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

، الدخل الشامل، لألرباح أو الخسائرالمرحلية الموحدة بيانات كاًل من الو ، 2019 مارس 31كما في  إليهم جميعا بـ "المجموعة"(
ك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية المنتهية في ذلالثالثة أشهر لفترة التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية 

لمعيار المحاسبة  وفقاً بيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة د وعرض هذه العن إعدا اإلدارة مسؤولمجلس . إن المختصرة الموحدة
 المرحلية حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي لتقارير المالية المرحلية. إن مسؤ باوالمتعلق  (34) رقم الدولي

  .المراجعة التي قمنا بها أعمالإلى  اً استناد المختصرة الموحدة
 

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

ن وليؤ من األشخاص المس بشكل رئيسين مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات تتضم ."نشأةالمدقق المستقل للم
جراءات مراجعة أخرى والمحاسبية،عن األمور المالية  عن نطاق تدقيق يتم  إن نطاق المراجعة يقل كثيراً . وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

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

 
 نتيجة المراجعة

استنادًا إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لم يتم إعدادها، من 
 لمالية المرحلية".( "التقارير ا34كافة النواحي المادية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
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 الموحد  المرحلي ز الماليبيان المرك
 2019 مارس 31كما في 

 2018ديسمبر  31  2019مارس  31  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 لاير قطري  لاير قطري إيضاح                                                          الموجودات
     الموجودات المتداولة
 123,933,125   122،832،112 3 أرصدة لدى البنوك
 121,977,239   125،651،136 4 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 431,983   2،991،471 ج - 14 مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية
 3,308,821   4،368،172 5 رصدة مدينة اخرىأمصاريف مدفوعة مقدمًا و 

 40،664  -- أ - 7 الخسائر إستثمارات مالية من خالل األرباح أو
 249،691،832  255،842،891  إجمالي الموجودات المتداولة

     الموجودات غير المتداولة
 8,636,356   8،636،356 6 استثمارات عقارية

 3،671،610  3،671،610 ب - 7 من خالل الدخل الشامل األخرمالية إستثمارات 
 853,599   972،369 8 ممتلكات ومعدات

 13،161،565  13،280،335  إجمالي الموجودات غير المتداولة
 262،853،397  269،123،226  إجمالي الموجودات

     المطلوبات وحقوق المساهمين 
     المطلوبات المتداولة

 122،434،578  128،642،978  مبالغ مستحقة إلى عمالء
 2،259،455  2،371،743 9 رصدة دائنة اخرىأو اريف مستحقة مص

 124،694،033  131،014،721  إجمالي المطلوبات المتداولة
     المطلوبات غير المتداولة

 1،354،779  1،387،714 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 126،048،812  132،402،435  إجمالي المطلوبات 
     حقوق المساهمين

 56,635,810   56،635،810 11 ال رأس الم
 78,780,322   78،780،322 12 إحتياطي قانوني

 383،624  383،624  إحتياطى القيمة العادلة
 1,004,829   921،035  أرباح مدورة

 136،804،585  136،720،791  إجمالي حقوق المساهمين
 262،853،397  269،123،226  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 
 
 
 

 السيد/ راشد ناصر راشد سريع الكعبى
  رئيس مجلس اإلدارة
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  الموحد المرحلي بيان الربح أو الخسارة
 2019مارس  31 في المنتهيةأشهر  للثالثة

 
 

 مارس 31ة في للثالثة أشهر المنتهي  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاح 
     

       1،333،703 أ -14 ادات وساطة وعموالتإير 
1،367،720  

 (351,756)       (333،943) د -14 مصاريف وساطة وعموالت
  1,015,964      999،760  وساطة وعموالت صافي إيرادات 

     
 842،473  865،027  إيرادات من ودائع و حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

 --  45 7 األرباح أو الخسائر من خالل مالية تإستثماراأرباح من بيع 
 61،625  91،625  تأجير إيرادات

 290،000  --  مالية إستثمارات إيراد من توزيعات أرباح
 2،210،062  1،956،457  التشغيلصافي ايرادات 

     يخصم:
 (1,829,408)  (1،856،241) 15 مصاريف إدارية وعمومية

 (87,518)  (128،140) 8 تممتلكات ومعدا استهالك
 (56,130)  (55،870)  مصاريف بنكية

 237،006  (83،794)  العائد للمساهمين الفترةربح  / ()خسائر صافي
     
 0.04  (0.01) 16 العائد األساسي والمخفف للسهم  أرباح / خسائر()
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 .الموحدة ة المرحلية المختصرةالماليمن هذه البيانات  جزءاً  22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحد المرحلى الشامل بيان الدخل
 2019 ارسم 31 فيالمنتهية أشهر  للثالثة

 

 
 
 
 

 مارس 31ة في للثالثة أشهر المنتهي  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاح 
     

 237،006  (83،794)  الفترة ربح( / )خسائر صافي
     

تصنيفها الحقا فى بيان  لن يتم  اآلخر التى شاملالدخل البنود 
     :الربح أو الخسارة

من خالل الدخل  لإلستثماراتصافي التغير في القيمة العادلة 
 --  الشامل األخر

 
(332،775) 

     
 (95،769)  (83،794)  للفترة العائد للمساهمين ةالشاملالخسائر  إجمالي
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 الموحد المرحلي تغيرات في حقوق المساهمينبيان ال
 2019مارس  31المنتهية في أشهر  للثالثة

  احتياطي قانوني   المال رأس 
إحتياطى القيمة 

 أرباح مدورة  العادلة
 

 اإلجمالي
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

          
 136،013،536  597،404  --  78،780،322  56،635،810 )مدققة( 2018يناير  1في  كما

 237،006  237،006  --  --  -- ربح الفترة

 (332،775)  --  (332،775)  --  -- للفترة ىاألخر  ةالشامل الخسائر
 (95،769)  237،006  (332،775)  --  -- للفترة ةالشامل الخسائرإجمالي 

 135،917،767  834،410  (332،775)  78،780،322  56،635،810 )غير مدققة( 2018مارس  31كما في 
 

 

  احتياطي قانوني  رأس المال  
تياطى القيمة إح

 أرباح مدورة  العادلة
 

 اإلجمالي
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

 136،804،585  1،004،829  383،624  78،780،322  56،635،810 )مدققة( 2019يناير  1كما في 
 (83،794)  (83،794)  --  --  -- الفترة خسائر
 --  --  --  --  -- للفترة األخر الشامل الدخل

 (83،794)  (83،794)  --  --  -- للفترة ةالشامل الخسائرإجمالي 

 136،720،791  921،035  383،624  78،780،322  56،635،810 )غير مدققة(  2019 مارس 31كما في 
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 الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
 2019مارس  31المنتهية في للثالثة أشهر 

 

 مارس 31ة أشهر المنتهية في للثالث  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 237،006  (83،794)  الفترة ربح /( )خسائر

     تعديالت للبنود التالية:
 87،518  128،140 8 إستهالك ممتلكات و معدات

 56،130  55،870  مصاريف بنكية
 (842،473)  (865،027)  إيرادات من ودائع و حسابات توفير لدى بنوك إسالمية

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

 34،368  32،935 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 (717,451)  (731,921)  الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

     تغيرات رأس المال العامل:
 (57،851،344)  (3،673،897)  أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 (250,282)  --  عمالء منمبالغ مستحقة 
 13،514،804  (2،559،488)  الماليةمبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق 

 (1,919,721)  (1،059،351)  مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة اخرى  مصاريف
 46،411،974  6،208،400  مبالغ مستحقة إلى عمالء

 3،015،284  --  شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية إلىمبالغ مستحقة 
 1،704،586  112،288  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

 3،907،850  (1،703،969)  التشغيل: أنشطة/ الناتجة من  )المستخدمة في(التدفقات النقدية 
 (56,130)  (55،870)  بنكية مدفوعة مصاريف
األنشطة الناتجة من  / )المستخدمة في(التدفقات النقدية صافي 

  التشغيلية
(1،759،839)  3،851،720 

     ةاألنشطة اإلستثماري
 (51,500)  (246،910) 8 ومعدات  ممتلكاتشراء 

 --  40،709 7 األرباح أو الخسائر ل من خالمالية  إستثمارات تحصالت من بيعم
 290،000  --  مالية إستثمارات أرباح توزيعات من إيراد

 842،473  865،027  إيرادات من ودائع و حسابات توفير لدى بنوك إسالمية
 1،080،973  658،826  األنشطة اإلستثمارية الناتجة منات النقدية صافي التدفق

 4،932،693  (1،101،013)  في النقد وما في حكمه الزيادة / )النقص( صافي 
 114،371،203  123،933،125  ،يناير 1النقد وما في حكمه في 
 119،303،896  122،832،112 3 ،مارس 31النقد وما في حكمه في 
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 وحدة المرحلية المختصرة المإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية فى  
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 ضع القانونى و النشاط الرئيسىالو  1
تأسست المجموعة اإلسالمية القابضة كشركة مساهمة عامة قطرية "سابقًا الشركة اإلسالمية لألوراق المالية شركة مساهمة قطرية 

اطة . تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في االستثمار باألسهم والسندات وخدمات الوس26337رقم  تحت خاصة" وقيدت بالسجل التجاري
وتعليمات  2015( لسنة 11في بورصة قطر وفقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية. تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )

 هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر. 
 

، تمت 2010أغسطس  22عادية بتاريخ الغير وقرار الجمعية العامة  2009سمبر دي 28بناًء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 
الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية )شركة مساهمة عامة قطرية( إلى المجموعة 

زارة "قابضة"، وقد تم التغير بناًء على قرار هيئة قطر لألسواق المالية وموافقة و  –اإلسالمية القابضة )شركة مساهمة عامة قطرية( 
 .2010يوليو  19بتاريخ  والصناعة التجارة

 
 تها التابعة، والتي تتمثل في الشركة االسالمية لألوراق الماليةاتتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وشرك

 )يشار إليهم جميعا "المجموعة"(.)ذ.م.م( جياد العقارية أ( وشركة م.م.ذ)
 

 2010يوليو  19( بتاريخ 46645اإلسالمية لألوراق المالية )ذ.م.م( في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري رقم ) تم تسجيل الشركة
وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( )"الشركة" أو "الشركة األم"(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 

 . المالية خدمات الوساطة
 

وهي مملوكة  2012يونيو  4( بتاريخ 56091ة أجياد العقارية )ذ.م.م( في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري رقم )تم تسجيل شرك
بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في أعمال المتاجرة في العقارات وخدمات 

 الوساطة.
 

 2019مارس  31 أشهر المنتهية في الثالثةالموحدة للمجموعة لفترة  المختصرة المرحليةت الماليـة اتمت الموافقـة على اصـدار البيان
 .2019 أبريل 15وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
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  والسياسات المحاسبية أسس اإلعداد 2
"التقارير المالية المرحلية". يجب أن  34ة الدولي رقم تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقًا لمعيار المحاسب

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

ال تشير بالضرورة  2019مارس  31للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. باإلضافة لذلك، إن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 . 2019ديسمبر  31إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

فتراضات التي تؤثر على تطبيق يتطلب إعداد البيا نات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وا 
السياسات المحاسبية والمبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

 التقديرات. 
جرائها من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم اليقين المتعلق بالتقدير هي إن األحكام الهامة التي تم إ

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

2018 . 
ي تتفق السياسات المحاسبية التي تم تبنيها مع تلك الخاصة بالسنة المالية السابقة ومع فترة التقارير المرحلية المماثلة، بإستثناء تبن

 المعايير الجديدة والمعدلة الموضحة أدناه. 
  التي أصبحت سارية المفعول حديثًا والتعديالت والتحسينات على المعايير المعايير 

والعديد من التفسيرات والتعديالت األخرى المطبقة ألول  16" أو "المعيار"( رقم IFRSيطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )"
يير أو تفسيرات أو تعديالت ، ولكن ليس لها أثر على البيانات المالية للمجموعة. لم تقم المجموعة مبكرًا بتبني أية معا2019مرة في 

 صادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. 
التفسيرات والتعديالت على المعايير التالية من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية و تم تطبيق المعايير الجديدة 

لكن من الممكن أن يتسببوا في إفصاحات إضافية . ليس للتعديالت على المعايير أدناه أي أثر على المجموعة، و الموحدة المختصرة
 بنهاية العام:

 "اإليجارات"  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 ( "حول عدم التأكد من طرق معالجة ضريبة الدخل". 23تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) •
 : "مزايا الدفعات المقدمة ذات التعويض السلبي" 9د التقارير المالية رقم التعديالت على المعيار الدولي إلعدا •
 . "تسويتهاأو  تعديل الخطة، تقليصها ": مكافآت الموظفين 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 اريع المشتركة"." الفوائد طويلة األجل في الشركة الزميلة والمش: 28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 (.2017)الصادرة في ديسمبر  2017- 2015التحسينات على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  •

 "تجميع األعمال".  3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 يبات المشتركة". "الترت 11التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 "ضرائب الدخل".  12التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 "تكاليف اإلقتراض".  23التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 لم ينجم عن تبني ما تقدم أعاله أية تغييرات على صافي الربح أو حقوق الملكية المقررة سابقًا للمجموعة. 
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 تتمة - والسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد  2
 المبكر  المعايير الجديدة والمعدلة ليست سارية بعد ولكنها متاحة للتطبيق

 2019ديسمبر  31المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة أدناه المتاحة للتبني المبكر للسنة المالية المنتهية في 
 الحقة، ولم يتم تطبيقهم في إعداد هذه البيانات المالية.  ليست سارية حتى فترة

 أثر على البيانات المالية للمجموعة  التبني من غير المتوقع أن يكون له
 البيان تاريخ السريان 

 "تجميع األعمال".  3التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  • 2020يناير  1
رات إلطار المفاهيم في المعايير الدولية إلعداد التقارير التعديالت على اإلشا •

 المالية. 
عن  8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

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

ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  • ريانلم يتم تحديد تاريخ الس
: "بيع أو المساهمة بأصول فيما بين مستثمر وشركته الزميلة أو المشروع 28

 المشترك".
 
  رصدة لدى البنوكأ 3
 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 قطري لاير  لاير قطري 

    أرصدة حسابات لدى بنوك:
 11,657   4،407 حسابات جارية
 13,378,278   12،284،515 حسابات توفير
 110,543,190   110،543،190 *ودائع ألجل

 123,933,125   122،832،112 اإلجمالي
 

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

 

 عمالء ال أرصدة –أرصدة لدى البنوك  4
جموعة كأمانة الى حين قيام العمالء بتخصيص هذه األرصدة يمثل هذا البند أرصدة لدى البنوك تخص العمالء وتحتفظ بها الم

التي تقوم بإجراء هيئة اللى حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى إلمجموعة بتحويل األموال المخصصة لشراء أسهم وعندها تقوم ا
 التسويات.
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  مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىمصاريف  5
 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 2,300   2،300 تأمينات مستردة
 570,515   720،029 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 2,402,436   3،407،023 إيرادات مستحقة
 327,000   234،000 شيكات تحت التحصيل

 6,570   4،820 أرصدة مدينة أخرى
 3,308,821   4،368،172 اإلجمالي
  

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

 8،636،356  8،636،356 نهاية الفترة / السنة في الرصيد
 

 االستثمارات العقارية موجودة في دولة قطر.    )أ(
 

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

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

 . العادلة القيمة قياس تدرج من 2 المستوى
 
 مالية  إستثمارات 7

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

 3،671،610  3،671،610  األخر)ب( الشامل الدخل خالل من في شركات محلية غير مدرجة ةمالي إستثمارات
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 تتمة -مالية  إستثمارات 7
 

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

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

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

 40،664  -- الصافي
 

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

 (. 383،624:  2018ديسمبر  31لاير قطري ) صفرمة العادلة كما بلغ التغير فى القي لاير قطري( 3،671،610:  2018
 

 معداتممتلكات و    8

 
أجهزة وبرامج 

كمبيوتر ومعدات 
  األثاث وتركيبات  مكتبية  

تحسينات مباني 
 اإلجمالي  سيارات  مؤجرة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

          التكلفة:
 12،154،638  72،777  2،013،671  722،973  9،345،217 )مدققة( 2019اير ين 1كما في 
 246،910  --  --  --  246،910 الفترةإضافات 
  2019 مارس 31كما في 

 12،401،548  72،777  2،013،671  722،973  9،592،127 )غير مدققة(
          :اإلستهالك المتراكم

 11،301،039  72،775  1،846،603  678،646  8،703،015 )مدققة( 2019يناير  1كما في 
 128،140  --  35،808  3،105  89،227 الفترةإستهالك 
  2019 مارس 31كما في 

 11،429،179  72،775  1،882،411  681،751  8،792،242   )غير مدققة(
          صافي القيمة الدفترية كما في

 972،369  2  131،260  41،222  799،885 )غير مدققة( 2019 مارس 31
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 تتمة - ممتلكات ومعدات   8

 
أجهزة وبرامج 

كمبيوتر ومعدات 
  األثاث وتركيبات  مكتبية  

تحسينات مباني 
 اإلجمالي  سيارات  مؤجرة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

          التكلفة:
 11،716،087  72،777  2،013،671  672،973  8،956،666 قة()مدق 2018يناير  1كما في 
 438،551  --  --  50،000  388،551 السنةإضافات 
 2018 ديسمبر 31كما في 
 12،154،638  72،777  2،013،671  722،973  9،345،217 )مدققة(

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

          صافي القيمة الدفترية كما في
 853،599  2  167،068  44،327  642،202 )مدققة( 2018 ديسمبر 31

 
 

 وأرصدة دائنة أخرىمصاريف مستحقة     9
 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 1،514،793  1،513،726 مطلوب لمساهمين عن توزيعات أرباح
 221،674  221،674 المبالغ المستحقة للمساهمين من بيع أسهم

 78،159  257،449 ةمصاريف مستحق
 39،770  39،770 مطلوب لمساهمين من فائض اإلكتتاب 

 10،447  --  مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية
 323،792  232،167 إيرادات غير محققة

 70،820  106،957 مطلوبات اخرى
 2،259،455  2،371،743 االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( المجموعة

 وحدة المرحلية المختصرة المإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية فى  

 
- 12 - 

  للموظفين نهاية الخدمة مكافأةمخصص    10
 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
 1,275,969   1،354،779 يناير 1كما في     
 133,694   32،935 (15)إيضاح  فترة / السنةالمكون خالل ال

 (54,884)   -- فترة / السنةالالمدفوع خالل 
 1,354,779   1،387،714 ديسمبر 31مارس /  31مخصص كما في ال

 

 

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

    

    والمدفوع ح بهر رأس المال المص
 لاير قطري للسهم الواحد 10سهم بقيمة إسمية قدرها  5،663،581

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

سهم بعد االنتهاء  5،663،581سهم إلى  4،000،000قامت المجموعة بزيادة رأس المال المصرح به من  ،2016خالل عام 
 .همين وتعديل السجل التجاريمن االكتتاب في اصدار حقوق مسا

٪ وزيادة العدد 50بنسبة  مجموعةجلس االدارة زيادة رأس مال ال، اقترح م2015مارس  15لمساهمين بتاريخ خالل اجتماع ا
، تم تحديد سعر السهم من قبل مجلس 2015مايو  4سهم. وخالل االجتماع المنعقد بتاريخ  6،000،000اإلجمالي لألسهم إلى 

لاير قطري عالوة  40لاير قطري لكل وحدة باإلضافة إلى  10قيم مستقل، بمبلغ اإلدارة، بناء على دراسة القيمة العادلة التي أجراها م
لاير قطري بما  16،635،810، زاد رأس المال بمبلغ 2016اصدار. وكنتيجة لعملية االكتتاب في إصدار الحقوق خالل عام 

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

 
 

 

 إحتياطى قانونى    12
 

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

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

 توزيعات األرباح  13
 

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

 .2017نقدية لسنة 
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  وساطة وعموالت إيراداتصافى   14
 مارس 31 شهر المنتهية فيللثالثة أ 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

 1،367،720        1،333،703 إيراد من عقود مع عمالء
 

 معلومات اإليرادات مفصلة ( )أ
 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطري  لاير قطري الخدماتنوع السلع و 

 1،367،720        1،333،703 إيراد وساطة وعموالت
 

 الخدمات توقيت)ب( 
 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

 1،367،720        1،333،703 نقل الخدمات فى جزء من الوقت
 

 أرصدة العقود ()ج 
 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31  
 )مدققة(  (غير مدققة)  
 لاير قطري  لاير قطري  

 431،983  2،991،471  ذمم مدينة )مستحق من شركة قطر لإليداع المركزى لألوراق المالية(
 --  --  موجودات العقد
 --  --  ألتزامات العقد

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

 

 مصاريف وساطة وعموالت)د( 
 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 351،756  333،943 يداع المركزى لالوراق الماليةعمولة مدفوعة إلى شركة قطر لال
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 مصاريف إدارية وعمومية   15
 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 
 

 لاير قطري  لاير قطري 
     

 833,783   764،500  تكاليف الموظفين
 359,040   349،632  إيجارات 
 160,319   179،280  ت وبريدإتصاال

صالحات  91,788   87،085  صيانة وا 
 110,295   106،073  أتعاب وساطة  

 54,650   178،500  أتعاب مهنيه
 13,557   13،434  جازات سنويةأ

 34,368   32،935  (10 )إيضاح مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 25,000   47،498  مصاريف دعاية واعالنات

 8,630   25،165  تذاكر سفر
 10،270  10،780  رسوم حكومية

 4،349  26،269  قرطاسية ومطبوعات
 1,658   4،700  مصروفات سيارات
 121,701   30،390  مصاريف متنوعة 

 1,829,408         1،856،241  اإلجمالى
 

 العائد األساسي والمخفف للسهم  16
 

سهم العادية القائمة على المتوسط المرجح لعدد األ للفترةربح ال / خسارةال فيصاي والمخفف للسهم بقسمة يتم إحتساب العائد األساس
 كالتالي: الفترةخالل 

 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري   لاير قطري   
     

 237،006  (83,794)   القطري()باللايرالفترة ربح  /)خسائر( 
 5،663،581  5،663،581  متوسط عدد األسهم القائمة

 0.04  (0.01)  األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري( دلعائ)خسائر( / ا
 

 

 / )الخسارة( دليعاالعائدالمخفف للسهم  / )الخسارة( وبالتالي فإن ،الفترةأى مرحلة خالل  فيتكن هناك أية أسهم مخففة قائمة لم 
 .للسهم العائداالساسي
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 طارئةال المطلوبات   17
 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري   لاير قطري  

    

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

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة    18
 

والشركات التي تتم السيطرة عليها أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة المساهمين الرئيسين وي تتمثل األطراف ذات عالقة ف
 .بصورة كاملة أو مشتركة أو التي يمارس عليها تأثيرًا هامًا من قبل تلك األطراف

 

 كانت كما يلي: الموحدفي بيان الدخل المدرجة لمعامالت مع األطراف ذات العالقة ا
 

 مارس 31 ثالثة أشهر المنتهية فيلل  
  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري  
     

 842،473  865،027  حسابات توفير لدى بنوك إسالمية ودائع و أرباح من

 
 

   

 52،535  --  صافي إيرادات وساطة وعموالت
 

 
   

 (34،979)  --  عموالت مرتجعة
     

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي هي كالتالي:
 

 2018ديسمبر  31  2019 مارس 31 
 )مدققة(  مدققة(غير ) 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 109،481،835  109،390،072 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 
    

 123،919،358  122،825،595 أرصدة المجموعة –أرصدة لدى البنوك 
 
 

 اإلدارة العليا رواتب
 

 كالتالي: الفترة كبار المسؤولين باإلدارة خاللرواتب كانت 
 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 
 2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 333،000  293،000  رواتب اإلدارة العليا



 اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( المجموعة

 وحدة المرحلية المختصرة المإيضاحات حول البيانات المالية 
  2019مارس  31للثالثة أشهر المنتهية فى  

 
- 16 - 

 
 
 
 
 

 العادلة قيمةال   19
 

 تدرج القيمة العادلة
 

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

 

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

 فترة مالية.
 
 موعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة:كان لدى المج ،2019 مارس 31 كما في

 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   القيمة العادلة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري ة()غير مدقق 2019 مارس 31
        

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

األرباح أو مالية من خالل  تإستثمارا
 --  --  --  -- الخسائر

 

    
   

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

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

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

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

 
    

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

 
ولم يتم عمل  العادلة،لقياس القيمة  2والمستوى  1مستوى لم يتم عمل أي تحويل بين ال ،2019 مارس 31 المنتهية فيالفترة خالل 

 .لقياس القيمة العادلة 3أي تحويل إلى أو من المستوى 
 

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

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

 .واضحة
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 التحليل القطاعي  20
 

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

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

 

 . يتم تقييم أداءاألداءتخصيص الموارد وتقييم  ألغراضة لنفصدارة بمراقبة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة متقوم اإل
يتم تحديد تسعير التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس السوق الحر بصورة  .يةالتشغيل ئرخساالأو  األرباحى لع القطاعات بناءً 

 مشابهة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.
أشهر المنتهية  للثالثة

 2019مارس  31في
 (غير مدققة)

خدمات 
 الوساطة

 

 العقارية 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

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

صافي إيرادات وساطة 
 999،760 وعموالت

 

-- 
 

-- 
 

999،760 
 

-- 
 

999،760 
 956،697  (39،046)  995،743  257،236  420،457  318،050 أخرى

 1،956،457  (39،046)  1،995،503  257،236  420،457  1،317،810 دخل القطاع
 (83،794)  --  (83،794)  (172،972)  351،411  (262،233) القطاع خسائر/ربح

 (128،140)  --  (128،140)  (9،326)  --  (118،814) اإلستهالك
 
 

ر المنتهية أشه للثالثة
 2018مارس  31في

 (غير مدققة)
خدمات 
 الوساطة

 

 العقارية 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

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

صافي إيرادات وساطة 
 1،015،964 وعموالت

 

-- 
 

-- 
 

1،015،964 
 

-- 
 

1،015،964 
 1،194،098  (45،172)  1،239،270  257،933  377،273  604،064 أخرى

 2،210،062  (45،172)  2،255،234  257،933  377،273  1،620،028 دخل القطاع
 237،006  --  237،006  (169،540)  309،963  96،583 القطاع خسائر/ربح

 (87،518)  --  (87،518)  (10،223)  --  (77،295) اإلستهالك
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 تتمة -التحليل القطاعي  20
 .:المطلوبات للقطاعدات و الجدول التالي يمثل الموجو 

 فيكما 
 مارس 31

2019 
 خدمات الوساطة )غير مدققة(

 

 العقارية 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

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

 269،123،226  (100،839،550)  369،962،776  133،944،922  52،506،527  183،511،327 موجودات القطاع
 132،402،435  (666،046)  133،068،481  2،708،181  428،003  129،932،297 مطلوبات القطاع

 
 فيكما 

ديسمبر  31
2018 
 خدمات الوساطة )مدققة(

 

 العقارية 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

التعديالت 
 واالستبعادات

 

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

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

 

 .تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر
 

 أرقام المقارنة    21
الحالية. لم  للفترة الموحدة عرض البيانات المالية شى معلكي تتما لزم،أينما  السابقة،للفترة / السنة  يد تصنيف أرقام المقارنةلقد أع

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

 تجزئة األسهم    22
 مارس 25خ بجلستها المنعقدة بتاري للمجموعةسواق المالية، قررت الجمعية العامة غير العادية لألبناء على تعليمات هيئة قطر 

ت قطرية، وتعديل مواد النظام المن عشرة ريا ً بدال قطري واحد لايرسمية للسهم لتكون بواقع ألالموافقة على تجزئة القيمة ا 2019
 .جراءات القانونية لتنفيذ ذلكإلنتهاء من بعض األسهم لتاريخه لحين ااألساسي المرتبطة بذلك، لم يتم تجزئة ألا


