
)ش.م.ق(اإلسالمية القابضة المجموعة

غير المدققةالمختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 
٢٠١٦مارس ٣١



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

المقدمة
للمجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها الموحد المرفقالمختصرالمرحليالمركز المالي بيان لقد راجعنا 

و المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل بيانات الو٢٠١٦مارس ٣١كما في التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة")
. إن اإلدارة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاالثالثة أشهر لفترة قات النقدية التغيرات في حقوق المساهمين والتدف

٣٤وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة مسؤولة
المرحلية المختصرة حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي لتقارير المالية المرحلية. إن مسؤباوالمتعلق 

.المراجعة التي قمنا بهاأعمالإلى استناداالموحدة

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 

ولين ؤوتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات أساساً من األشخاص المس.ستقل للمؤسسة"المدقق الم
عن نطاق إن نطاق المراجعة يقل كثيراً. عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،
.، وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحليةالهامة خالل أعمال تدقيق

نتيجة المراجعة
ت المالية المرحلية المختصرة الموحدة لم يتم إعدادها، من استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانا

.٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الماديةكافة النواحي 

غـونويتعـن إرنس

ـادرـزيـــاد نــ
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٦أبريل ١٩ي ـة فــالدوح



اإلسالمية القابضة (ش.م.ق)المجموعة

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 
-٢-

الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي
٢٠١٦مارس ٣١كما في 

ديسمبر٣١مارس ٣١
٢٠١٦٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات

الموجودات المتداولة

٣١٢٩,١٥٨,٣٩٨٥١,١٣٤,٠٨٨أرصدة لدى البنوك
٤٢١١,٣٢٣,٢٩٣١٥٧,٨٧٧,٠٢٦أموال العمالء–أرصدة لدى البنوك

مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي 
٢٤,٥٨٢,٨١٩-لألوراق المالية 

٥٣,٣٠٢,٣٥٤٢,٩٩١,٤٤٨أخرىمدينةوأرصدةمقدمامدفوعةمصاريف

٣٤٣,٧٨٤,٠٤٥٢٣٦,٥٨٥,٣٨١المتداولةالموجوداتإجمالي 

الموجودات غير المتداولة

٦٨,٤١٢,٩٠٧٨,٤١٢,٩٠٧استثمارات عقارية
٧٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦للبيعمتاحةموجودات مالية

٩٥٩,١٦٨٨٩٦,٢٨١عقارات ومعدات

١٢,٦٦٠,٠٦١١٢,٥٩٧,١٧٤الغير متداولةجمالي الموجوداتإ

٣٥٦,٤٤٤,١٠٦٢٤٩,١٨٢,٥٥٥إجمالي الموجودات

الملكيةالمطلوبات وحقوق 

المطلوبات المتداولة

٢٠٠,٤٠٢,٠٢٩١٨٢,٥٢٤,٥٩٠مبالغ مستحقة إلى العمالء 
مبالغ مستحقة لشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق 

-١٢,٥٩٩,٨٧٠لمالية ا
٨٣,٢٥٣,٥٥١٣,٥١٢,٥٩٥مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٢١٦,٢٥٥,٤٥٠١٨٦,٠٣٧,١٨٥إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

١,٢٠٢,٧٣٣١,١٦٤,٢٢٩للموظفينمكافأة نهاية الخدمة

٢١٧,٤٥٨,١٨٣١٨٧,٢٠١,٤١٤جمالي المطلوباتإ
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 
-٣-

تتمة –الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي

ديسمبر٣١مارس ٣١
٢٠١٦٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطريالملكيةحقوق 

٩٥٦,٦٣٥,٨١٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال
٧٨,٧٨٠,٣٢٢١٢,٦٣٨,٢٠٧احتياطي قانوني

٣,٥٦٩,٧٩١٩,٣٤٢,٩٣٤مدورةارباح 

١٣٨,٩٨٥,٩٢٣٦١,٩٨١,١٤١الملكيةحقوق إجمالي 

٣٥٦,٤٤٤,١٠٦٢٤٩,١٨٢,٥٥٥الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

.....................................................................

خالد محمد العماديد. يوسف أحمد حسين النعمة

عضو مجلس اإلدارةوالعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تشكل 
-٤-

الموحد المختصربيان الدخل المرحلي
٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في شهر أثالثة لل

ة للثالثة أشهر المنتهي
مارس٣١في 

ة ثة أشهر المنتهيللثال
مارس٣١في 

٢٠١٦٢٠١٥

(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطريإيضاحات

٣,٠٧٨,١٩٦٧,١٩٩,٦٩٠إيرادات وساطة وعموالت

)١,٩٧٤,٨٣٠()٩٥٠,٠٣٦(مصاريف وساطة وعموالت

٢,١٢٨,١٦٠٥,٢٢٤,٨٦٠وساطة وعموالت إيرادات صافي 

٥٩٢,٩٣٥-٦إستثمارات عقاريةصافي ربح من بيع 

١٣٢٣١,٨٦٠٨٧,٤٥٤حسابات توفير لدى بنوك إسالميةمنإيرادات

)٤٠٢,٣٢٧(-متاحة للبيعمودودات ماليةبيع صافي خسارة من

١٣٨,٧٨٤-توزيعات أرباحإيرادات 

٢,٣٦٠,٠٢٠٥,٦٤١,٧٠٦التشغيلايراداتصافي 

)٢,٢٢١,٠٧٧()٢,١٣٣,١٦٣(مصاريف إدارية وعمومية

٢٢٦,٨٥٧٣,٤٢٠,٦٢٩ربح الفترة

١١٠,٠٤٠,٨٦للسهموالمخففاألساسيالعائد
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥-

الموحدالمختصرالشامل المرحليبيان الدخل
٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

هر للثالثة أش
ة المنتهي

مارس٣١في 

للثالثة أشهر 
ةالمنتهي

مارس٣١في 
٢٠١٦٢٠١٥

(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢٢٦,٨٥٧٣,٤٢٠,٦٢٩ربح الفترة

الربح أو يعاد تحويلها الي شاملة أخرى للفترةإيرادات
في فترات الحقةالخسارة

ستبعاد استثمارات متاحة للبيع محول ان صافي خسارة  م

٢٤٩,٩٦٢-إلى بيان الدخل المرحلي الموحد

٢٢٦,٨٥٧٣,٦٧٠,٥٩١إجمالي الدخل الشامل للفترة
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.الموحدةالمختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٦-

الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

اإلجمالياحتياطي قيمة عادلةدورةمأرباح احتياطي قانونيرأس المال
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٧,٧٧٣,٠١٣)٢٤٩,٩٦٢(٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩١٦,١١٣,٥٦٦(مدققة)٢٠١٥يناير ١كما في 

٣,٤٢٠,٦٢٩-٣,٤٢٠,٦٢٩--ربح الفترة

٢٤٩,٩٦٢٢٤٩,٩٦٢---ةشاملة أخرى للفترإيرادات

٣,٤٢٠,٦٢٩٢٤٩,٩٦٢٣,٦٧٠,٥٩١--إجمالي الدخل الشامل للفترة

)١٢,٠٠٠,٠٠٠(-)١٢,٠٠٠,٠٠٠(--)١٠للمساهمين (إيضاح مدفوعةأرباحتوزيعات

٥٩,٤٤٣,٦٠٤-٤٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٩٠٩,٤٠٩٧,٥٣٤,١٩٥(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١كما في 

اإلجماليأرباح مدورةاحتياطي قانونيرأس المال
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٢,٦٣٨,٢٠٧٩,٣٤٢,٩٣٤٦١,٨٩١,١٤١(مدققة)٢٠١٦يناير ١كما في 

٢٢٦,٨٥٧٢٢٦,٨٥٧--ربح الفترة

٢٢٦,٨٥٧٢٢٦,٨٥٧--للفترةإجمالي الدخل الشامل
)٦,٠٠٠,٠٠٠()٦,٠٠٠,٠٠٠(--)١٠للمساهمين (إيضاح مدفوعةأرباحتوزيعات

٨٢,٧٧٧,٩٢٥-١٦,٣٦٥,٨١٠٦٦,١٤٢,١١٥)٩زيادة رأس المال (إيضاح 
٥٦,٦٣٥,٨١٠٧٨,٧٨٠,٣٢٢٣,٥٦٩,٧٩١١٣٨,٩٨٥,٩٢٣(غير مدققة)٢٠١٦مارس ٣١كما في 
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١لمرفقة من تشكل اإليضاحات ا

-٧-

الموحدالمختصرن التدفقات النقدية المرحليبيا
٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

للثالثة أشهر المنتهية 
مارس٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية
مارس٣١في 

٢٠١٦٢٠١٥
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة التشغيلية

٢٢٦,٨٥٧٣,٤٢٠,٦٢٩الفترةربح
للبنود التاليةتعديالت

٧٠,٧٣٣٥٠,٢٤١ستهالكاال

٥٩,٩٣٠٥٦,٢٦٣رسوم بنكية

)٨٧,٤٥٤()٢٣١,٨٦٠(لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرإيرادات 

)١٣٨,٧٨٤(-إيرادات توزيعات أرباح 

٤٠٢,٣٢٧-متاحة للبيعصافي ربح من بيع إستثمارات 

)٥٩٢,٩٣٥(-٦صافي خسارة من بيع استثمارات عقارية

٣٨,٥٠٤٣٨,٣٧٤مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٦٤,١٦٤٣,١٤٨,٦٦١
:العاملالمالرأستغيرات

٢٣٩,٨٢٩,٠٩٣)٥٣,٤٤٦,٢٦٧(أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

)٦٩٥,٠٨٢(٢٤,٥٨٢,٨١٩مبالغ مستحقة من عمالء

)٥,٩٢٤,٧٩٣()٣١٠,٩٠٦(وارصدة مدينة اخرىبالغ مدفوعة مقدماً م

)٢٧٠,١٧٦,٣٩٦(١٧,٨٧٧,٤٣٩مبالغ مستحقة إلى عمالء

١٢,٥٩٩,٨٧٠٢٨,٤٨٣,٩٥٥شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةمبالغ مستحقة إلى 

٣٤٢,٥٣٨)٢٥٩,٠٤٤(ارصدة دائنة اخرىومصاريف مستحقة 

)٤,٩٩٢,٠٢٤(١,٢٠٨,٠٧٥النقد المستخدم في العمليات

)٥٦,٢٦٣()٥٩,٩٣٠(رسوم بنكية

)٥,٠٤٨,٢٨٧(١,١٤٨,١٤٥التشغيليةاألنشطة )المستخدمة فيالنقدية من (صافي التدفقات
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١لمرفقة من تشكل اإليضاحات ا

-٨-

تتمة-الموحدالمختصر بيان التدفقات النقدية المرحلي 
٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في للثالثة أشهر 

للثالثة أشهر المنتهية 
مارس٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية في 
مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطرياتإيضاح

األنشطة اإلستثمارية

-١٦,٦٣٥,٨١٠متحصالت من زيادة في رأس المال 

-٦٦,١٤٢,١١٥متحصالت من زيادة في االحتياطي القانوني  

)٧٢٩,٠٩٥()١٣٣,٦٢٠(عقارات ومعدات شراء 

٢,١٢٢,٢٦٦-متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

٣,٤٠٠,٠٠٠-٦متحصالت من بيع استثمارات عقارية

١٣٨,٧٨٤-إيرادات توزيعات أرباح 

٢٣١,٨٦٠٨٧,٤٥٤لدى بنوك إسالميةمن حسابات توفيرات إيراد

٨٢,٨٧٦,١٦٥٥,٠١٩,٤٠٩األنشطة اإلستثماريةمن صافي التدفقات النقدية 

النشاط التمويلي 

)١٢,٠٠٠,٠٠٠()٦,٠٠٠,٠٠٠(مدفوعة للمساهمينتوزيعات أرباح

)١٢,٠٠٠,٠٠٠()٦,٠٠٠,٠٠٠(في النشاط التمويليالمستخدمةيةالتدفقات النقد

)١٢,٠٢٨,٨٧٨(٧٨,٠٢٤,٣١٠النقد وما في حكمهفي النقصصافي 

٥١,١٣٤,٠٨٨٥٣,٦٠٤,٨٦٤يناير١في النقد وما في حكمه

٣١٢٩,١٥٨,٣٩٨٤١,٥٧٥,٩٨٦ارسم٣١النقد وما في حكمه في 
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المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١في 

-٩-

معلومات عامة١
تتمثل. ٢٦٣٣٧رقمالتجاريبالسجلوقيدتخاصةقطريةمساهمةكشركةالماليةلألوراقاإلسالميةكةالشرتأسست

الشريعةلتعاليموفقاًقطربورصةفيالوساطةوخدماتالسنداتوباالسهماالستثمارفيالرئيسيةالشركةأنشطة

لألسواققطرهيئةوتعليمات٢٠١٥لسنة)  ١١(رقمالقطريالتجاريةالشركاتقانونأحكامالشركةتتبع. اإلسالمية

. قطربورصةوالمالية

شركةإلىالشركةتحويلعلىالموافقةالشركةإدارةمجلسقرر،٢٠٠٦سبتمبر٢٢بتاريخالمنعقدإجتماعهخالل

وتم. ٢٠٠٦ديسمبر٢٦بتاريخوالتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،قطريةمساهمة

. ٢٠٠٨مارس٣بتاريخقطربورصةفيالشركةأسهمإدراج

أغسطس٢٢بتاريخعاديةالغيرالعموميةالجمعيةوقرار٢٠٠٩ديسمبر٢٨بتاريخاإلدارةمجلستوصيةعلىبناء

مساهمةشركة(الماليةلألوراقاإلسالميةالشركةمنالقانونيوشكلهاالشركةإسمتغييرعلىالموافقةتمت،٢٠١٠

قطرهيئةقرارعلىبناءالتغيرتموقد،)عامةقطريةمساهمةشركة(القابضةاإلسالميةالمجموعةإلى) عامةقطرية

.٢٠١٠يوليو١٩بتاريخوالتجارةاألقتصادوزارةوموافقةالماليةلألسواق

االسالميةالشركةفيتتمثلوالتيالتابعة،ركتهاوشللشركةالماليةالبياناتمنكلالموحدةالماليةالبياناتتتضمن

").المجموعة"جميعاإليهميشار() م.م.ذ(العقاريةاجيادشركةو) م.م.ذ(الماليةلألوراق

١٩بتاريخ) ٤٦٦٤٥(رقمالتجاريبالسجلوقيدتقطردولةفي) م.م.ذ(الماليةلألوراقاإلسالميةالشركةتسجيلتم

األنشطةتتمثل"). األمالشركة"أو" الشركة) ("ق.م.ش(القابضةاإلسالميةللمجموعةبالكامللوكةمموهي٢٠١٠يوليو

. الوساطةخدماتفيللشركةالرئيسية

٢٠١٣يونيو٤بتاريخ) ٥٦٠٩١(رقمالتجاريبالسجلقيدتوقطردولةفي) م.م.ذ(العقاريةأجيادشركةتسجيلتم

فيالمتاجرةعمالأفيللشركةالرئيسيةاألنشطةتتمثل). ق.م.ش(القابضةاإلسالميةةللمجموعبالكاملمملوكةوهي

.الوساطةخدماتوالعقارات

المنتهية الثالثة أشهر لفترة للمجموعةالموحدةالمختصرةالمرحليةةـالماليالبياناتدارـاصعلىةـالموافقتمت

.٢٠١٦أبريل ١٩بتاريخاإلدارةمجلسوفقاً لقرار٢٠١٦مارس٣١في
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الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد١/٢

٣١المنتهية في ثالثة أشهر التابعة لفترة الاوشركاتهللشركةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

". لتقارير المالية المرحلية"ا–٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً ل٢٠١٦مارس 

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

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

٢٠١٥ .

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً للنتائج التي ٢٠١٦مارس ٣١ذلك ، فإن نتائج الثالثة أشهر المنتهية في إضافة إلى 

.٢٠١٦ديسمبر ٣١يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

أسس التوحيد٢/٢

ركة وشركاتها للشالمرحلية المختصرةالموحدة على البيانات الماليةالمرحلية المختصرةتشمل البيانات المالية

. ٢٠١٦مارس٣١التابعة كما في 

ستحواذ وهو التاريخ الذي يبدأ فيه سيطرة المجموعة عليها حتى التاريخ من تاريخ االلشركات التابعة ايتم توحيد 

ترة المالية للشركات التابعة لنفس الفالمرحلية المختصرةالذي تنتهي فيه السيطرة. يتم اعداد البيانات المالية

للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة. يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير 

المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة وكذلك يتم إستبعاد األرباح الموزعة بالكامل.

٪ ، يتم توزيع نسبة ١٠٠ملكية الشركة التابعة اقل من يحتسب وجود الحصة غير المسيطر عليها إذا كانت

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

الموحدة هي كالتالي:المرحلية المختصرةضمنة في هذه البيانات الماليةتإن الشركات التابعة الم

أنشطة الشركةبلد التأسيساسم الشركة
النسبة المئوية للملكية 

٢٠١٦مارس ٣١
النسبة المئوية للملكية

٢٠١٥ديسمبر ٣١
الشركة االسالمية لألوراق 

٪١٠٠٪١٠٠خدمات الوساطةقطر)ذ.م.مالمالية (

٪١٠٠٪١٠٠عقاراتقطر) ذ.م.مشركة أجياد العقارية (
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تتمة–الهامةةالمحاسبيوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

. وإذا فقدت حقوق الملكيةإن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم إحتسابه كمعاملة 

المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

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

أو األرباح المدورة ، أيهما أنسب.

الجديدة والتعديالتالمعايير والتفسيرات

المرحلية المختصرة الموحدة تتمشى مع تلك المستخدمة إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية 

، باستثناء تطبيق المعايير ٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةالسنوية للمجموعة الماليةإلعداد البيانات 

. لم تقم المجموعة مبكراُ بتطبيق أية معايير أو ٢٠١٦يناير ١والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولها ابتداء من 

فسيرات أخرى والتي قد أصدرت ولم يسري مفعولها بعد.ت

إن طبيعة وتأثير كل من المعايير الجديدة أو التعديالت موضحة أدناه. على الرغم من أن هذه المعايير والتعديالت 

، إال أن هذه المعايير والتفسيرات الجديدة ليس لها أثر على البيانات ٢٠١٦الجديدة تطبق ألول مرة في سنة 

المالية الموحدة السنوية أو البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة. إن طبيعة وتأثير المعايير 

والتفسيرات الجديدة هي كما يلي:

: حسابات التأجيل التنظيمية  ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

سماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها لمعدل التنظيم هو معيار اختياري لل١٤إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

باالستمرار في تطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة حسابات التأجيل التنظيمية عند تطبيق المعايير 

الدولية للتقارير المالية للمرة األولى. ويجب على المؤسسات التي قامت باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

عرض حسابات التأجيل التنظيمية كبند منفصل في بيان المركز المالي وعرض الحركة في هذه الحسابات ١٤

كبند منفصل آخر في بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل. يتطلب المعيار اإلفصاح حول طبيعة معدل 

مالية لها. التنظيم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثير المعدل على البيانات ال

، وحيث ٢٠١٦يناير ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ١٤يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 

أن للمجموعة تعد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، فلم يتم اعتماد هذا المعيار.
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تتمة–الهامةاسبيةالمحوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

تتمة –الجديدة والتعديالتالمعايير والتفسيرات

حساب االستحواذ على الحصص–: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

االستحواذ على الحصة في من المشغل المشترك حساب١١تتطلب التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

العمليات المشتركة ، والتي يشمل فيها نشاط العمليات المشتركة أعمال تستوجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

مبادئ حساب دمج األعمال. توضح التعديالت أيضاً أن الحصة المحتفظ بها سابقاً في عمليات مشتركة ٣المالية 

اذ على حصة اضافية في نفس العمليات المشتركة بينما تستمر السيطرة ال يتم قياسها على أساس االستحو

لتحديد أن التعديالت ١١المشتركة. باإلضافة إلى ذلك ، تمت إضافة استثناء نطاق للمعيار الدولي للتقارير المالية 

ر ، تحت سيطرة ال تنطبق عندما يكون الطرفين المتقاسمين للسيطرة المشتركة ، بما في ذلك الكيان محل التقري

مشتركة من نفس الطرف المسيطر النهائي.

تنطبق التعديالت على كل من االستحواذ على الحصة المبدئية في عملية مشتركة واالستحواذ على أية حصص 

، مع ٢٠١٦يناير ١إضافية في نفس العملية المشتركة وتطبق مستقبالً للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

طبيق المبكر. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة ، حيث لم يتم االستحواذ على حصص في السماح بالت

عمليات مشتركة خالل الفترة.

: ايضاح الطرق المقبولة لالستهالك ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

واإلطفاء

بأن اإليرادات تعكس نمطا ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦لدولي توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة ا

من الفوائد االقتصادية التي تنشأ من األعمال (التي يعد الموجود جزء منها) بدال من الفوائد االقتصادية التي يتم 

تخدامها استهالكها من خالل استخدام الموجود. ونتيجة لذلك ، الطريقة القائمة على اإليرادات ال يمكن اس

الستهالك العقارات والمعدات ، وال يمكن أن تستخدم إال في ظروف محدودة جدا إلطفاء الموجودات غير 

، مع السماح ٢٠١٦يناير ١الملموسة. يسري مفعول التعديالت مستقبالً للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

تأثير مادي على المجموعة حيث لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت 

باستخدام طريقة االستهالك بناء على االيرادات على موجوداتها غير المتداولة. 
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

تتمة –الجديدة والتعديالتالمعايير والتفسيرات

األشجار حامالت المحصول–: الزراعة ٤١ومعيار المحاسبة الدولي ١٦يالت معيار المحاسبة الدولي تعد

تقوم التعديالت بتغيير المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف األشجار حامالت 

ف األشجار حامالت ـعليها تعريالمحصول. بموجب التعديالت، فإن الموجودات البيولوجية التي ينطبق 

، سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة . وبدال من ذلك٤١المحصول لم تعد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

١٦. بعد التحقيق المبدئي، سيتم قياس األشجار حامالت المحصول بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٦الدولي 

ام طريقة التكلفة أو طريقة إعادة التقييم (بعد النضج). كما تتطلب بالتكلفة المتراكمة (قبل النضج) وباستخد

٤١التعديالت المنتجات التي تنمو على األشجار حامالت المحصول ستبقى في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

شجار حامالت ألباوتقاس بالقيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع. فيما يتعلق بمنح الحكومة ذات الصلة 

حساب المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات ٢٠المحصول ، سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

، مع السماح ٢٠١٦يناير ١الحكومية. يسري مفعول التعديالت مستقبالً للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

المجموعة حيث أنه ليس لدى مادي على أي تأثيربالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت

المجموعة أية أشجار حامالت للمحاصيل.

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧معيار المحاسبة الدولي 

سوف تسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية لحساب االستثمارات في الشركات التابعة 

ة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. للمؤسسات التي تقوم بالفعل بتطبيق والمشاريع المشترك

المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار أن تنقل إلى استخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة 

إعداد بياناتها المالية وفقاً للمعاييـر الدولية عليها أن تطبق هذا التغيير بأثر رجعي. بالنسبة للمؤسسات التي تقوم ب

للتقارير المالية ألول مرة واختارت تطبيق طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة ، ينبغي عليها تطبيق 

ت المالية هذه الطريقة ابتداء من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. يسرى مفعول هذه التعديالت للفترا

، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي ٢٠١٦يناير ١التي تبدأ في أو بعد 

تأثير  على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

وتشمل:٢٠١٦يناير ١د سري مفعول هذه التحسينات للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بع

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة :٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

يتم استبعاد الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) عموماً من خالل البيع أو التوزيع للمالكين. يوضح التعديل أن 

أخرى ال يعتبر خطة استبعاد جديدة ، وإنما هو استمرار للخطة األصلية. التحويل من إحدى طرق االستبعاد إلى

. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر ٥وبالتالي ، ال يتم التوقف عن تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

رجعي. 
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تتمة–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

تتمة –الجديدة والتعديالتالمعايير والتفسيرات

اإلفصاحاتاألدوات المالية:٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

(أ) عقود الخدمات
يوضح التعديل أن عقود الخدمات التي تتضمن رسوم يمكن أن تشكل استمراراً في االرتباط بالموجود المالي. 

الرسوم والترتيب مقابل اإلرشاد التوجيهي الخاص باستمرار االرتباط في المعيار يجب على المؤسسة تقييم طبيعة

لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإلفصاحات. يجب تقييم العقود التي تشكل استمرار في ٧الدولي للتقارير المالية 

ة مالية تبدأ قبل السنة التي االرتباط بأثر رجعي. وبالرغم من ذلك ، قد ال يكون مطلوباً تقديم إفصاحات ألي فتر

تطبق فيها المؤسسة هذه التعديالت ألول مرة.

على البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧(ب) إمكانية تطبيق التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 
رة ما لم توفر هذه يوضح التعديل أن متطلبات إفصاح التسوية ال تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختص

اإلفصاحات تحديثاً هاماً للمعلومات الواردة في التقرير السنوي األخير. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي.

منافع الموظفين١٩معيار المحاسبة الدولي 

وليس البلد يوضح التعديل أن عمق السوق لسندات الشركات عالية الجودة يتم تقييمه بناء على عملة تقويم االلتزام 

التي نشأ فيها االلتزام. عندما ال يكون هناك سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة بهذه العملة ، ينبغي 

.استخدام أسعار السندات الحكومية. يجب تطبيق هذا التعديل مستقبالً

التقارير المالية المرحلية٣٤معيار المحاسبة الدولي 

مرحلية المطلوبة يجب أن تكون مرفقة إما بالبيانات المالية المرحلية أو أن يتم يوضح التعديل أن اإلفصاحات ال

إدراجها بطريقة اإلسناد الترافقي في البيانات المالية المرحلية أو في أي مكان آخر في البيانات المالية المرحلية 

ومات األخرى ضمن التقرير (على سبيل المثال ، ضمن تعليق اإلدارة أو تقرير المخاطر). يجب أن تكون المعل

المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس بنود البيانات المالية المرحلية وفي نفس الوقت. يجب تطبيق هذا التعديل 

بأثر رجعي. ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.



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

٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٥-

ةتتم–الهامةالمحاسبيةوالسياساتو التوحيداإلعدادأسس٢

تتمة-أسس التوحيد٢/٢

تتمة –الجديدة والتعديالتالمعايير والتفسيرات

مبادرات اإلفصاح١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

عرض البيانات المالية ، بخالف التغير المادي ، متطلبات معيار ١توضح تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

:يلي. توضح التعديالت ما١المحاسبة الدولي

. ١متطلبات تحديد األهمية في معيار المحاسبة الدولي 

إمكانية تجميع بعض البنود المحددة في بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل األخر وبيان المركز -

.المالي

أن لدى المؤسسات مرونة حول ترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية. -

ل الشامل األخر للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تحتسب وفقاً لمبدأ الملكية أن الحصة في الدخ-

يجب عرضها في بند واحد مجمع وتصنف بين تلك البنود التي سوف أو لن يعاد تصنيفها الحقاً في الربح 

أو الخسارة. 

في بيان المركز المالي وبيان وأيضاً ، توضح التعديالت المتطلبات الواجب تطبيقها عند عرض مجموع إضافي

١الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

.، مع السماح بالتطبيق المبكر. ال يتوقع ان يكون لهذه التعديالت تأثر على المجموعة٢٠١٦يناير 

ومعيار المحاسبة الدولي ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٠مالية تعديالت المعيار الدولي للتقارير ال

تطبيق استثناء التوحيد-مؤسسات االستثمار٢٨

تعالج التعديالت األمور التي تنشأ خالل تطبيق استثناء مؤسسات االستثمار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

من عرض البيانات المالية الموحدة ينطبق على شركة أم هي شركة . توضح تعديالت المعيار أن اإلعفاء ١٠

تابعة لمؤسسة استثمار ، عندما تقوم مؤسسة االستثمار بقياس جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادلة. 

أن الشركة التابعة لمؤسسة استثمار ولكنها ليست ١٠وأيضاً ، توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

مؤسسة استثمار بذاتها وتقدم خدمات مساندة لمؤسسة االستثمار هي فقط يتم توحيدها في البيانات المالية. جميع 

٢٨الشركات التابعة األخرى لمؤسسة استثمار تقاس بالقيمة العادلة. تسمح تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

س القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة التابعة أو للمستثمـر ، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ، االحتفاظ بقيا

المشروع المشترك لمؤسسة استثمار على حصصها في شركات تابعة. 

، ٢٠١٦يناير ١يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي ويسري مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

، حيث ال تطبق المجموعة التعديالت تأثير على المجموعةمع السماح بالتطبيق المبكر. ال يتوقع أن يكون لهذه

.استثناء التوحيد



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

٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٦-

رصدة لدى البنوكأ٣
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٢٩,١٥٨,٣٩٨٥١,١٣٤,٠٨٨رصدة لدى البنوك أ

عمالء أموال–أرصدة لدى البنوك ٤
مانة الى حين قيام العمالء بتخصيص أالعمالء تمثل أرصدة لدى البنوك تخص العمالء وتحتفظ بها المجموعة كموالأ

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

هيئة التسويات.

خرىأرصدة مدينة أومبالغ مدفوعة مقدماً ٥

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢,٠٠٠,٢٥٠٢,٠٠٠,٢٥٠مستردةودائع
١,١٧٢,٨٨٦٩١١,٦٠٣اًمصاريف مدفوعة مقدم

١٢٩,٢١٨٧٩,٥٩٥موجودات أخرى

٣,٣٠٢,٣٥٤٢,٩٩١,٤٤٨اإلجمالي 

إستثمارات عقارية٦
اري  لشركة تسهيالت االسالميةعقرقامت المجموعة ببيع إستثما، ٢٠١٥مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في خالل ال

. تتلخص ٢٠١٦مارس ٣١، بينما لم يتم بيع أية استثمارات خالل الثالثة أشهر المنتهية في ذ.م.م ، طرف ذو عالقة
لى النحو التالي:تفاصيل هذه المعاملة ع

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٣,٤٠٠,٠٠٠-استثمارات عقارية المبلغ المتحصل من بيع 

)٢,٨٠٧,٠٦٥(-استثمار عقاري تكلفة شراء 

٥٩٢,٩٣٥-صافي ربح من بيع استثمار عقاري
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للبيعمتاحةماليةموجودات٧
على التالي: للبيعالمالية المتاحةموجوداتالتشمل 

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

مدرجةغير أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦قطر–أسهم ملكية 

٣,٢٨٧,٩٨٦٣,٢٨٧,٩٨٦اإلجمالي 

وأرصدة دائنة أخرىالدفعمصاريف مستحقة٨

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢,٦٢٢,٧٦٠١,١٦٥,٨٧٣)١٣(إيضاح غير مستلمة أسهم أرباحأرصدة دائنة إلى المساهمين من 

٢١٥,٨٥٣٢٩١,١٠٥مصاريف مستحقة

١٦٠,٥٥٨٢١٤,٠٧٨أوراق دفع

٨٤٠,٠٠٠-)١٣شركة التسهيالت اإلسالمية ذ.م.م (إيضاح 

١٥٢,٧٧٤-مخصص دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية

٣٠٤,٥٠٠-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

٣٧٠,٧٢٥-توزيعات أرباح دائنة

٢٥٤,٣٨٠١٧٣,٥٤٠مطلوبات أخرى

٣,٢٥٣,٥٥١٣,٥١٢,٥٩٥االجمالي
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رأس المال ٩
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

والمدفوعرأس المال المصرح به 
ريال قطري للسهم الواحد١٠سهم بقيمة إسمية قدرها ٥,٦٦٣,٥٨١

٥٦,٦٣٥,٨١٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠قطري للسهم)ريال١٠سهم بواقع ٤,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤(

سهم بعد اكتمال ٥,٦٦٣,٥٨١سهم إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠خالل الفترة ، قامت المجموعة بزيادة رأس المال المصرح به من 

.عملية إصدار األسهم وتعديل السجل التجاري

توزيعات األرباح ١٠
ريال ١,٥، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٦فبراير ١٦بتاريخ انعقدتالجمعية العمومية السنوية للشركة و التي اجتماعفي 

.٢٠١٥رباح نقدية لسنة أريال قطري كتوزيعات ٦,٠٠٠,٠٠٠قدرهاقطري للسهم و بقيمة إجمالية

ريال ٣، تم الموافقة على توزيع ٢٠١٥فبراير ١١بتاريخ انعقدتالجمعية العمومية السنوية للشركة و التي اجتماعفي 

.٢٠١٤رباح نقدية لسنة أريال قطري كتوزيعات ١٢,٠٠٠,٠٠٠قدرهاسهم و بقيمة إجماليةقطري لل

العائد األساسي والمخفف للسهم١١

خاللالقائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىالفترةربحبقسمةللسهموالمخففاألساسيالعائدإحتسابيتم
.الفترة

للثالثة أشهر 
فيالمنتهية 

للثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)

٢٢٦٫٨٥٧٣٫٤٢٠٫٦٢٩ربح الفترة (بالريال القطري)
٥٫٣٨٦٫٣١٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠متوسط عدد األسهم القائمة

٠,٠٤٠,٨٦العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

، و بالتالي فإن العائد المخفف للسهم الواحد يساوي اسهم ذات تأثير على العائد المخفف للسهمإصدار خالل القترة يتملم 

ساسي.العائد األ
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اإللتزامات المحتملة ١٢
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس  ٣١

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٣

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

.فاألطراتلكقبلمنهاماًتأثيراًعليهايمارسالتيأومشتركةأوكاملةبصورةعليهاالسيطرةتتم

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

للثالثة أشهر المنتهية 
في

للثالثة أشهر المنتهية 
في

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢٣١,٨٦٠٨٧,٤٥٤وك إسالميةحسابات توفير لدى بنمنإيرادات

٣٣٩,٧٣٣٤٧١,٢٦٦عموالتو وساطةإيراداتصافي 

)٤٠٦,٢٣٣()٣٣٠,٤١٩(عموالت مرتجعة

٥٩٢,٩٣٥-ةعقارياتربح من بيع استثمار

:يالتالكهيالموحدالمرحلي الماليالمركزبيانفيالمدرجةالعالقةذاتاألطرافأرصدة
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٨٤٠,٠٠٠-)٨(إيضاح شركة تسهيالت اإلسالمية ذ.م.م

٢,٦٢٢,٧٦٠١,١٦٥,٨٧٣)٨(إيضاح غير مستلمة أسهمأرباح أرصدة دائنة إلى المساهمين من 

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٢٩,١٥٤,٣٩٨٣٩,١٠٣,٧٩٦أموال المجموعة –البنوكلدىأرصدة

١٩٩,٢٦٧,٠٣٨١٥٧,٨٧٦,٦٨٧أموال العمالء–البنوكلدىأرصدة
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تتمة –المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١٣

اإلدارة العلیامكافآت
:كالتاليالسنةخاللباإلدارةالمسؤولينوكباراإلدارةمجلسأعضاءكافأةمبلغت

للثالثة أشهر 
المنتهية في

للثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٣٤٢,٩٠٠٣٣٣,٩٠٠منافع قصيرة األجل

يةالمالتاوداأل١٤
تدرج القیمة العادلة

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

بيننقلحدثإذاماالمجموعةتقرر،متكررعلى أساسالعادلةبالقيمةجيلهاتسيتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة
القيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفيالمستويات

.ماليةفترةكلنهايةفي) ككلالعادلة

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٦مارس٣١فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري(غير مدققة)٢٠١٦مارس ٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦--٣,٢٨٧,٩٨٦إستثمارات متاحة للبيع

٨,٤١٢,٩٠٧--٨,٤١٢,٩٠٧استثمارات عقارية

(مدققة)٢٠١٥ديسمبر٣١

٣,٢٨٧,٩٨٦--٣,٢٨٧,٩٨٦متاحة للبيعموجودات مالية

٨,٤١٢,٩٠٧--٨,٤١٢,٩٠٧استثمارات عقارية

قياس القيمة العادلة ، ل٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٦مارس ٣١خالل الفترة المنتهية في 
.لقياس القيمة العادلة٣ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

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

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

.سوقية واضحة



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

٢٠١٦مارس ٣١في 

-٢١-

التحليل القطاعي ١٥

تشغيليةقطاعاتثةالثمجموعةلل. اهأنشطتطبيعةلىعبناءتجاريةقطاعاتفيالمجموعةتقسمةداراإلغراضأل

:يهثالالثوالقطاعات

الوساطة المالية للعمالء.خدماتعالقطاذاهيشمل: وساطةال-

.وخدمات بيع العقاراتتراالعقاادارةخدماتالقطاعهذايشمل: العقارات-

.لشركات التابعة للمجموعةلمؤسسيةخدماتبتقديمتقومحيثالقابضةالشركةتمثلأخرى: أخرى-

أداءتقييميتم. األداءوتقييمالمواردتخصيصاضألغرةلمنفصبصورةالتشغيللقطاعاتالتشغيلنتائجبمراقبةدارةإلاتقوم

يتم تحديد تسعير التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس السوق الحر بصورة .التشغيلخسارةأوربحىلعبناءالقطاعات

مشابهة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.

الموحدة التعديالت 
واالستبعادات اإلجمالي  أخرى اتلعقارا خدمات الوساطة

الثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٦مارس ٣١في 

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

٢,١٢٨,١٦٠ - ٢,١٢٨,١٦٠ - - ٢,١٢٨,١٦٠

صافي إيرادات وساطة 

وعموالت

٢٣١,٨٦٠ - ٢٣١,٨٦٠ ٢٣١,٨٦٠ - - أخرى

٢,٣٦٠,٠٢٠ - ٢,٣٦٠,٠٢٠ ٢٣١,٨٦٠ - ٢,١٢٨,١٦٠ دخل القطاع

٢٢٦,٨٥٧ )٦,٥٧١,٦٧٢( ٦,٧٩٨,٥٢٩ ٦,٣٠٠,٤٦٠ ٢٥,٠٢٨ ٤٧٣,٠٤١ ربح القطاع

٧٠,٧٣٣ - ٧٠,٧٣٣ ١٠,١١٨ - ٦٠,٦١٥ هالكستاال

ةالموحد التعديالت 
واالستبعادات

اإلجمالي  أخرى اتالعقار خدمات الوساطة

الثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

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

٥,٢٢٤,٨٦٠ - ٥,٢٢٤,٨٦٠ - - ٥,٢٢٤,٨٦٠

وساطة ات\صافي إيراد

وعموالت

٥٩٢,٩٣٥ - ٥٩٢,٩٣٥ - ٥٩٢,٩٣٥ -

ربح بيع استثمار 

عقاري

٢٢٦,٢٣٨ )٣٥٠,٩٠٠( ٥٧٧,١٣٨ ٤٩١,٣٦٧ - ٨٥,٧٧١ أخرى

٦,٠٤٤,٠٣٣ )٣٥٠,٩٠٠( ٦,٣٩٤,٩٣٣ ٤٩١,٣٦٧ ٥٩٢,٩٣٥ ٥,٣١٠,٦٣١ دخل القطاع

٣,٤٢٠,٦٢٩ )١٤,٩٩٢,٥٨٩( ١٨,٤١٣,٢١٨ ١٤,٦٩٩,٧١٧ ٥٥٥,٣٤٨ ٣,١٥٨,١٥٣ ربح القطاع

٥٠,٢٤١ - ٥٠,٢٤١ ٤,٤٧٣ - ٤٥,٧٦٨ هالكستاال



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

٢٠١٦مارس ٣١في 

-٢٢-

تتمة-التحليل القطاعي١٥

:المطلوبات للقطاعدات والجدول التالي يمثل الموجو

الموحدة
التعديالت 
واالستبعادات اإلجمالي أخرى اراتالعق لوساطةخدمات ا

مارس ٣١في 
٢٠١٦

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

٣٥٦,٤٤٤,١٠٦ )١٠١,٠٢٦,٢١٠( ٤٥٧,٤٧٠,٣١٦ ١٣٤,٠١٠,١٥٣ ٥٣,٨٩٩,٣٣٩ ٢٦٩,٥٦٠,٨٢٤ موجودات القطاع

٢١٧,٤٥٨,١٨٣ )١,٠٢٦,٢١٠( ٢١٨,٤٨٤,٣٩٣ ٢٧٢,٣١٥ ٣,٦٨٠,٥٧٨ ٢١٤,٥٣١,٥٠٠ مطلوبات القطاع

الموحدة
التعديالت 
والتصفيات اإلجمالي أخرى العقارية خدمات الوساطة

ديسمبر٣١في 
٢٠١٥
(مدققة)

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

٢٤٩,١٨٢,٥٥٥ )٣٦,٢١٧,٥٥٤( ٢٨٥,٤٠٠,١٠٩ ٥١,٣٨٢,٩٤٣ ٩,٠١٠,٨٧٦ ٢٢٥,٠٠٦,٢٩٠ موجودات القطاع

١٨٧,٢٠١,٤١٤ )١,٢١٧,٥٥٨( ١٨٨,٤١٨,٩٧٢ ٧٢٦,٥٥٢ ٢,٩٤٨,٠٠٩ ١٨٤,٧٤٤,٤١١ مطلوبات القطاع

.تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر


