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 المقدمة
بعة ركاتها التاق )"الشركة"( وشع.للمجموعة اإلسالمية القابضة ش.م. الموحد المرفق المختصر المرحليالمركز المالي بيان لقد راجعنا 

 ،الشامل الدخل ،الموحدة للدخل ةالمختصر  المرحليةبيانات الكاًل من و  2017مارس  31كما في  )يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة"(
دارة . إن اإلهاالمنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لالثالثة أشهر لفترة حقوق المساهمين والتدفقات النقدية  التغيرات في

لتقارير بامتعلق وال (34) رقم لمعيار المحاسبة الدولى وفقاً الموحدة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  مسؤولة
 لأعماإلى  دااستنا الموحدةالمرحلية المختصرة  حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي المالية المرحلية. إن مسؤ 

  .المراجعة التي قمنا بها
 

 نطاق المراجعة
يقوم بها المدقق  تي"مراجعة المعلومات المالية المرحلية ال (2410)لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 

ولين ؤ لمسامن األشخاص  بشكل رئيسىمن إجراء استفسارات  المختصرة ن مراجعة المعلومات المالية المرحليةتتضم ."نشأةالمستقل للم
جراءات مراجعة أخرى  والمحاسبية،عن األمور المالية  تم يق تدقيق عن نطا المراجعة يقل كثيراً  إن نطاق. وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

ل الهامة خال وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور ،تدقيق لل الدولية معاييرلوفقًا ل
 .بشأنهايق تدقفإننا ال نبدي رأي  تبعًا لذلكو  تدقيق،أعمال 

 
 نتيجة المراجعة

دادها، من م يتم إعللم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استنادًا إلى مراجعتنا، 
 .( "التقارير المالية المرحلية"34)، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةكافة النواحي 

 
 أمور أخرى 

لمرحلية المختصرة ومراجعة البيانات المالية ا 2016ديسمبر  31المنتهية فى لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة 
تقرير  من قبل مدقق حسابات مستقل أخر والذى اصدر حولها 2016مارس  31الموحدة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

تلك  حول أو نتيجة المراجعة لتحفظ بالرأىا على التوالي بدون  2016أبريل  19وفى  2017 يناير 25تدقيق وتقرير مراجعة فى 
 .البيانات

 

 

              قطر في –الدوحة 
 2017أبريل  19

 رودل آند بارتنرعن 
 الشرق االوسط

 حكمت مخيمر 
 زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

 المملكة المتحده
 (297سجل مراقبي الحسابات رقم )
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 الموحد  المختصر بيان المركز المالي المرحلي
 2017مارس  31كما في 

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري  إيضاح 

     الموجودات
     الموجودات المتداولة

 130,189,069  123,820,129 3 رصدة لدى البنوكانقد و 
 214,345,334  192,101,563 4 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 
 8,235,491  --  بورصة قطر مبالغ مستحقة من

 2,724,360  2,855,145 5 وارصدة مدينة اخرى مدفوعة مقدمًا  مصاريف
 355,494,254  318,776,837  إجمالي الموجودات المتداولة

     
     الموجودات غير المتداولة

 8,934,858  8,934,858 6 ةاستثمارات عقاري
 3.287.986  5,993,736 7 متاحة للبيع مالية موجودات

 980.259  965,350 8 عقارات ومعدات
 13.203.103  15,893,944  إجمالي الموجودات غير المتداولة

     
 368.697.357  334,670,781  إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق المساهمين 

     لمطلوبات المتداولةا
 222.585.205  189,474,144  عمالء إلىمبالغ مستحقة 
 --  2,556,156  لبورصة قطرمبالغ مستحقة 

 2.031.368  2,914,614 9 ارصدة دائنة اخرى و مصاريف مستحقة 
 224.616.573  194,944,914  إجمالي المطلوبات المتداولة

     
     ةغير المتداول اتالمطلوب

 1.318.309  1,356,833  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 225.934.882  196,301,747  إجمالي المطلوبات

     
     حقوق المساهمين

 56.635.810  56,635,810 10 رأس المال 
 78.780.322  78,780,322 11 قانوني إحتياطي

 --  (39,669) 7 إحتياطى القيمة العادلة
 7.346.343  2,992,571  أرباح مدورة

 142.762.475  138,369,034  إجمالي حقوق المساهمين
     

 368.697.357  334,670,781  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
 
 
 
 
 

......................................     ............................... 
  خالد محمد العمادي     عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغنى

 عضو مجلس اإلدارة             رئيس مجلس اإلدارةنائب 
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 الموحد  المختصر بيان الدخل المرحلي

 2017مارس  31المنتهية في شهر أثالثة لل
 
 مارس 31ة في للثالثة أشهر المنتهي  
  2017  2016 
 قة()غير مدق  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري  إيضاح 

     

 3.078.196  3,960,090  إيرادات وساطة وعموالت

 (950.036)  (1,182,141)  مصاريف وساطة وعموالت

 2.128.160  2,777,949  وساطة وعموالت إيرادات صافي 
     

 231.860  527,141  حسابات توفير لدى بنوك إسالمية من إيرادات

 --  70,165  متاحة للبيع ودات ماليةجمو بيع  من ربحصافي 

 2.360.020  3,375,255  التشغيل ايراداتصافي 

     
     يخصم:

 (2.002.500)  (1,911,211)  مصاريف إدارية وعمومية

 (70,733)  (92,010) 8 إستهالك الموجودات الثابتة
 (59,930)  (62,225)  بنكية مصاريف

     
 226.857  1,309,809  ربح الفترة

     
 0.04  0.23 14 للسهم والمخفف األساسي العائد
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 الموحد المختصر الشامل المرحلي بيان الدخل
 2017مارس  31المنتهية في ثالثة أشهر لل
 
 مارس 31ة في للثالثة أشهر المنتهي  
  2017  2016 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   يال قطري ر  إيضاح 
     

 226.857  1,309,809  ربح الفترة

     
و أيعاد تحويلها الي الربح  شاملة أخرى للفترة)خسائر(  إيرادات

 الخسارة في فترات الحقة
 

   
 --  (39,669) 7 للبيع المتاحة المالية للموجودات العادلة القيمة في التغير صافي

     
 226.857  1,270,140  للفترة إجمالي الدخل الشامل
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 الموحد المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
 2017مارس  31المنتهية في ثالثة أشهر لل

  احتياطي قانوني   رأس المال 
إحتياطى القيمة 

 العادلة
 

 اإلجمالي  أرباح مدورة
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

          

 61,981,141  9.342.934  --  12.638.207  40.000.000 )مدققة( 2016يناير  1كما في 

 226.857  226.857  --  --  -- ربح الفترة

 226.857  226.857  --  --  -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (6.000.000)  (6.000.000)  --  --  -- (12للمساهمين )إيضاح  أرباح توزيعات

 82,777,925  --  --  66.142.115  16.635.810 (10)إيضاح زيادة رأس المال 
 138.985.923  3.569.791  --  78.780.322  56.635.810 )غير مدققة( 2016مارس  31كما في 

 

  احتياطي قانوني   رأس المال 
إحتياطى القيمة 

 أرباح مدورة  العادلة
 

 اإلجمالي
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   طري ريال ق  ريال قطري  

 142,762,475  7,346,343  --  78,780,322  56,635,810 )مدققة( 2017يناير  1كما في 

 1,309,809  1,309,809  --  --  -- ربح الفترة
 (39,669)  --  (39,669)  --  -- التغير فى القيمة العادلة

 1,270,140  1,309,809  (39,669)  --  -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (5,663,581)  (5,663,581)  --  --  -- (12للمساهمين )إيضاح  أرباح توزيعات

 138,369,034  2,992,571  (39,669)  78,780,322  56,635,810 )غير مدققة( 2017مارس  31كما في 
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 الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية المرحلي

 2017مارس  31منتهية في الثالثة أشهر لل
 

 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في   
  2017  2016 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري  اتإيضاح 

     

     األنشطة التشغيلية
 226.857  1,309,809  ربح الفترة

     : للبنود التالية تعديالت

 70.733  92,010 8 االستهالك

 59.930  62,225  بنكية رسوم

 (231.860)  (527,141)  لدى بنوك إسالمية من حسابات توفيرإيرادات 

 --  (70,165) 7 متاحة للبيعصافي ربح من بيع إستثمارات 
 38.504  38,524  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  905,262  164.164 

     :العامل المال رأس تغيرات

 (53.446.267)  22,243,771  أرصدة العمالء –نوك أرصدة لدى الب

 24.582.819  --  مبالغ مستحقة من عمالء

 (310.906)  (130,785)  وارصدة مدينة اخرى بالغ مدفوعة مقدمًا م

 --  8,235,491  بورصة قطرمبالغ مستحقة من 
 17.877.439  (33,111,061)  مبالغ مستحقة إلى عمالء

 12.599.870  2,556,156  بورصة قطرمبالغ مستحقة إلى 

 (259.044)  883,246  ارصدة دائنة اخرى و مصاريف مستحقة 

 

 
   

 1.208.075  1,582,080  العملياتالنقد الناتج من 

 (59.930)  (62,225)  رسوم بنكية

 

    
 1.148.145  1,519,855  التشغيليةاألنشطة  النقدية من صافي التدفقات

 

 



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

 .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 7 - 

 

 

 تتمة -الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 2017مارس  31المنتهية في للثالثة أشهر 

 

 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في   
  2017  2016 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري  اتإيضاح 

     
     األنشطة اإلستثمارية
 (133.620)  (77,101) 8 ات شراء عقارات ومعد

 --  1,087,377 7 متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 --  (3,762,631) 7 مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع

 231.860  527,141  لدى بنوك إسالمية من حسابات توفيرإيرادات 

شطة األنمن  )المستخدمة فى(/الناتجة صافي التدفقات النقدية
 98,240  (2,225,214)  اإلستثمارية

 
 

 
   

     النشاط التمويلي 
 16.635.810  -- 10 متحصالت من زيادة في رأس المال 

 66.142.115  -- 10 عالوة اإلصدار متحصالت من

 (6.000.000)  (5,663,581) 12 للمساهمين توزيعات أرباح

النشاط من  جة)المستخدمة فى(/النات يةالتدفقات النقدصافى 
 76,777,925  (5,663,581)  التمويلي

     

 78.024.310  (6,368,940)  النقد وما في حكمهفي  )النقص( الزيادةصافي 

 51.134.088  130,189,069  يناير 1في  النقد وما في حكمه

     
 129.158.398  123,820,129 3  مارس 31النقد وما في حكمه في 
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 معلومات عامة 1

 ساهمةم شركة المالية لألوراق اإلسالمية لشركةا اً المجموعة اإلسالمية القابضة كشركة مساهمة عامة قطرية "سابق تأسست
 خدماتوالسندات و  باألسهم االستثمار في الرئيسية الشركة أنشطة تتمثل. 26337 رقم التجاري  بالسجل وقيدت "خاصة قطرية

 ( لسنة11) قمر  القطري  التجارية الشركات قانون  أحكام الشركة تتبع. اإلسالمية الشريعة لتعاليم وفقاً  رقط بورصة في الوساطة
 . وبورصة قطروتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية  2015

 
أغسطس  22الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ  وقرار 2009ديسمبر  28 على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ بناءً 

 ةعام مةتمت الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية )شركة مساه ،2010
هيئة قطر  ، وقد تم التغير بناًء على قرار"قابضة" – قطرية( عامة ( إلى المجموعة اإلسالمية القابضة )شركة مساهمةقطرية

 .2010يوليو  19والتجارة بتاريخ  االقتصادلألسواق المالية وموافقة وزارة 
 

لألوراق  سالميةتتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وشركتها التابعة، والتي تتمثل في الشركة اال
 )يشار إليهم جميعا "المجموعة"(.)ذ.م.م( العقارية  وشركة اجياد( م.م.ذ) المالية

 
يوليو  19 ( بتاريخ46645في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري رقم ))ذ.م.م( ألوراق المالية تم تسجيل الشركة اإلسالمية ل 

يسية ة الرئق( )"الشركة" أو "الشركة األم"(. تتمثل األنشطع.وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م. 2010
 للشركة في خدمات الوساطة. 

 
هي و  2013يونيو  4( بتاريخ 56091التجاري رقم ) وقيدت بالسجلفي دولة قطر م.م( )ذ.تم تسجيل شركة أجياد العقارية 

ات ي العقار عمال المتاجرة فأ ق(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في ع.مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.
 .وخدمات الوساطة

 
مارس  31 المنتهية فيالثالثة أشهر للمجموعة لفترة  الموحدة المختصرة ة المرحليةـدار البيانات الماليـة على اصـتمت الموافق 

 .2017أبريل  19مجلس اإلدارة بتاريخ  وفقًا لقرار 2017
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 الهامة المحاسبية والسياساتوالتوحيد  اإلعداد أسس 2
 

 أسس اإلعداد 2/1

 31المنتهية في ثالثة أشهر التابعة لفترة ال اهوشركات للشركةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة   
 ". "التقارير المالية المرحلية – 34معيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا ل 2017مارس 

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

 . 2016مبر ديس 31جب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في المالية الموحدة السنوية وي
 
 

ال تعتبر بالضرورة مؤشرًا للنتائج التي  2017مارس  31فإن نتائج الثالثة أشهر المنتهية في  ذلك،إضافة إلى   
 .2017ديسمبر  31يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

 
 دأسس التوحي 2/2 
للشركة وشركاتها التابعة  المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية المرحلية المختصرة تشمل البيانات المالية  

 . 2017 مارس 31كما في 
 

 ريخحتى التا ستحواذ وهو التاريخ الذي يبدأ فيه سيطرة المجموعة عليهامن تاريخ االلشركات التابعة ايتم توحيد                
ية للشركة المال للشركات التابعة لنفس الفترة المرحلية المختصرة الذي تنتهي فيه السيطرة. يتم اعداد البيانات المالية

ققة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة. يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المح
 لك يتم إستبعاد األرباح الموزعة بالكامل.الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة وكذ

  
يتم توزيع نسبة للحصة  ٪،100يحتسب وجود الحصة غير المسيطر عليها إذا كانت ملكية الشركة التابعة اقل من          

 .للفترةغير المسيطر عليها من إجمالي الدخل الشامل 
 

 الموحدة هي كالتالي: رحلية المختصرةالم ضمنة في هذه البيانات الماليةتإن الشركات التابعة الم 
 

 أنشطة الشركة بلد التأسيس اسم الشركة

النسبة المئوية للملكية 
 2017مارس  31

 النسبة المئوية للملكية
 2016ديسمبر 31 

الشركة االسالمية لألوراق 
 قطر (ذ.م.مالمالية )

فى  خدمات الوساطة
 ٪100 ٪100 األوراق المالية

 ٪100 ٪100 الوساطة العقارية قطر ( ذ.م.م)شركة أجياد العقارية 
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 تتمة – الهامة المحاسبية والسياساتوالتوحيد  اإلعداد أسس 2
 

 تتمة -أسس التوحيد 2/2 
   

ذا فقدت حقوق الملكيةكمعاملة  احتسابهإن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم    . وا 
 شركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:المجموعة السيطرة على ال

  

 .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 

 مة العادلة للمبالغ المستلمة.تحقيق القي 

 .تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به 

 .تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة 

 و أخسارة إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو ال
 أيهما أنسب. المدورة،األرباح 

 

 الجديدة  والتعديالت تفسيراتالمعايير وال
مة لمستخدإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتمشى مع تلك ا

ير باستثناء تطبيق المعاي ،2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنةالسنوية للمجموعة  الماليةإلعداد البيانات 
عايير أو م. لم تقم المجموعة مبكرُا بتطبيق أية 2017يناير  1يسري مفعولها ابتداًء من والتفسيرات الجديدة التي 

 تفسيرات أخرى والتي قد أصدرت ولم يسري مفعولها بعد.
  

ت لتعديالإن طبيعة وتأثير كل من المعايير الجديدة أو التعديالت موضحة أدناه. على الرغم من أن هذه المعايير وا
ات المالية إال أن هذه المعايير والتفسيرات الجديدة ليس لها أثر على البيان ،2017مرة في سنة  الجديدة تطبق ألول

سيرات والتف الموحدة السنوية أو البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة. إن طبيعة وتأثير المعايير
 الجديدة هي كما يلي:

 ده: ة الموحدة والمعدلة التالية عند اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصر تبنت المجموعة المعايير المحاسبية الجدي
 

  اإلفصاح المبدئي.: 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
   ن الخسائر ماالعتراف باالصول الضريبية المؤجلة الناتجة :  12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

 حققة.تالغير م
 الخرى ااالفصاح عن المصالح في الكيانات :  12لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  اعديالت على الت- 

 . 2016-2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
ا لها محده و لمختصرة المو اخذت االدارة بعين االعتبار المعايير الجديدة عند اعداد هذه البيانات المالية المرحلية ا

 من تأثير على االيضاحات.
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 تتمة – الهامة المحاسبية والتوحيد والسياسات اإلعداد أسس 2
 

 تتمة -أسس التوحيد 2/2 
 تتمة  –الجديدة  والتعديالت المعايير والتفسيرات

 

 المعايير الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد: أ( 
 

ن متوقع اتعراض للمعايير و التعديالت على المعايير الصادرة و التي لم تفعل حتى االن ، و من غير الفيما يلي اس
 تؤثر على بشكل جوهري على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحده. 

 
  هم"اس األس"تصنيف وقياس معامالت الدفع على أس 2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (2018يناير  1)يسري على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 
  عقود التأمين" 4المعيار الدولى للتقارير المالية رقم" 

 (2018يناير  1)يسري على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 
  فصاحات "اال -" األدوات المالية  7المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 

 (2018ير ينا 1المتطلبات الخاصة في التبويب و القياس )يسري على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 
  األدوات المالية" 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم" 

  (2018يناير  1بعد  المتطلبات الخاصة في التبويب و القياس )يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو
 
  إيرادات عقود العمالء" 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم" 

 يناير(  1بما يتفق مع متطلبات التبويب المحدد )يسرى على الفترات السنوية التى تبدأ فى أو بعد 
 
  التأجير" 16المعيار الدولي للتقارير المالية" 

 (2019يناير  1نوية التي تبدأ في أو بعد )يسري على الفترات المالية الس
 
   األستثمار العقاري" 40التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 

اير ين 1عد بتحويالت الممتلكات الى أو من االستثمار العقاري )يسري على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو 
2018) 

 
لى عجوهري  ون لها تأثيركلمستقبلية ، لن يلجديدة و تفسيراتها في الفترات اتتوقع اإلدارة أن تبني هذه المعايير ا

 البيانات المالية للمجموعة في فترات التطبيق األولي بخالف بعض عناصر محدده عند العرض و االفصاح.
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 نقد وأرصدة لدى البنوك 3

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

     --  2,000 نقد بالصندوق 

    :أرصدة لدى البنوك

    

 130,189,069  123,818,129 وفيرحسابات ت

 123,820,129  130,189,069 
 
 عمالء ال ارصدة –أرصدة لدى البنوك     4

مانة الى حين قيام العمالء بتخصيص هذه أتحتفظ بها المجموعة كأرصدة لدى البنوك تخص العمالء و  يمثل هذا البند 
ئة األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم المجموعة بتحويل األموال المخصصة الى حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى هي

 التسويات.
 
  خرى أرصدة مدينة أو مدفوعة مقدمًا  مصاريف 5

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 
 )مدققة(  ة()غير مدقق 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 2.000.250  2,000,250 مستردة تأمينات
 665.660  814,671 اً مصاريف مدفوعة مقدم

 58.450  40,224 أخرى  أرصدة مدينة
 2.724.360  2,855,145 إلجماليا

 
 إستثمارات عقارية 6

 2016 ديسمبر 31  2017مارس 31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 8,412,907  8,934,858 يناير 1في 
 55,745  -- السنهالفترة/ إضافات خالل

 466,206  -- من إعادة تقييم استثمارات عقارية ربح 
 8,934,858  8,934,858 اإلجمالي
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 تتمه –إستثمارات عقارية  6
 

 االستثمارات العقارية موجودة في دولة قطر.   )أ(

 ي تقييمفتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بناًء على التقييم من قبل مثمن عقارات معتمد ومتخصصين ي( ب)
مة العادلة د القيتم تحدييتم تحديد القيمة العادلة لألرض بناء على طريقة المقارنة بالسوق ، و ويالعقارات واألنشطة المماثلة. 

الحالي  ستخدامللمباني بناًء على أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة. وخالل تقدير القيمة العادلة للعقارات كان اال
 للعقارات هو أدنى وأفضل استخدام.

 
  للبيع متاحة مالية موجودات 7

 على التالي:  للبيع المالية المتاحة موجوداتالتشمل        
 

 2016ديسمبر  31  2017ارس م 31
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    
    

 --  2,705,750 )أ( إستثمارات فى شركات محلية مدرجة
    

 3.287.986  3.287.986 )ب( إستثمارات فى شركات محلية غير مدرجة
    

 3.287.986  5,993,736 اإلجمالي 
 

كما يلي: مدرجة محلية شركات فى ستثماراتاإل علىكة الحر )أ(               
 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 --  -- يناير 1الرصيد في 
 --  3,762,631 إضافات خالل السنة

 --  (1,087,377) استبعادات خالل السنة
 --  70,165 لبيعمتاحة لربح من بيع إستثمارات 
 --  (39,669) التغير في القيمة العادلة

 --  2,705,750 الرصيد
 

 العادلة يمةالق أن حيث بالتكلفة االستثمار هذا تسجيل تم ،قطر بدولة خاصة شركة في االستثمارات تمثل المالية األوراق)ب( 
 .المتاحة األخيرة المعلومات إلى ستناداا ينقص ال الرصيد أن اإلدارة تعتقد ،موثوقة بصورة قياسها يمكن ال
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 ومعدات عقارات    8

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  

     

    التكلفة:
 11,104,730  11,502,169 يناير  1في 

 397,439  77,101 إضافات 
 11,502,169  11,579,270 لسنةالرصيد في نهاية الفترة/ ا

    االستهالك:
 10,208,449  10,521,910 يناير  1في 

 313,461  92,010 االستهالك للفترة/السنة
 10,521,910  10,613,920 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 980,259  965,350 ية صافي القيمة الدفتر 
 

 وأرصدة دائنة أخرى  الدفع مصاريف مستحقة   9
 2016ديسمبر 31  2017مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 1.247.794  2,236,618 لمساهمين عن توزيعات أرباح مطلوب
 258.993  258,993 المبالغ المستحقة للمساهمين من بيع أسهم

 185.512  200,016 مصاريف مستحقة
 107.039  53,519 اوراق دفع

 102.651  -- مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية
 40.311  40,262 مساهمين من فائض اإلكتتاب ل طلوبم

 89.068  125,206 مطلوبات اخرى 
    

 2.031.368  2,914,614 االجمالي
 

 

 

 

 

 

 

 س المال رأ   10
 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

    والمدفوعرأس المال المصرح به 
 56.635.810  56.635.810 ريال قطري للسهم الواحد 10سهم بقيمة إسمية قدرها  5.663.581
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ريال قطري  10سهم بواقع  5.663.581:  2016ديسمبر  31)
 للسهم(

 

 

 تتمه –رأس المال    10
 

سهم بعد  5.663.581سهم إلى  4.000.000، قامت المجموعة بزيادة رأس المال المصرح به من  2016عام خالل 
 االنتهاء من االكتتاب في اصدار حقوق مساهمين وتعديل السجل التجاري للشركة.

 

لعدد ا٪ وزيادة 50بنسبة  دارة زيادة رأس مال الشركةاال ، اقترح مجلس2015مارس  15وخالل اجتماع المساهمين بتاريخ 
بل ، تم تحديد سعر السهم من ق2015مايو  4سهم. وخالل االجتماع المنعقد بتاريخ  6.000.000اإلجمالي لألسهم إلى 

 40فة إلى ضاريال قطري لكل وحدة باإل 10مجلس اإلدارة، بناء على دراسة القيمة العادلة التي أجراها مقيم مستقل، بمبلغ 
، زاد رأس المال بمبلغ 2016ريال قطري عالوة اصدار. وكنتيجة لعملية االكتتاب في إصدار الحقوق خالل عام 

سهمًا ، وكانت عالوة االصدار بمبلغ  5.663.581 سهمًا ليصبح 1.663.581ريال قطري بما يعادل  16.635.810
 .2015لسنة  11قانوني وفقا لقانون الشركات رقم ريال قطري وتم إدراجها في االحتياطي ال 66.142.115

 

 إحتياطى قانونى    11
 

٪ من 10والنظام األساسي للشركة ، يجب تحويل نسبة  2015لسنة  11وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
المال  ٪ من رأس50القانوني  صافي الربح السنوي للشركة إلى اإلحتياطي القانوني كل عام إلى أن يبلغ رصيد األحتياطي

 عاله.المدفوع. إن األحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع اال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية أ 
 

 كما ني ٪ من رأس المال، قررت اإلدارة عدم تحويل أية مبالغ إلى رصيد االحتياطي القانو 50عدى قد تحيث أن االحتياطي 
 ولألعوام الالحقة لهذا التاريخ. 2016 ديسمبر 31في 

 

حتياطي ريال قطري إلى األرباح المدورة من االحتياطي القانوني للشركات التابعة ، حيت أن اال 455.100تم تحويل مبلغ 
 ٪ من رأس المال.50القانوني الموحد قد تجاوز 

 
 توزيعات األرباح  12

 

    توزيع الموافقة على ت، تم2017فبراير  20بتاريخ  والتي انعقدتلشركة لالعامة العادية السنوي الجمعية  اجتماعخالل  
 .2016رباح نقدية لسنة أريال قطري كتوزيعات   5.663.581 قدرها وبقيمة إجماليةريال قطري للسهم  1

 

زيع أرباح ن على تو ، وافق المساهمو 2016فبراير  16خالل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ   
 .2015ريال قطري لسنة  6.000.000 ريال قطري للسهم وبإجمالي 1.5نقدية بواقع 

 
 اإللتزامات المحتملة    13

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
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 125,000,000  125,000,000 خطابات ضمان

 
  ي والمخفف للسهمالعائد األساس   14

 .الفترة اللخ القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط على الفترة ربح بقسمة للسهم والمخفف األساسي العائد إحتساب يتم
 للثالثة أشهر المنتهية في 
 2017  2016 
 )غير مدققة(    )غير مدققة( 
    

 226.857  1,309,809 ربح الفترة )بالريال القطري(

 5.386.318  5,663,581 متوسط عدد األسهم القائمة
    

 0.04  0.23 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(
 

 احد يساوي العائد المخفف للسهم الو  وبالتالي فإن للسهم،ذات تأثير على العائد المخفف  أسهمإصدار خالل القترة  يتملم 
  ساسي.العائد األ

 
 

 مع األطراف ذات العالقة  المعامالت   15
 

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

 

 كانت كما يلي: الموحد المختصر في بيان الدخل المرحلي المدرجةالقة المعامالت مع األطراف ذات الع 
 

 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 
 2017  2016 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 231.860  527,141 حسابات توفير لدى بنوك إسالمية من إيرادات
    

 339.733  624,295 توعموال وساطة إيراداتصافي 
    

 (330.419)  (621,622) عموالت مرتجعة
    

          

          

 اإلدارة العليا مكافآت         
 

 :كالتالي الفترة خالل باإلدارة المسؤولين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة بلغت 
 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 
 2017  2016 
 )غير مدققة(  ()غير مدققة 
 ريال قطري   ريال قطري  
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 342.900  342.900 منافع قصيرة األجل

 
 

 
 

 يةالمال تاو داأل   16
 

 تدرج القيمة العادلة 

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

 
ويات ين المستبالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقرر المجموعة ما إذا حدث نقل ب تسجيلهابالنسبة لألدوات المالية التي يتم 

ل( في ادلة ككبر هامة لقياس القيمة العفي التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تعت
 نهاية كل فترة مالية.

 
 ، كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة:2017مارس  31كما في 

 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة العادلة 

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  )غير مدققة( 2017مارس  31
        

 3,287,986  --  2,705,750  5,993,736 إستثمارات متاحة للبيع
        

 8,934,858  --  --  8,934,858 استثمارات عقارية
        

(مدققممممممممممة) 2016ديسمممممممممممبر  31
         

 3,287,986  --  --  3,287,986 موجودات مالية متاحة للبيع
        

 8,934,858  --  --  8,934,858 استثمارات عقارية
 

 

لم يتم و  العادلة،لقياس القيمة  2والمستوى  1لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى  ،2017مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
 .لقياس القيمة العادلة 3عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

 
 التحليل القطاعي   17

 

  تشغيلية قطاعات ثةالث مجموعةلل. اهأنشطت طبيعة لىع بناء جاريةت قطاعات في المجموعة تقسم ةدار اإل غراضأل
 :يه ثالالث والقطاعات 
 الوساطة المالية للعمالء. خدمات القطاع ذاه يشمل: وساطةال 
 :وخدمات بيع العقارات تراالعقا ادارة خدمات القطاع هذا يشمل العقارات. 
  لشركات التابعة للمجموعةل ؤسسيةم خدمات بتقديم تقوم حيث القابضة الشركة تمثل: أخرى. 

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

 و ;مباشرة أو غير مباشرة 
انــات يمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى بيالتقنيــات التــي تســتخدم بيانــات لهــا تــأثير هــام علــى الق : 3المستوى 

 .سوقية واضحة
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 أداء تقييم يتم. األداء وتقييم الموارد تخصيص ألغراض ةلمنفص بصورة التشغيل لقطاعات التشغيل نتائج بمراقبة إلدارةا تقوم     
حر بصورة يتم تحديد تسعير التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس السوق ال .التشغيل خسارة أو ربح ىلع بناء القطاعات

 مشابهة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.
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 تتمه –التحليل القطاعي   17
 

 الموحدة
 

 
 

 واالستبعاداتالتعديالت 
 

 اإلجمالي 
 

 أخرى 
 

 اتالعقار 
 

 خدمات الوساطة

 31الثالثة أشهر المنتهية في 
 (غير مدققة) 2017مارس 

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

 صافي إيرادات وساطة وعموالت 2,777,949  --  --  2,777,949  --  2,777,949
 أخرى  162,789  257,527  327,610  747,926  (150,620)  597,306

 دخل القطاع 2,940,738  257,527  327,610  3,525,875  (150,620)  3,375,255
 ربح القطاع 1,150,380  205,204  (45,775)  1,309,809  --  1,309,809

            

 االستهالك 80,269  --  11,741  92,010  --  92,010
 

  الموحدة
 

 خدمات الوساطة  اتالعقار   أخرى   اإلجمالي  واالستبعاداتالتعديالت 
 31الثالثة أشهر المنتهية في 

 (غير مدققة) 2016مارس 
  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ال قطري ري

            
 ات وساطة وعموالت\صافي إيراد 2.128.160  --  --  2.128.160  --  2.128.160

 أخرى  --  --  231.860  231.860  --  231.860
 دخل القطاع 2.128.160  --  231.860  2.360.020  --  2.360.020

            

 ربح القطاع 473.041  25.028  6.300.460  6.798.529  (6.571.672)  226.857
            

 االستهالك 60.615  --  10.118  70.733  --  70.733



 اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( المجموعة

 تصرة الموحدة المرحلية المخإيضاحات حول البيانات المالية 
  2017مارس  31في  

 
- 20 - 

 

 

 تتمة -القطاعي التحليل  17
 

 :لمطلوبات للقطاعادات و الجدول التالي يمثل الموجو 
 

  الموحدة

 
 واالستبعاداتالتعديالت 

 

 اإلجمالي
 

 أخرى 
 

 اراتالعق
 

 خدمات الوساطة
 2017مارس  31في 

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

            

 موجودات القطاع 314,604,344  50,574,050  174,643,007  539,821,401  (205,150,620)  334,670,781
 مطلوبات القطاع 258,628,773  31,096  42,792,498  301,452,367  (105,150,620)  196,301,747

 
 

 التعديالت والتصفيات  الموحدة
 

 اإلجمالي
 

 أخرى 
 

 اراتالعق
 

 2016ديسمبر  31في  خدمات الوساطة
  ريال قطري   ريال قطري   قطري  ريال  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري 

            

 موجودات القطاع 282.528.393  51.302.835  139.467.701  473.298.929  (104.601.572)  368.697.357

 مطلوبات القطاع 224.413.308  119.405  1.908.319  226.441.032  (506.150)  225.934.882

 
.ي دولة قطرتقع جميع عمليات المجموعة ف       
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 أرقام المقارنة   18

م الحالية. ل للفترة لقد أعيد تصنيف أرقام المقارنة للفترة / السنة السابقة ، أينما لزم ، لكي تتماشى مع عرض البيانات المالية
 يكن إلعادة التصنيف هذا أي تأثير على صافي الربح أو حقوق المساهمين المدرجة سابقًا.

 


