
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 المجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ق(

 قطر –الدوحة 

 

 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدة البيانات المالية

 2132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 
 

 

 

 

 

 
 



 المجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ق(
 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدة البيانات المالية

 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 
 
 

 --  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

 ةـصفح  رسالفه
 

 3 الموحد بيان المركز المالي
 
 

 2 الموحد  الدخلبيان 
 
 

 1 الموحد الشامل الدخلبيان 
 
 

 4 الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 
 

 5 الموحد النقديةبيان التدفقات 
 
 
 31 – 6 الموحدة يةماليضاحات حول البيانات الإ

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 81538ق . ر 
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 تقرير حول البيانات المالية 
والتي تتكون ،  " ( المجموعة) "  (.قم.)ش القابضة سماميةاإل للمجموعةالمرفقة  الموحدة قمنا بتدقيق البيانات الماليةلقد 
التغيرات في حقوق و  والدخل الشاملوكل من بيانات الدخل  2132ديسمبر  13كما في  الموحد بيان المركز الماليمن 

يضاحات للسياسات المحاسبي ا  للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص الموحدة التدفقات النقديةو  المساهمين ة الهامة وا 
 .تفسيرية أخرى

 
 الموحدة عن البيانات المالية المجموعةمسؤولية إدارة 

وعرضها بصورة عادلة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير الموحدة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية  المجموعةإن إدارة 
الموحدة عداد وعرض البيانات المالية إ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض واإلحتفاظ ، المالية

 بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
 

 مسؤولية مدقق الحسابات
إستنادا  إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية  الموحدة المالية إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات

جراء التدقيق للحصول على وتتطلب تلك المعايير أ .للتدقيق ن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وا 
 خطاء جوهرية.أخالية من  الموحدة تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية

 

. تستند الموحدة يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية
،  الموحدة اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية

سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات 
، وذلك لغرض تصميم إجراءات  الموحدة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية للمجموعة الرقابة الداخلية

. يتضمن التدقيق المجموعةالتدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 
لتقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض كذلك تقييم ممائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية ا

 .الموحدة االجمالي للبيانات المالية
 

 نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومناسبة لتوفر أساسا  لرأينا حول التدقيق.
  



 

 

 
 )تتمة(تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 
 الـرأي

 للمجموعةتظهـر بصورة عادلـة ، من جميع النواحي الجوهريـة ، الوضع المالي  الموحدة ، أن البيانـات الماليـة في رأينـا
 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا   2132ديسمبر  13كما في  (.قم.)ش القابضةاإلسمامية 

 للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
 2112 لسنة  (5)عليه قانون الشركات التجارية القطري رقم تتضمن كل ما نص  الموحدة برأينا أيضا  ، أن البيانات المالية

مع تحتفظ بسجمات محاسبية منتظمة وأنها متفقة  المجموعةوأن  المجموعةوعقد تأسيس والنظام األساسي  وتعديماته
. كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض دارةإلالواردة في تقرير مجلس االبيانات 
الشركات التجارية مخالفات ألحكام قانون المالية لم تقع خمال السنة ، في حدود المعلومات التي توافرت لدينا، و نهأو تدقيقنا 

في  أو المجموعةفي نشاط  بشكل جوهريعلى وجه قد يؤثر  لشركةل ظام األساسيألحكام الن القطري المشار إليه أعماه أو
 .مركزها المالي

 
 ديلويت آند توش نع 

 
 
 

    هــــــــــت صالحــــــــــمدح 
 (252سجل مراقبي الحسابات رقم ) 

 2131يناير  35 
 قطر –الدوحة  

 



 المجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ق(
 بيان المركز المالي الموحد

 2132ديسمبر  13كما في 

 الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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 2133 2132 إيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   

    الموجودات
    الموجودات المتداولة

 413.165.143 3212922.92822 5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 311.624.351 331219123.9 6 أرصدة العمماءو أرصدة لدى البنوك 
 533.533 .322399239 3 مطلوب من العمماء

 2.631.115 1239.2529 8 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى

 533.213.146 3235521112999  الموجودات المتداولةمجموع 
    

    الموجودات غير المتداولة

 3.135.121 2189..322 1 ممتلكات ومعدات
 1.413.134 829282211 31 إستثمارات متاحة للبيع

 5.136.114 3122222589  الموجودات غير المتداولةمجموع 

 536.634.141 3239522292288  الموجوداتمجموع 
    

    المطلوبات وحقوق المساهمين 

    المطلوبات المتداولة

 313.116.553 3382.122523 33 مطلوب إلى العمماء
 411.111.111 3211121112111 32 وكالةمطلوب إلى طرف ذو عماقة من عقود 

 3.136.531 328112991 31 أخرىوأرصدة دائنة مصاريف مستحقة 

 512.151.311 3232122232293  المطلوبات المتداولةمجموع 

    

    المطلوبات غير المتداولة

 816.368 29221.1 34 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 511.381.818 3232321982913  مجموع المطلوبات

    

    لمساهميناحقوق 

 11.111.111 1121112111 35 المدفوع رأس المال

 8.612.434 922922121 36 إحتياطي قانوني

 224.268 321392999  أرباح مدورة

 (12.611) (9592112)  إحتياطي القيمة العادلة

 4.111.111 25112111.  مقترحةأرباح  توزيعات

 42.824.342 23522982..  لمساهمينا مجموع حقوق

 536.634.141 3239522292288  المساهمين  حقوقالمطلوبات و  مجموع

 

 د. يوسف أحمد حسين النعمة
 والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



 المجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ق(
 الموحد بيان الدخل

 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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 2133 2132 إيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   

    اإليرادات
 36.435.156 32292125.2 33 إيرادات الوساطة والعموالت

 (4.413.416) (28292112.) 33 مصاريف الوساطة والعموالت
 33.133.121 32229.22.1  بالصافي - الوساطة والعموالتإيرادات 

    

 2.223.121 2219223.9  لدى بنوك إسمامية حسابات توفيرإيرادات 

 212.435 2122255 38 أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

 651.111 8122153  الوكالةأرباح عقود 

 31.563 922988  إيرادات أخرى

 35.168.822 3529292381  التشغيليةصافي اإليرادات 
    

    المصاريف

 (1.148.111) (8293.2.12) 31 إدارية وعمومية مصاريف
 (853.326) (2.92821) 1 مصاريف إستهماكات

 (221.324) (1..2392)  مصاريف تمويلية وبنكية

 (31.428.141) (928812221)  إجمالي المصاريف
    

   4.641.431    921.82.91  ح السنةبر صافي 

 3،36 3،53 21 حصة السهم من األرباح 



 المجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ق(
 الشامل الموحد بيان الدخل

 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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  2132 2133 
 ريـال قطري قطريريـال   
    

 4.641.431 921.82.91  السنةربح صافي 

    بنود الدخل الشامل األخرى

 (313.351) (5912212)  ير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيعيالتغصافي 

    

 4.511.121 52.8.2258  إجمالي الدخل الشامل للسنة



 المجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.ق(
 التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 

 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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: 2133) قطريريـال  4.511.111 بمبلغ  دفوعمن رأس المال الم  %35بنسبة التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية  2131يناير  35 بإجتماعه المنعقد بتاريخ المجموعةقرر مجلس إدارة  * 
 .قطري( الـري 4.111.111

 
 

 المجموع توزيعات أرباح مقترحة إحتياطي القيمة العادلة أرباح مدورة إحتياطي قانوني رأس المال إيضاح
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال   

        
 42.411.824 4.111.111 8.551 361.848 8.228.426 11.111.111  2133يناير  3الرصيد  كما في 

 4.511.121 -- (313.351) 4.641.431 -- --  اجمالي الدخل الشامل للسنة
 -- -- -- (464.148) 464.148 --  المحول إلى اإلحتياطي القانوني

 (336.133) -- -- (336.133) -- -- 24 اإلجتماعية والرياضية دعم االنشطة مخصص
 (4.111.111) (4.111.111) -- -- -- -- 23 توزيعات أرباح

 -- 4.111.111 -- (4.111.111) -- --  مقترحةأرباح  توزيعات 
 42.824.342 4.111.111 (12.611) 224.268 8.612.434 11.111.111  2133 مبر ديس 13الرصيد كما في 

 5.484.358 -- (561.312) 6.148.461 -- --  اجمالي الدخل الشامل للسنة
 -- -- -- (614.846) 614.846 --  المحول إلى اإلحتياطي القانوني

 (353.231) -- -- (353.231) -- -- 24 اإلجتماعية والرياضية دعم االنشطة مخصص
 (4.111.111) (4.111.111) -- -- -- -- 23 توزيعات أرباح

 -- 4.511.111 -- (4.511.111) -- --  مقترحةأرباح  توزيعات 
 23522982.. 25112111. (9592112) 321392999 922922121 1121112111  2132 مبر ديس 13الرصيد كما في 



 القابضة )ش.م.ق(المجموعة اإلسالمية 
 بيان التدفقات النقدية الموحد

 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
- 5 - 

 

 2133 2132 إيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   

    األنشطة التشغيلية

 4.641.431 921.82.91  صافي ربح السنة

    تعديمات:

 853.326 2.92821  إستهماكات
 221.324 1..2392  مصاريف تمويلية وبنكية

 (2.223.121) (2219223.9)  لدى بنوك إسمامية حسابات توفيرإيرادات 

 (212.435) (2122255)  بيع إستثمارات متاحة للبيعح أربا

 (651.111) (8122153)  أرباح عقود الوكالة

 331.321 3.922.2  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  .21912298 2.831.533 
 (5.311.181) 21221.2931  أرصدة العمماءو أرصدة لدى البنوك 
 1.631.121 (3325932981)  المطلوب من العمماء

 818.824 (.52.239)  مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى
 4.186.811 (312.982989)  المطلوب إلى العمماء

 411.111.111 91121112111  الوكالةالمطلوب إلى طرف ذو عماقة من عقود 

 (3.621.411) .995291  أخرى وأرصدة دائنةمصاريف مستحقة 
  59921292.39 414.586.111 

 (86.813) (3852925)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 414.511.386 ..599239122  األنشطة التشغيلية من الناتج صافي النقد

    

    اإلستثماريةاألنشطة 

 (111.551) (392219)  شراء ممتلكات ومعدات

 (5.645.421) (3925252.19)  شراء إستثمارات متاحة للبيع

 5.311.416 3129122111  متحصمات من بيع إستثمارات متاحة للبيع
 2.223.121 2219223.9  لدى بنوك إسمامية حسابات توفيرإيرادات 

 651.111 8122153  أرباح عقود وكالة

 (411.111.111) (91121112111)  ودائع ألجل

 (118.124.561) (91121922838)  األنشطة اإلستثمارية المستخدم فيصافي النقد 

    

    األنشطة التمويلية

 (221.324) (1..2392)  مصاريف تمويلية وبنكية

 (4.111.111) (21112111.)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (4.221.324) (1..22392.)  المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد 

    

 2.252.512 (.82335253)  وشبه النقدالزيادة في نقد  /( النقص)صافي 

 15.332.811 12219521.3  في بداية السنة وشبه النقدنقد 
 13.165.143 2922.92822 5 في نهاية السنة وشبه النقدنقد 

 



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

 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 المجموعةنشاط  .3

(. تزاول 26113خاصة وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم )تأسست الشركة اإلسمامية لألوراق المالية كشركة قطرية مساهمة 
الشركة نشاطها التجاري في أعمال الوساطة المالية في بورصة قطر وفقا  لتعاليم الشريعة اإلسمامية. تتبع الشركة أحكام قانون 

 وأنظمة بورصة قطر. 2112( لسنة 5الشركات التجارية القطري رقم )

، الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة قطرية مساهمة  2116سبتمبر  22ماعه المنعقد بتاريخ خمال إجتقرر مجلس إدارة الشركة 
في   الشركة  أسهم  إدراج  وتم ،  2116ديسمبر  26  بتاريخ  والتجارة اإلقتصاد  وزارة   موافقة على  عامة، وقد حصلت الشركة 

 . 2118مارس  1بتاريخ  قطر   بورصة

المنعقد الجمعية العمومية الغير عادية وقرار  2118ديسمبر  28في إجتماعهم المنعقد بتاريخ اإلدارة بناءا  على توصية مجلس 
الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسمامية لألوراق المالية )شركة  ، تمت 2131أغسطس  22بتاريخ 

قابضة( ) "الشركة" ( ، وقد تم التحويل  -مساهمة قطرية عامة( إلى المجموعة اإلسمامية القابضة )شركة مساهمة قطرية عامة 
 .2131يوليو  31األعمال والتجارة بتاريخ  بناءا  على قرار هيئة قطر لألسواق المالية وموافقة وزارة

ويشار (وشركتها التابعة "الشركة اإلسمامية لألوراق المالية"  للمجموعةتتضمن هذه البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية 
ة قطر وقيدت بالسجل التجاري تحت . تم تسجيل الشركة اإلسمامية لألوراق المالية )الشركة التابعة( في دول)إليهم جميعا  "المجموعة"

وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسمامية القابضة  2131يوليو  31( كشركة ذات الشخص الواحد بتاريخ 46645رقم )
 )ش.م.ق(. تقوم الشركة التابعة بتقديم أعمال الوساطة النقدية. 

، الوساطة النقدية )عبر شركتها التابعة( ، المشاركة في  تتمثل األغراض الرئيسية للمجموعة في اإلستثمار في األسهم والسندات
 إدارة الشركات التابعة لها ، تملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازات.

ريـال قطري. إن النشاط  5.111.111خمال السنة ، قامت المجموعة بإنشاء شركة بإسم شركة أجياد العقارية )ش.ش.و( برأس مال 
 لشركة هو أعمال الوساطة العقارية ولم تزاول الشركة أي نشاط خمال السنة.الرئيسي ل

 .2131يناير  35تم إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 التي لها تأثير على البيانات الماليةالدولية للتقارير المالية المعايير تعديالت على   2،3

 في تاريخ إعداد هذه البيانات المالية ، كانت التعديمات التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية سارية المفعول:

 المعايير المعّدلة

  ( تبني المعايير الدولية إلعداد 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " )التقارير المالية للمرة األولى ".( )المعّدل 

 إستبدال "التواريخ الثابتة" لبعض اإلستثناءات من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية. -

 إعفاء إضافي للشركات في األسواق التي تعاني من التضخم الشديد. -

  ( األدوات3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " )التعديمات التي تعزز عملية اإلفصاح عن نقل  -المالية: اإلفصاحات "  ( )المعّدل
 األصول المالية.
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 )تتمة( بيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتط .2

 )تتمة( المعايير المعّدلة

  ( ضرائب الدخل " 32معيار المحاسبة الدولي رقم " )إستبدال الموجودات(.تعديل محدود النطاق  -( )المعّدل( 

 2132ديسمبر  13إن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يكن له أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 
 .بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات

 رة وغير سارية المفعولالصاد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير  2،2

 :التالية لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول

 .)مع إمكانية التطبيق المبكر( 2132يوليو  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( عرض البيانات المالية " 3معيار المحاسبة الدولي رقم " )تعديمات لمراجعة عملية عرض بنود الدخل الشامل. -( )المعّدل 

 .2131يوليو  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( األدوات المالية : اإلفصاحات"3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" )تعديمات تحسن عملية عرض األصول المالية  - ( )المعّدل
 واإللتزامات المالية.

 ( منافع الموظفين " 31معيار المحاسبة الدولي رقم " )معيار معدل ناتج من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع إنهاء  -( )المعّدل
 المنافع.

 ( تم إعادة إصداره كاآلتي: معيار ( "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " )23معيار المحاسبة الدولي رقم )مع إمكانية التطبيق المبكر
 ( "البيانات المالية المنفصلة".23المحاسبة الدولي رقم )

 ( تم إعادة إصداره كاآلتي:   معيار 28معيار المحاسبة الدولي رقم )( "اإلستثمارات في شركات زميلة" )مع إمكانية التطبيق المبكر
 ".ةع المشتركير ا"اإلستثمار في شركة زميلة والمش( 28المحاسبة الدولي رقم )

 .2135يناير  3ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( تعديمات تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" )المعّدل( )
(1.") 

 معايير جديدة

 )مع إمكانية التطبيق المبكر(. 2131يناير  3ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( البيانات المالية الموحدة ".31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ) 

 ( ترتيبات تعاقدية ".33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ) 

  ( " إفصاح الحصص في الشركات األخرى ".32رقم )المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ( قياس القيمة العادلة".31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" ) 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة( .2

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول )تتمة( 2،2

 )مع إمكانية التطبيق المبكر(. 2135يناير  3المالية التي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات 

 ( األدوات المالية : التصنيف والقياس لألصول المالية ومحاسبة اإللتزامات المالية وعدم 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" )
 اإلعتراف بها".

 التفسيرات الجديدة

 .2131يناير  3لتي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات المالية ا

 ( تكاليف الفصل في عملية إنتاج المعادن".21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم"  ) 

  فصاحات متضمنة المعايير  2133في مايو ، تم إصدار خمسة معايير لتوحيد البيانات واإلتفاقيات المشتركة والشركات الزميلة وا 
( )ما هو 28( ورقم )2133( )كما هو معّدل في 23(  ومعايير محاسبية دولية رقم )32و  33و  31الدولية للتقارير المالية رقم )

، كما يسمح بتطبيق  2131يناير  3(. تلك الخمسة معايير تكون قيد التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2133معّدل في 
 ل الفترة المحددة مع وجوب تطبيق الخمسة معايير في نفس الوقت.الخمسة معايير كاملة قب

في فترة  للشركةتتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الماحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية 
 التطبيق المبدئي ، فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.

 
 حاسبية الهامةالسياسات الم .1

 التطبيقبيان 
 .لمعايير الدولية للتقارير الماليةوفقا  لالموحدة  المالية ناتابيإعداد التم 

 الموحدة أسس إعداد البيانات المالية
. تم ةالعادل ةبالقيمالتي تم قياسها و ، فيما عدا اإلستثمارات المتاحة للبيع  التكلفة التاريخية لمبدأ وفقا   الموحدة تم إعداد البيانات المالية

 .السياسات المحاسبية الهامة أدناهإدراج 

 القطري.ريـال هي ال المجموعةإن العملة السائدة والمستخدمة من قبل 

 أسس توحيد البيانات المالية 

سيطرة عليها  للمجموعةوالشركات التابعة لها وهي التي تكون  للمجموعةتتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية 
 والقدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لها بهدف الحصول على فوائد من أنشطتها.

 النشاط األساسي للشركة التابعة إن ) "التابعة" (. اإلسمامية لألوراق الماليةشركة لتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية ل
 .بما فيها من أصول والتزامات ونتائج األعمال % من أسهم الشركة التابعة311 المجموعة. تمتلك الوساطة النقديةتقديم أعمال  هو

عند الضرورة تتم بعض التعديمات على البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل 
 ية واألرصدة واإليرادات والمصروفات مع الشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة.. يتم حذف جميع المعاممات الداخلالمجموعة
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة .1

 الموجودات المالية
بيعه بموجب عقد لشراء اإلستثمار أو ل هناك حق أوشطبها كما في تاريخ عملية المتاجرة عندما يصبح يتم اإلعتراف باإلستثمارات

في البداية  . ويتم قياس اإلستثماربهذا الشأن زمنية حددها السوق المعنىرة فتشروط تسليم اإلستثمار في غضون  يتطلب توفير
 .الشراءتكاليف  باإلضافة إلىالقيمة العادلة لإلستثمار ب

. من العمماء للبيع ومطلوبمتاحة إستثمارات ، نقد وأرصدة لدى البنوك هي ضمن مجموعات محددةيتم تصنيف الموجودات المالية 
 تراف األولي بهذه الموجودات.اإلع ويتم تحديده عنديعتمد تصنيف الموجودات المالية على طبيعة وغرض هذه الموجودات 

 المالية نخفاض في قيمة الموجوداتاإل 
تدني قيمة هذه لتحديد فيما إذا كان هنالك أية مؤشرات على إحتمال  مركز ماليتقييم الموجودات المالية في تاريخ كل يتم 

. يحدث التدني في قيمة الموجودات المالية إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى ذلك نتيجة لحدث أو أكثر الموجودات المالية
ن التد  .ثرتفقات النقدية لإلستثمار قد تأحصل بعد اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية وا 

لما دون تكلفته  للسهمطويل األجل في القيمة العادلة  أو الجوهريبيع فإن التراجع متاحة للأسهم مصنفة كالفي حالة األوراق المالية 
  في قيمته.  النخفاضقد تعرض  السهمعتبر مؤشر على أن ي

في الفترة الماحقة وكان من  قيمة اإلستثمارنخفضت قيمة خسائر التدني في الة إاإلستثمارات المتاحة للبيع فإنه في حباستثناء 
الممكن ربط هذا اإلنخفاض بشكل موضوعي لحدث ما وقع بعد اإلعتراف بالخسائر، فإنه يتم عكس قيمة الخسارة المعترف بها سابقا  

ة فيما لو لم يتم أفة المطفوبحيث ال تتجاوز قيمة اإلستثمار بعد عكس الخسارة قيمته وفقا  لطريقة التكل الموحد الشامل الدخل بيانفي 
 اإلعتراف بخسائر التدني.

 بها سابقا  ضمن بيان الدخل االعترافمصنفة كمتاحة للبيع، فإن خسارة التدني والتي تم ال بأدوات حقوق الملكيةلق أما فيما يتع
 االعترافلخسارة التدني يتم  الماحقةلة . الزيادة في القيمة العادالموحد الشامل ال يتم عكسها من خمال بيان الدخل الموحد الشامل

 . المساهمين بها ضمن حقوق ملكية

 اإلستثمارات المتاحة للبيع
ملكية ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم تقديرها بالقيمة العادلة. تدرج الحقوق أدوات في  المجموعةإستثمارات  تصنيفيتم 

 حقوق المساهمين بيان التغيرات في ادلة لهذه اإلستثمارات كبند منفصل ضمناالرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة الع
إلى أن يتم بيع االستثمار أو تحصيله أو التصرف فيه بطريقة أخرى. في حالة وجود إنخفاض دائم في قيمتها فإنه يتم تحويل  الموحد

 .الموحد الى بيان الدخل موحدةال المجموع التراكمي للربح والخسارة المدرجة سابقا  ضمن حقوق المساهمين

 يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عندما ينشأ الحق للمساهمين في إستمام التوزيعات المعلن عنها.

 دوات حقوق الملكية أالمطلوبات المالية و 
 وفقا  لجوهر الترتيبات التعاقدية .دوات حقوق الملكية كمطلوبات أو كحقوق ملكية وذلك أيتم تصنيف المطلوبات المالية و 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة .1

 معداتممتلكات و 
ات تمثل التكلفة جميع النفق حيث ،وأي إنخفاض في القيمة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحا  منها االستهماك المتراكم 

حسب  ، التي يتم تكبدها الحقا ضمن التكلفة االصلية أو كأصل مستقل صل. ويتم اظهار النفقاتالتي تم تكبدها للحصول على األ
اقتناء البند بدرجة  يمكن قياس تكلفةو  للمجموعةن يحقق هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية يكون من المحتمل أ الحالة وذلك عندما

 .حدوثهاعند  حدالمو  يتم ادراج تكاليف عمليات االصماح والصيانة في بيان الدخل .عالية الدقة

ندما يكون األصل ع متلكات والمعداتملليتم احتساب االستهماك بموجب طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة 
المتبعة في  اإلستهماك. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقّدرة للممتلكات والمعدات وقيمتها الدفترية المتبقية وطرق جاهزا  لإلستخدام

 .ت المتبعة بناءا  على أسس متوقعةمع احتمال تأثير أي من التغييرات الحاصلة على التقديرا ،مركز مالي تاريخ كل 

 للقيمة الممكن استردادها. عندما تكون القيمة الدفترية ألحد الموجودات أكبر من القيمة التقديرية الممكن استردادها يتم خفضها فورا  

وتؤخذ  القيمة الدفترية للموجودات المباعةلخسائر الناتجة عن البيع بمقارنة المتحصمات النقدية من البيع مع رباح وايتم تحديد اال
 .الموحد النتيجة من ربح أو خسارة الى بيان الدخل

 التدني في قيمة الموجودات الملموسة
لتحديد فيما إذا كان هناك أية مؤشرات على  مركز ماليفي تاريخ كل  الملموسة المجموعةمراجعة القيمة الدفترية لموجودات  ميت

الموجودات لتقدير خسائر  لهذه اإلسترداديةالمؤشرات يتم تقدير القيمة  هذهتدني في قيمتها. وفي حال وجود مثل ال خسارة من وجود
عندما ال يكون من  للنقد التي ينتمي لها األصل وحدات المولدةلل اإلستردادية القيمة بتقدير المجموعةالتدني في حال وجودها. تقوم 

  المستخدمة.هي األعلى بين القيمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع والقيمة  المستردة. القيمة الممكن تقدير القيمة المستردة ألصل معين

. إذا كانت القيمة مناسب خصمخدام معدل لقيمة الحالية باستللتحديد القيمة المستخدمة يتم خصم تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 
ها. دالممكن استردا إلى القيمةن القيمة الدفترية يتم تخفيضها إ، ف الممكن استردادها قد تم تقديرها بحيث تكون أقل من القيمة الدفترية

 . الموحد بخسائر التدني ضمن بيان الدخل االعترافيتم 

مكن إستردادها لألصل )الوحدات المولدة للنقد( إلى القيمة الم الدفتريةنه تتم زيادة القيمة إخسائر التدني ف إنخفاضعندما يتم 
بخسائر التدني لألصل )الوحدات المولدة  االعتراف األصلية قبل المعّدلة ال تتجاوز القيمة الدفترية، القيمة الدفترية بشرط أن والمعّدلة

 .الموحد التدني ضمن بيان الدخل س خسائرللنقد( في السنوات السابقة.  يتم عك

 المخصصات
 تقديريا  وذلك نتيجة أحداث سابقة ،سواء أكان قانونيا  أو  المجموعةيتم تكوين المخصصات عندما يكون هناك إلتزام حالي على 

 . معقولويشترط أيضا  أن تكون تكاليف تسوية هذه اإللتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل 

 للموظفين مخصص نهاية الخدمة
المكافأة في العادة على أساس آخر راتب للموظف ومدة  قحتمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. تسا  لمخصص المجموعةتحتسب 

كمال الحد األدنى من فترة الخدمة  عند  عحيث تحتسب المكافأة وفقا  لقانون العمل القطري وتدف ،الخدمة المتراكمة لكل موظف وا 
 ية الخدمة على مدى فترة الخدمة.إستقالة الموظف أو إنهاء خدمته. تدرج التكاليف المتوقعة لمكافأة نها

نسبة من رواتب الموظفين سب كتحت والتأمينات االجتماعية هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتبدفع إشتراكات إلى ال المجموعةتقوم 
كمصروفات عند  يتم اإلعتراف بهاوالتي  ي نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظاممحصورة ف المجموعة. إن إلتزامات القطريين
 .تكبدها
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة .1

 ق اإليراداتتحق
 .ادلة للمقابل المستلم أو المستحقتقاس اإليرادات بالقيمة الع

 العموالت 
يتم إحتساب العموالت بالتوافق مع النسب  .أوامر الشراء والبيع للعمماء فيذيتم تسجيل إيرادات الوساطة والعموالت عندما يتم تن

 .بورصة قطربل من قالمحددة 

 .اطة والعموالت بأي عموالت مرتجعةتخفض إيرادات الوس

 إيرادات توزيعات األرباح 
 .التوزيعات المعلن عنهافي إستمام يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عندما ينشأ الحق للمساهمين 

 أرباح ودائع بنكية إسمامية 
 وبموجب هامش الربح الفعال والمتفق عليه. زمنيتتحقق أرباح الودائع البنكية على أساس 

 تحويل العمالت االجنبية
معاملة. ويتم تحويل  القطري وفقا  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ كلريـال يتم تحويل المعاممات التي تتم بالعممات االجنبية الى ال

القطري وفقا  ألسعار الصرف السائدة في ذلك ريـال في نهاية السنة الى ال األجنبيةبالعممات  النقدية الموجودات والمطلوبات المالية
 .الموحد العممات االجنبية في بيان الدخل التاريخ وتدرج فروقات تحويل

 

فروقات . الزيادة أو اإلنخفاض في القيمة العادلة يتم إظهارها جزء منفروقات التحويل المتعلقة باألدوات المالية الغير نقدية  أما
التحويل المتعلقة باألدوات المالية الغير نقدية والمصنفة كمتاحة للببيع يتم إظهارها كجزء من إحتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق 

 الملكية.
 

 امة في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات الهر الرئيسية و المصاد ..

والتي لها تأثير أكبر  المجموعةفيما يلي التقديرات الهامة التي تقوم بها اإلدارة وذلك بغرض تطبيق السياسات المحاسبية التي تتبعها 
 :للمجموعةالموحدة لبيانات المالية على المبالغ المذكورة في ا

 اإلستثماراتتصنيف 
ة تقرر اإلدارة عند شرائها لإلستثمارات وتملكها فيما إذا كان سيتم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع أو كموجودات مالية بقيمتها العادل

ا بتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خمال الربح والخسارة إذ المجموعةمن خمال الربح والخسارة. تقوم 
 ما كانت مشتراة بغرض المتاجرة بها ، بينما تصنف كإستثمارات متاحة للبيع ما لم تكن مشتراة للغرض المذكور مسبقا .

 رات المتاحة للبيعإنخفاض قيمة اإلستثما
والذي ي قيمة االستثمارات المتاحة للبيع ( "األعتراف والقياس" لتحديد أي إنخفاض ف11معيار المحاسبة الدولي رقم ) المجموعة تتبع

. يتضمن الدليل الموضوعي حول اإلنخفاض معلومات عن التغيرات الجوهرية والتي لها يحتاج لوجود دليل موضوعي لإلنخفاض
نخفاض ر يعاني من إنشاطها وهو الدليل الذي يشير إلى أن االستثما المجموعةتأثير سلبي على اقتصاد السوق و التي تمارس فيه 

 . دائم أو جوهري
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 وأرصدة لدى البنوكنقد  .5
 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 3.353.316 -- حسابات جارية 

 11.231.545 2922.92822 حسابات توفير
 13.165.143 2922.92822 نقد وشبه النقدال

  3211121112111 411.111.111 الجلودائع 

 413.165.143 3212922.92822 نقد وأرصدة لدى البنوك

 

   والتي تستحق خمال فترة  %(2% إلى 3،25: 2133% )2% إلى 3،25يتراوح بين  ألجل تحمل معّدل ربححسابات الودائع ،
 .يوم 381

  
 أرصدة العمالءو  أرصدة لدى البنوك .9

لحساب عممائها ليقوموا بإستخدامها في المجموعة تمثل األرصدة لدى البنوك الخاصة بالعمماء تلك األرصدة التي تحتفظ بها 
لدى البنوك وتقوم بتسويتها مع الجهات  المجموعةبتحويل هذه المبالغ إلى أرصدة  المجموعةعمليات شراء األسهم ، وعندها تقوم 

 األخرى.
 

 طلوب من العمالءمال .2
 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 533.533 .322399239 المطلوب من العمماء

  أعمار الذمم مستحقة الدفع وغير المشكوك في تحصيلها
 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 533.533 33251.2399 أيام 1 – 3

 -- 91.2998 أيام 3 – 4
 533.533 .322399239 المجموع
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 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى .8
 2132 2133 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 2.111.251 221112251 تأمينات مستردة

 -- 922535. إيرادات مستحقة من ودائع لدى بنوك إسمامية 
 655.113 .213239 مصاريف مدفوعة مقدما  

 34.114 911 موجودات أخرى

 1239.2529 2.631.115 

 
  ممتلكات ومعدات .9

 

 كمبيوترات
وبرامج ومعدات 

 المجموع سيارات ديكورات أثاث وتجهيزات مكتبية
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  

      :التكلفة
 1.632.646 21.333 3.234.461 651.481 3.661.133 2133يناير  3كما في 

 111.551 41.111 23.861 -- 131.611 اإلضافات 
 (21.851) -- -- -- (21.851) اإلستبعادات

 1.131.141 32.333 3.216.126 651.481 3.151.353 2133ديسمبر  13 كما في 
 31.211 -- -- 5.111 34.211 اإلضافات 
 929982588 222222 322992129 9552.98 229212982 2132ديسمبر  13كما في 

      

      ستهالك المتراكم:اإل
 3.333.151 21.336 3.121.118 636.828 5.531.343 2133يناير  3كما في 

 853.326 833 312.311 35.131 313.661 اإلستهماك للسنة  
 (21.851) -- -- -- (21.851) اإلستبعادات

 8.114.121 24.511 3.351.118 612.343 6.311.153 2133ديسمبر  13كما في 
 341.831 1.811 32.343 32.183 654.153 اإلستهماك للسنة  

 8225.2212 1.2191 322252329 9.52228 928.82912 2132ديسمبر  13كما في 
      

      صافي القيمة الدفترية:
 2189..322 .18218 2323.2 92221 323252185 2132ديسمبر  13كما في 
 3.135.121 48.384 341.288 33.342 3.365.816 2133ديسمبر  13كما في 

 والمعدات:متلكات ميتم إستخدام النسب التالية عند إحتساب اإلستهماك لل

 %25 – 21                برامج ومعدات مكتبيةكمبيوترات و 
 % 21 أثاث وتجهيزات            

 % 21 ديكورات 
 % 21 سيارات
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 إستثمارات متاحة للبيع .31

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 2.383.882 .12.13212  يناير 3كما في 

 5.645.421 3925252.19 إضافات

 (4.113.183) (312.1.2525) إستبعادات
 (313.351) (5912212) صافي التغير في القيمة العادلة

 1.413.134 829282211  ديسمبر 13كما في 
 

 تشمل اإلستثمارات المتاحة للبيع ما يلي:
 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  

   (العادلةأسهم مدرجة )بالقيمة 

 613.214 922182.21 قطرداخل  –أسهم 

   

   أسهم غير مدرجة )بالتكلفة(
 2.551.111 225512111 قطرداخل  -أسهم 

 231.381 2392281 سوريا  -أسهم 

 829282211    1.413.134 
 

 ة بالعممات التالية:يدإن اإلستثمارات المتاحة للبيع مق
 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 1.383.214 822582.21 قطريريـال 

 231.381 2392281 عممات أخرى
 829282211 1.413.134 

 
 مطلوب إلى العمالء .33

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 313.116.553 3382.122523 ذمم العمماء
 

 .والشراء بالنيابة عنهميات البيع بعمل المجموعةتمثل ذمم العمماء المبالغ المودعة من قبل العمماء مقابل قيام 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة .32

لكون تأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة أو الشركات التي يمالمساهمين و  فيعماقة الطراف ذات األالمعاممات مع  تمثل
 المالية أو التشغيلية للمجموعة. فيها حصصا  رئيسية أو أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات

وكالة باإلستثمار مع طرف ذو عماقة )بنك قطر الدولي اإلسمامي(  تيبالدخول في إتفاقيالماضية قامت المجموعة خمال السنة 
مليون ريـال قطري بالنيابة عن البنك ، وذلك  411 قدرهبإستثمار ما  تيناإلتفاقي هاتينقوم المجموعة بموجب )"البنك"( ، حيث ت

 .، وذلك كل ستة أشهر ريـال قطري 241.111مقابل أجر محدد تحصل عليه المجموعة بمبلغ 

( ، "البنك"قامت المجموعة خمال السنة بالدخول في إتفاقية وكالة باإلستثمار مع طرف ذو عماقة )بنك قطر الدولي اإلسمامي( )
مليون ريـال قطري بالنيابة عن البنك ، وذلك مقابل أجر محدد  611 قدرهموجب هذه اإلتفاقية بإستثمار ما حيث تقوم المجموعة ب

 .قطري ، وذلك كل ستة أشهر ريـال 161.111المجموعة بمبلغ تحصل عليه 

 مع األطراف ذات العماقة المدرجة خمال السنة كانت كما يلي:إن المعاممات 

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 813.123 9.829.9 العمولة صافي إيرادات 

 651.111 8122153 أرباح عقود وكالة 

 .المجموعةإدارة من قبل وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعاممات ر يتم إعتماد األسعا

 منافع طاقم اإلدارة العليا
 إن تفاصيل منافع طاقم اإلدارة العليا خمال السنة كانت كما يلي:

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 3.421.211 322182211 منافع قصيرة األجل

 
 أخرى وأرصدة دائنةمصاريف مستحقة  .31

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 611.554 32.192992 مستحقة مصاريف

 213.118 2222835 توزيعات أرباح غير مدفوعة

 336.133 3532231 والرياضيةجتماعية دعم االنشطة اإلمخصص 
 328112991 3.136.531 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ..3

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 344.452 8192298 يناير 3كما في 

 331.321 3.922.2 اإلضافات

 (86.813) (3852925) المدفوعات

 816.368 29221.1 ديسمبر 13كما في 
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 المدفوع رأس المال .35

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  

   رأس المال المصرح به والمصدر:

 41.111.111 121112111. قطري للسهم الواحدريـال  31سهم بقيمة إسمية قدرها  4.111.111

 %35 %25 نسبة رأس المال المدفوع
   

 11.111.111 1121112111 رأس المال المدفوع )بالريـال القطري( 
 

 
 إحتياطي قانوني .39

 

% سنويا  من أرباح السنة 31، يتم تحويل  الشركةوعقد تأسيس  2112لسنة  5وفقا  ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
المدفوع. % من رأس المال 51أن تقرر إيقاف هذا اإلقتطاع عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني  للشركةإلى اإلحتياطي القانوني ويجوز 

 يجوز توزيع هذا اإلحتياطي إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات.ال 
 

 
 العموالت .32

 إيرادات الوساطة والعموالت
 للعمماء. الممنوحةخصومات الإيرادات العموالت تنتج عن شراء وبيع األسهم لصالح العمماء مطروحا  منها 

 مصاريف الوساطة والعموالت
 وتكاليف وساطة مباشرة أخرى.  بورصة قطرتتكون مصروفات العموالت من رسوم  تدفع إلى 

 

 
 بيع استثمارات متاحة للبيع أرباح .38

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 212.435 2122255 من بيع إستثمارات متاحة للبيع أرباح
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 مصاريف إدارية وعمومية .39

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 5.568.183 521552389 لموظفينوتكاليف ارواتب 

 3.132.416 9952298 إيجارات

 225.111 5252111 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 -- 2112111 بورصة قطرغرامة مفروضة من 

 312.326 9932913 إتصاالت

عمان  126.634 2198..3 دعاية وا 

 334.886 -- ربط إلكتروني

 382.156 3222292 سفر

 211.638 2222511 قانونية ومهنية أتعاب

صماح  486.862 5822.99 صيانة وا 
 131.138 1212991 متنوعة

 8293.2.12 1.148.111 

 
 العائد على السهم .21

 

 كالتالي: يحتسب العائد على السهم بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خمال السنة
 

 2132 2133 
   

 4.641.431 921.82.91 قطري(ريـال صافي ربح السنة )

 4.111.111 21112111. المتوسط المرجح لعدد األسهم

 3،36 3،53 قطري(ريـال ) األساسي والمخفض العائد على السهم

 
 دفوعةأرباح م .23

 

  .(قطريريـال  4.111.111: 2133)قطري ريـال  4.111.111بمبلغ أرباح نقدية خمال العام بتوزيع  المجموعةقامت 
 

دارة المخاطر األدوات المالية .22  وا 

 مخاطر هامش الربح 
 .المالية لى موجوداتها ومطلوباتهالتغيرات في هامش الربح ع المجموعةتتمثل مخاطر هامش الربح في تعرض 

 .متغيرتحمل هامش ربح ال برأي اإلدارة ، أن مخاطر هامش الربح ضئيلة ، حيث أن معظم الموجودات واإللتزامات المالية 

 مخاطر العمالت
. إن غالبية اإللتزامات المالية قلبات في أسعار العممات األجنبيةقيمة األدوات المالية نتيجة للت تقلبتتمثل بالخطر الناتج من 

 .للمجموعةبالنسبة  القطري وعليه فإن مخاطر العممات األخرى ليست ذات أهميةريـال بال للمجموعة
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دارة المخاطر )تتمة( األدوات المالية .22  وا 

 مخاطر رأس المال
بتحقيق الحد  فيهبإدارة رأسمالها للتأكد بأنها قادرة على اإلستمرار في المستقبل المنظور في نفس الوقت الذي تقوم  المجموعةتقوم 

 المجموعةيتكون هيكل رأس مال   األمثل ألرصدة القروض وحقوق المساهمين. اإلستغمال األقصى من العائد للمساهمين من خمال
 من رأس المال المصدر واإلحتياطات واألرباح المدورة.

 خاطر السوقم

ي سوف تأثر على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها والت السوق أسعارتتمثل مخاطر السوق في المخاطر الناجمة عن التغّيرات في 
. مع ضمان  من مخاطر ضمن حدود مقبولة المجموعةبما قد تتعرض له  إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو التحكم .المالية

 .بقاء العوائد المرجوة

% من القيمة السوقية لمحفظة االستثمارات المتاحة للبيع سوف تؤثر بالزيادة أو بالنقص بمبلغ 31نخفاض بقيمة اإلزيادة أو الإن 
 ال قطري على قيمة هذه االستثمارات وحقوق المساهمين.ـري 813.821

 طر السيولةاخم
 المجموعة. نظرا  لطبيعة نشاط موعدها المحددتها ومطلوباتها في على سداد إلتزاماقادرة  المجموعةكون خطر السيولة من عدم  نشأي

 الدفع خمال عام. تستحقالمالية أن جميع المطلوبات حيث  ،فإن اإلدارة تعتقد بأن أخطار السيولة محدودة جدُا 

 لقيمة العادلة لألدوات الماليةا
على أساس أسعار يتم تحديدها ( المتاحة للبيع ستثماراتالقيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة )مثل اإلإن 

 المجموعة. إن أسعار السوق المدرجة المستخدمة للموجودات المالية المملوكة من قبل المركز الماليكما في تاريخ المدرجة  السوق
 .أسعارالطلب هي

 
 اإللتزامات والمطلوبات المحتملة .21

 هي ما يلي: 2132 ديسمبر 13في  المجموعةإن قيمة اإللتزامات والمطلوبات المحتملة على 
 

 2132 2133 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 485.111.111 3218521112111 خطابات ضمان

 
 رياضيةالجتماعية و اإل االنشطة دعممخصص  ..2

 جتماعيةاإل دعم االنشطة ، قامت الشركة بأخذ مخصص 2118( الصادر في سنة 31خمال السنة وبناء على القانون رقم )
وذلك لدعم األنشطة الرياضية والثقافية  2133ديسمبر 13للسنة المنتهية في   % من صافي ربح الشركة2،5بما يعادل  رياضيةالو 

 واالجتماعية والخيرية.
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 التحليل القطاعي .25

دارة نشاطها من خمال قطاع أعمال رئيسي يتمثل في أعمال  اإلسمامية القابضة )ش.م.ق( المجموعةتمارس  اإلستثمارات النقدية وا 
أما الشركة التابعة )الشركة اإلسمامية لألوراق المالية( فنشاطها يتم من خمال قطاع أعمال  وفي دولة قطر فقط. الشركات التابعة لها

 وفي دولة قطر فقط. وساطة رئيسي واحد يتمثل في أعمال ال
 
 

 أرقام المقارنة .29

 
 السابقة لتتماشى مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية. للسنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 


