨٢,٩٠١٢,٧٢٦,٤٤٤٧٥٤,٥٦٦خدمات الوساطة
١,٠٠٠,٠٠٠-١٧,٥٠٠,٠٠٠-األنشطة العقارية

٤٥٤,٧٩٢١,١٠٧,٥٤٨٢٣٨,٠٦٣٣٥١,٥٦٦أخرىإستثمارات 
٧,٤٥١,٠٨١٢١,٧٩٠,٤٤٩٢,٩٦٤,٥٠٧٢,١٠٦,١٣٢



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

٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٩-

تتمة-التحليل القطاعي١٤

المطلوباتالموجوداتموجودات ومطلوبات القطاعات
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٢٠١٣٣١ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

(مدققة)(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
يريال قطرريال قطريريال قطريريال قطري

٢٨٣,٠٨٧,١٢١٢١٣,٥٣٩,٨٨١٢٥٧,٦٩٦,٤٤٨١٨٦,٥١٢,٥٤٧خدمات الوساطة

١١,١٥٣,٧٨٧٦,٤٩٥,٠٦٢١٥,٠٠٠٩,٠٠٠األنشطة العقارية

-١٩,٨١١,١٤٨٢٥,٤٥٣,٦٢٢١,١٤٦,٢٦٢أخرىإستثمارات 

٣١٤,٠٥٢,٠٥٦٢٤٥,٤٨٨,٥٦٥٢٥٨,٨٥٧,٧١٠١٨٦,٥٢١,٥٤٧

المحتملة اإللتزامات ١٥

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٨٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

المقارنة أرقام١٦
الحالية ولتحسين جودة عرض للفترةلكي تتماشى مع العرض / الفترة السابقة أعيد تبويب أرقام معينة تتعلق بالسنة 

لمعلومات. لم يكن إلعادة التبويب هذا أي تأثير على الربح أو حقوق المساهمين بالبيانات المالية السابقة.ا


