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 الموحدة المختصرة بيانات المالية المرحليةتقرير حول مراجعة ال
 الكرام     أعضاء مجلس اإلدارة السادةإلى 

 (قع..م.ش) القابضة اإلسالمية المجموعة

 قطر -الدوحة 
 
 

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

ل، التغيرات في حقوق المرحلية الموحدة للدخل، الدخل الشامبيانات كاًل من الو  ،2018يونيو  30كما في  إليهم جميعا بـ "المجموعة"(
عن  مسؤولة المجموعة . إن إدارةلهاواإليضاحات المتممة  ،ك التاريخالمنتهية في ذلالستة أشهر لفترة المساهمين والتدفقات النقدية 

المالية  لتقاريرباوالمتعلق  (34) رقم لمعيار المحاسبة الدولى وفقاً الموحدة المختصرة  بيانات المالية المرحليةإعداد وعرض هذه ال
المراجعة  أعمالإلى  اً استناد الموحدة المختصرة المرحلية حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي المرحلية. إن مسؤ 

  .التي قمنا بها
 

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

ولين ؤ من األشخاص المس يبشكل رئيسن مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات تتضم ."نشأةالمدقق المستقل للم
جراءات مراجعة أخرى  والمحاسبية،عن األمور المالية  اق تدقيق يتم عن نط إن نطاق المراجعة يقل كثيراً . وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

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

 
 نتيجة المراجعة

الموحدة لم يتم إعدادها، من  المختصرة لمالية المرحليةتدعي االعتقاد بأن البيانات ااستنادًا إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يس
 ( "التقارير المالية المرحلية".34كافة النواحي المادية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 
 

 
  قطر –الدوحة 

 2018 يوليو 19
 فرع قطر – رودل آند بارتنرعن 

 

 حكمت مخيمر 
 محاسبين القانونيين المعتمدينزميل جمعية ال

 ةالمملكة المتحد
 (297سجل مراقبي الحسابات رقم )

 

 سجل المدققين الخارجيين 
 (120151بهيئة قطر لألسواق المالية رقم )
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 الموحد  بيان المركز المالي المرحلي
 2018يونيو  30كما في 

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري  إيضاح موجوداتال

     الموجودات المتداولة
 114,371,203  118,436,326  3 رصدة لدى البنوكأ

 51,996,217  78,752,864  4 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 
 13,514,804  15,110,503   مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية

 3,625,974  4,043,350  5 وارصدة مدينة اخرى مدفوعة مقدمًا  مصاريف
 183,508,198  216,343,043  إجمالي الموجودات المتداولة

     الموجودات غير المتداولة
 8,636,356  8,636,356  6 ةاستثمارات عقاري

 7,246,486  7,131,936  7  مالية موجودات
 821,151  924,186  8 ممتلكات ومعدات

 16,703,993  16,692,478   إجمالي الموجودات غير المتداولة
 200,212,191  233,035,521    إجمالي الموجودات

     المطلوبات وحقوق المساهمين 
     المطلوبات المتداولة

 60,358,147  93,214,467  عمالء إلىمبالغ مستحقة 
 2,564,539  2,648,411 9 ارصدة دائنة اخرى و  مصاريف مستحقة

 62,922,686  95,862,878  إجمالي المطلوبات المتداولة
     ةغير المتداول اتالمطلوب

 1,275,969  1,335,045 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 64,198,655   97,197,923   إجمالي المطلوبات

     نحقوق المساهمي
 56,635,810  56,635,810  11 رأس المال 
 78,780,322  78,780,322  12 قانوني إحتياطي

 (554,984)  (669,534)  7 إحتياطى القيمة العادلة
 1,152,388  1,091,000   أرباح مدورة

 136,013,536  135,837,598   إجمالي حقوق المساهمين
 00,212,1912  233,035,521  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 
 
 

 د/ يوسف احمد النعمه
 والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة
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 الموحد  بيان الدخل المرحلي

 2018يونيو  30المنتهية في شهر أ ستةلل
 
  يونيو 30 ة فيللستة أشهر المنتهي  يونيو 30ة في أشهر المنتهي للثالثة  
  2018  2017  2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  ير مدققة()غ  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  إيضاح 

         

 5,514,330   2,388,603   1,554,240   1,020,883   إيرادات وساطة وعموالت
 (1,600,548)  (612,639)   (418,407)  (260,883)  14 مصاريف وساطة وعموالت

 3,913,782   1,775,964   1,135,833   760,000   وساطة وعموالت إيرادات في صا
         يضاف:
 وودائع حسابات توفير ربح من

 1,296,115  1,700,697  768,974  858,224  لدى بنوك إسالمية
 70,165  --  --  --  موجودات مالية بيع  أرباح

 --  153,250  --  91,625  ايرادات تأجير
إيراد من توزيعات أرباح موجودات 

 --  290,000  --  --  مالية
 5,280,062  3,919,911  1,904,807  1,709,849  التشغيل إيراداتصافي 

         
         يخصم:

 (4,214,327)  (3,674,214)  (2,303,116)  (1,844,806) 15 مصاريف إدارية وعمومية
 (178,202)  (195,830)  (86,192)  (108,312) 8 ومعداتاستهالك ممتلكات 

 (117,710)  (111,255)  (55,485)  (55,125)  عموالت بنكية
         

 769,823  (61,388)  (539,986)  (298,394)  ربح الفترة/(خسائر) فيصا

         
 والمخفف األساسي العائدالخسائر/

 (0.1)  (0.05) 16 للسهم
 

(0,01)  0.14 
 
 



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

 .الموحدة المختصرة جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
- 4 - 

 

 

 الموحد الشامل المرحلي بيان الدخل
 2018ونيو ي 30المنتهية في أشهر  ستةلل

 
 يونيو 30ة في للستة أشهر المنتهي  يونيو 30ة في للثالثة أشهر المنتهي  
  2018  2017  2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   قطري ريال   ريال قطري   ريال قطري  إيضاح 

         

 769,823  (61,388)  (539,986)  (298,394)  ربح الفترة /(خسائر) فيصا
         

         :بنود دخل شامل
صافي التغير في القيمة العادلة 

من خالل بنود للموجودات المالية 
 (442,815)  218,225 7 المتاحة للبيعالدخل الشامل اآلخر / 

 

(114,550)  (482,484) 

الدخل الشامل  الخسائر/إجمالي 
 للفترة

 

(80,169)  (982,801) 

 

(175,938)  287,339 
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 الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي
 2018يونيو  30المنتهية في أشهر  ستةلل

  احتياطي قانوني   رأس المال 
إحتياطى القيمة 

 العادلة
 

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

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

 769,823  769,823  --  --  -- ربح الفترة
 (482,484)  --  (482,484)      --  -- القيمة العادلة فيالتغير 

 87,3392  769,823  (482,484)  --  -- مل للفترةإجمالي الدخل الشا
 (5,663,581)  (5,663,581)  --  --  -- (13للمساهمين )إيضاح  أرباح توزيعات
 137,386,233  2,452,585  (482,484)  78,780,322  56,635,810 )غير مدققة( 2017 يونيو 30كما في 

 

  احتياطي قانوني   رأس المال 
 إحتياطى القيمة

 أرباح مدورة  العادلة
 

 اإلجمالي
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

 136,013,536  1,152,388  (554,984)  78,780,322  56,635,810 )مدققة( 2018يناير  1كما في 
 (61,388)  (61,388)  --  --  -- الفترة خسارة
 (114,550)  --  (114,550)  --  -- القيمة العادلة فيالتغير 

 (175,938)  (61,388)  (114,550)  --  -- للفترة ةالشامل الخسائرإجمالي 
 135,837,598  1,091,000  (669,534)  78,780,322  56,635,810 )غير مدققة( 2018 يونيو 30كما في 
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 الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي
 2018يونيو  30المنتهية في أشهر  ستةلل

 

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   
  2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري  إيضاح 

     األنشطة التشغيلية
 769,823  (61,388)  ربح الفترة)خسائر(/ 

     تعديالت للبنود التالية:
 178,202  195,830  8 إلستهالكا

 117,710  111,255   مصاريف بنكية
 (1,296,115)  (1,700,697)   إسالمية بنوك لدى وودائع توفير حسابات من ربح

 --  (290,000)  إيرادات توزيعات ارباح موجودات مالية
 (70,165)  --  متاحة للبيعصافي ربح من بيع إستثمارات 

 77,049  68,464 10 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  (1,676,536)  (223,496) 

     :العامل المال رأس تغيرات
 75,154,379  (26,756,647)  أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 8,235,491  (1,595,699)  مبالغ مستحقة من بورصة قطر
 (271,765)  (417,376)  وأرصدة مدينة اخرى مبالغ مدفوعة مقدمًا 

 ()109,436,759  --  مبالغ مستحقة لبورصة قطر
 25,986,034  32,856,320  مبالغ مستحقة إلى عمالء

 281,924  83,872  أرصدة دائنة اخرى و مصاريف مستحقة 
 (274,192)  2,493,934  التشغيل: )المستخدمة في( من/ الناتجةالتدفقات النقدية 
 (117,710)  (111,255)  مصاريف بنكية

 --  (9,388) 10 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
األنشطة )المستخدمة في(  من/ الناتجة التدفقات النقديةصافي 

 (391,902)  2,373,291  التشغيلية
     األنشطة اإلستثمارية

 (77,100)  (298,865) 8 شراء عقارات ومعدات 

 1,087,378  -- 7 متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 (5,530,697)  -- 7 حة للبيعمدفوعات لشراء موجودات مالية متا

 --  290,000  متحصالت من توزيعات ارباح موجودات مالية
 1,296,115  1,700,697  إسالمية بنوك لدى وودائع توفير حسابات من ربح

األنشطة )المستخدمة في(  من/ الناتجةصافي التدفقات النقدية 
 (3,224,304)  1,691,832  اإلستثمارية
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 تتمة -ت النقدية المرحلي الموحد بيان التدفقا
 2018يونيو  30المنتهية في أشهر  ستةلل
 

 

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   
  2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري  إيضاح 
     

      ةالتمويلي األنشطة
 (5,663,581)  -- 13 توزيعات أرباح للمساهمين

 (5,663,581)  --  النشاط التمويلي (في)المستخدمة  يةالتدفقات النقد فيصا
     

 (9,279,787)  4,065,123  )النقص( في النقد وما في حكمهالزيادة/صافي 
 130,189,069  114,371,203  يناير 1النقد وما في حكمه في 
 120,909,282  118,436,326 3 يونيو 30النقد وما في حكمه في 
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 معلومات عامة 1
 مساهمة شركة المالية لألوراق اإلسالمية لشركة ااً المجموعة اإلسالمية القابضة كشركة مساهمة عامة قطرية "سابق تأسست
 والسندات وخدمات باألسهم االستثمار في الرئيسية الشركة أنشطة تتمثل. 26337 رقم التجاري  بالسجل وقيدت "خاصة قطرية

( لسنة 11) رقم القطري  التجارية الشركات قانون  أحكام الشركة تتبع. اإلسالمية الشريعة لتعاليم قاً وف قطر بورصة في الوساطة
 وتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.  2015

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

 عامة ت الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية )شركة مساهمة، تم2010
، وقد تم التغير بناًء على قرار هيئة قطر "قابضة" – عامة قطرية( ( إلى المجموعة اإلسالمية القابضة )شركة مساهمةقطرية

 .2010يوليو  19تجارة بتاريخ لألسواق المالية وموافقة وزارة االقتصاد وال
 

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

 
يوليو  19( بتاريخ 46645ق المالية )ذ.م.م( في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري رقم )تم تسجيل الشركة اإلسالمية لألورا

ق( )"الشركة" أو "الشركة األم"(. تتمثل األنشطة الرئيسية ع.وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م. 2010
 للشركة في خدمات الوساطة. 

 
وهي  2013يونيو  4( بتاريخ 56091في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري رقم )تم تسجيل شركة أجياد العقارية )ذ.م.م( 

ق(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في أعمال المتاجرة في العقارات ع.مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة )ش.م.
 وخدمات الوساطة.

 
 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةالالموحدة للمجموعة لفترة تصرة المخ ات الماليـة المرحليةتمت الموافقـة على اصـدار البيان 

 .2018 يوليو 19وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  2018
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 الهامة المحاسبية والسياساتوالتوحيد  اإلعداد أسس 2
 

 أسس اإلعداد 2/1

 30المنتهية في أشهر  ستةتابعة لفترة الال اوشركاته للشركةالموحدة  المختصرة ةـتم إعداد البيانات المالية المرحلي  
تم اعداد هذه البيانات المالية ". "التقارير المالية المرحلية – 34معيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا ل 2018يونيو 

 المرحلية المختصرة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
  
الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات  المختصرة بيانات المالية المرحليةال تحتوي ال  

ديسمبر  31ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في  ، وهكذاالمالية الموحدة السنوية
ال تعتبر بالضرورة مؤشرًا للنتائج  2018يونيو  30نتهية في أشهر الم ستةفإن نتائج ال ذلك،إضافة إلى . 2017

 .2018ديسمبر  31التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 
 

 أسس التوحيد 2/2 
للشركة وشركاتها التابعة  المختصرة المرحلية الموحدة على البيانات المالية المختصرة المرحلية تشمل البيانات المالية  

 . 2018يونيو  30كما في 
 

ستحواذ وهو التاريخ الذي يبدأ فيه سيطرة المجموعة عليها حتى التاريخ من تاريخ االلشركات التابعة ايتم توحيد                
للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة  المختصرة المرحلية الذي تنتهي فيه السيطرة. يتم اعداد البيانات المالية

دام سياسات محاسبية متطابقة. يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة األم وباستخ
 الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة وكذلك يتم إستبعاد األرباح الموزعة بالكامل.

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

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

 الموحدة هي كالتالي: المرحلية في هذه البيانات المالية ضمنةتالمإن الشركات التابعة   
 

 أنشطة الشركة بلد التأسيس اسم الشركة
النسبة المئوية للملكية 

 2018يونيو  30

 النسبة المئوية للملكية
 2017ديسمبر  31

الشركة االسالمية لألوراق 
 (ذ.م.مالمالية )

 ٪100 ٪100 خدمات الوساطة قطر

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

 تتمة -أسس التوحيد 2/2 
   

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

  

 إلغاء تحقيق موجودات )وتشمل الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. •

 رية ألي من الحصص غير المسيطر عليها.إلغاء تحقيق القيمة الدفت •

 إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية والمدرجة ضمن حقوق الملكية. •

 تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة. •

 تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به. •

 تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. •

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

 

 الجديدة  والتعديالت والتفسيراتالمعايير         
ع تلك المستخدمة إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتماشى م

، باستثناء تطبيق المعايير 2017ديسمبر  31المنتهية في  للسنةالسنوية للمجموعة  الماليةإلعداد البيانات 
. لم تقم المجموعة مبكرُا بتطبيق أية معايير أو 2018يناير  1والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولها ابتداًء من 

 ي مفعولها بعد.تفسيرات أخرى والتي قد أصدرت ولم يسر 
 

 عن ينتج لم. الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات اعداد عند التالية المعدلة المعايير بتطبيق المجموعة قامت
. سابقاً  عنها المفصح المجموعة ملكية حقوق  أو أرباح صافي في تغييرات المعدلة والمعايير التالية المعايير تطبيق

 :يلي كما هي الجديدة والتفسيرات رالمعايي وتأثير طبيعة إن
 

 

 " األدوات المالية " 9قارير رقم المعيار الدولي للت •
 الحالي 39هو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم و  2014في يوليو  9تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وقياس حول تصنيف  دليل معدل 9ر المالية رقم يتضمن المعيار الدولي للتقاري .التحقق والقياس " المالية:" األدوات 
ومتطلبات المالية متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة جديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية  األدوات
لغاء االعترافاالعتراف  مبادئكما أنه يرحل أيضا  الجديدة.التحوط العامة  محاسبة لألدوات المالية من معيار  وا 

ساري المفعول لفترات التقارير التي تبدأ في أو  9يصبح معيار التقارير المالية الدولي رقم  .39الدولي رقم المحاسبة 
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة قد ينتج عنها . الموجودات المالية المفصح عنها في 2018يناير  1بعد 

 آخر السنة. فيإفصاحات إضافية 
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 تتمة – الهامة المحاسبية توحيد والسياساتوال اإلعداد أسس 2
 

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

 

 "العمالء مع العقود إيراد"  – 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار •
 كما عمالء مع عقود من إليراداتبا لإلعتراف خطوات خمس من مبادئ 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يقدم
 : يلي
 إلتزامات على المعاملة سعر توزيع المعاملة، سعر تحديد العقد، في األداء إلتزامات تحديد، العميل مع العقد تحديد -

 .األداء إلتزامات المنشأة تلبي( متى أو) عندما باإليرادات اإلعتراف بالعقد، األداء
 

 المعايير المعدلة          
 لبيـــــــانا يخ السريانتار 

 وقياس مدفوعاتحول تصنيف  2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  • 2018يناير1
 .المعامالت القائمة على أساس األسهم

 استثمارات عقارية "." – 40التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
"معامالت  22لتقارير المالية رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد ا •

 ". بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة
 

 معايير مصدرة ولم تصبح بعد ملزمة للتطبيق
المعايير المحاسبية التالية صدرت ولكنها لم تصبح بعد ملزمة التطبيق. وتقوم المجموعة حاليًا بتقييم األثر المتعلق بها 

 وستقوم بتطبيقها بموجب التواريخ المتعلقة بها.
 

 لبيـــــــانا تاريخ السريان
 ." اإليجارات " 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  • 2019 يناير1

"اإلستثمار في الشركات الزميلة  28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ال •
 ."والمشروعات المشتركة

التعديالت الناتجة من التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية  •
2015-2017. 

 ."عقود التآمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  • 2021يناير 1
تاريخ  م يتم تحديدل

 بعد  نالسريا
الدولي رقم  ومعيار المحاسبة 10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

أو المشروع  والشركة الشقيقةالموجودات بين المستثمر  والمساهمة فيحول المبيعات  28
  .المشترك

ون لها تأثير جوهري على البيانات كفي الفترات المستقبلية، لن ي وتفسيراتهاهذه المعايير الجديدة  ىتبنتتتوقع اإلدارة أن 
 المالية للمجموعة في فترات التطبيق األولي بخالف بعض عناصر محدده عند العرض واالفصاح.
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  رصدة لدى البنوكأ 3
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 5,885  5,885  ريةحسابات جا
 5,521,438  7,887,252  حسابات توفير

 108,843,880  110,543,189  ألجل ودائع
 114,371,203  118,436,326  اإلجمالي

 
 عمالء ال أرصدة –أرصدة لدى البنوك  4

ء بتخصيص هذه يمثل هذا البند أرصدة لدى البنوك تخص العمالء وتحتفظ بها المجموعة كأمانة الى حين قيام العمال 
التي هيئة اللى حساباتها لدى البنوك وتسددها إلى إلمجموعة بتحويل األموال المخصصة األرصدة لشراء أسهم وعندها تقوم ا

 التسويات.تقوم بإجراء 
 

  مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى مصاريف  5
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 2,000,250  2,002,550  تأمينات مستردة
 418,619  726,868  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 695,716  745,164  ةمستحق اتإيراد
 429,000  513,000  أوراق قبض

 82,389  55,768  أرصدة مدينة أخرى 
 3,625,974   4,043,350  اإلجمالي

  
 ت عقاريةإستثمارا    6

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 8,934,858  8,636,356 يناير 1في 
 (298,502)  -- من إعادة تقييم استثمارات عقارية  خسارة
 8,636,356  8,636,356 فيالصا



 اإلسالمية القابضة )ش.م.ع.ق( المجموعة

 الموحدة  المختصرة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  2018يونيو  30في  

 
- 13 - 

 

 
 

 تتمة - إستثمارات عقارية     6
 العقارية موجودة في دولة قطر.  االستثمارات أ()

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

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

 
 موجودات مالية  7

 على التالي: يع من خالل بنود الدخل الشامل األخر / المتاحة للبتشمل الموجودات المالية        
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 --  3,843,950   )*( اآلخر الشامل الدخل خالل من شركات محلية مدرجة في ماليةموجودات 
 --  3,287,986    اآلخر الشامل الدخل خالل من شركات محلية غير مدرجة في ماليةموجودات 
 3,958,500  -- (*شركات محلية مدرجة ) فيإستثمارات 
 3,287,986  -- شركات محلية غير مدرجة  فيإستثمارات 

 7,246,486  7,131,936 اإلجمالي
 

 شركات يف ستثماراتاإل على موجودات مالية في شركات محلية مدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر/الحركة ( *)
 :مدرجة محلية

 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 --  3,958,500 يناير 1الرصيد في 
 5,530,697  -- فترة / السنةإضافات خالل ال

 (1,083,071)  -- فترة / السنةاستبعادات خالل ال
 65,858  -- لسنةخالل الفترة / ا أرباح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 (554,984)  (114,550) خالل الفترة / السنة التغير في القيمة العادلة
 3,958,500  3,843,950 اإلجمالي
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 معداتممتلكات و    8

 

أجهزة وبرامج 
كمبيوتر ومعدات 

 مكتبية  
 

 األثاث وتركيبات
 

تحسينات مباني 
 مؤجرة 

 
 سيارات

 
 اإلجمالي

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
          التكلفة:
 11,716,087  72,777  2,013,671  672,973  8,956,666 )مدققة( 2018يناير  1كما في 
 298,865  --  --  50,000  248,865 الفترةإضافات 
  2018 يونيو 30كما في 

 12,014,952  72,777  2,013,671  722,973  9,205,531 )غير مدققة(
          :المتراكماإلستهالك 

 10,894,936  72,775  1,703,135  668,714  8,450,312 )مدققة( 2018يناير  1كما في 
 195,830  --  71,734  2,721  121,375 الفترةإستهالك 
   2018يونيو  30كما في 

 8,571,687 )غير مدققة(
 

671,435 
 

1,774,869 
 

72,775 
  

11,090,766 
          صافي القيمة الدفترية كما في

 924,186  2  238,802  51,538  633,844 )غير مدققة( 2018 يونيو 30
 

 

أجهزة وبرامج 
كمبيوتر ومعدات 

  األثاث وتركيبات  مكتبية  
تحسينات مباني 

 اإلجمالي  سيارات  مؤجرة 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

          :لتكلفةا
 11,526,391  72,777  2,013,671  672,973  8,766,970 )مدققة( 2017يناير  1كما في 
 189,696  --  --  --  189,696 السنة إضافات
 2017ديسمبر  31كما في 
 11,716,087  72,777  2,013,671  672,973  8,956,666 )مدققة(

          :المتراكم االستهالك
 10,546,132  72,775  1,559,668  665,219  8,248,470 )مدققة( 2017يناير  1ي كما ف

 348,804  --  143,467  3,495  201,842 السنةاستهالك 
 2017ديسمبر  31كما في 
 10,894,936  72,775  1,703,135  668,714  8,450,312 )مدققة(

          صافي القيمة الدفترية كما في
 821,151  2  310,536  4,259  506,354 )مدققة( 2017ديسمبر  31
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 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى     9
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 1,587,705  1,517,164  مطلوب لمساهمين عن توزيعات أرباح
 258,993  258,993  يع أسهمالمبالغ المستحقة للمساهمين من ب

 126,504  168,459  مصاريف مستحقة
 40,205  39,793 مطلوب لمساهمين من فائض اإلكتتاب 

 420,292  507,042 إيرادات غير محققة
 130,840  156,960 خرى أمطلوبات 
 2,564,539  2,648,411 االجمالي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 للموظفيننهاية الخدمة  مكافأةمخصص    10
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 1,318,309  1,275,969  يناير 1المخصص كما في 
 166,623  68,464  (15)إيضاح  مخصص مكون خالل الفترة / السنة

 (208,963)  (9,388)  سنةالالفترة / خالل  ةالمدفوعالمكافآت 
 1,275,969  1,335,045  اإلجمالي

 

 

 رأس المال    11
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

    رأس المال المصدر والمدفوع
 ريال قطري للسهم الواحد 10سهم بقيمة إسمية قدرها  5.663.581

 56,635,810  56,635,810 طري للسهم(ريال ق 10سهم بواقع  5.663.581 :2017ديسمبر  31)
 

 

سهم بعد  5.663.581سهم إلى  4.000.000قامت المجموعة بزيادة رأس المال المصرح به من  ،2016عام خالل 
 االنتهاء من االكتتاب في اصدار حقوق مساهمين وتعديل السجل التجاري للشركة.
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 تتمة -رأس المال    11
٪ وزيادة العدد 50بنسبة  دارة زيادة رأس مال الشركة، اقترح مجلس اال2015مارس  15خ وخالل اجتماع المساهمين بتاري

، تم تحديد سعر السهم من قبل 2015مايو  4سهم. وخالل االجتماع المنعقد بتاريخ  6.000.000اإلجمالي لألسهم إلى 
 40ريال قطري لكل وحدة باإلضافة إلى  10 مجلس اإلدارة، بناء على دراسة القيمة العادلة التي أجراها مقيم مستقل، بمبلغ

، زاد رأس المال بمبلغ 2016ريال قطري عالوة اصدار. وكنتيجة لعملية االكتتاب في إصدار الحقوق خالل عام 
وكانت عالوة االصدار بمبلغ  سهمًا، 5.663.581 سهمًا ليصبح 1.663.581ريال قطري بما يعادل  16.635.810
لسنة  11رقم  التجارية القطرى  م إدراجها في االحتياطي القانوني وفقا لقانون الشركاتريال قطري وت 66.142.115

2015. 
 

 

 

 

 يقانون احتياطي   12
 

٪ من 10تحويل نسبة  يتم للشركة،والنظام األساسي  2015لسنة  11وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
٪ من رأس المال 50القانوني كل عام إلى أن يبلغ رصيد األحتياطي القانوني صافي الربح السنوي للشركة إلى اإلحتياطي 

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

 

 

 
 

 توزيعات األرباح  13
 

، تمت الموافقة على عدم توزيع    2018ابريل  1والتي انعقدت بتاريخ  خالل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة 
 .2017ارباح نقدية لسنة 

 

    الموافقة على توزيع ت، تم2017فبراير  20للشركة والتي انعقدت بتاريخ العامة العادية السنوي اجتماع الجمعية خالل 
 .2016رباح نقدية لسنة أري كتوزيعات قط ريال 5.663.581 قدرها ريال قطري للسهم وبقيمة إجمالية 1

 
  و عموالتوساطة مصاريف    14

 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في  
 2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 1,600,548  612,639 عمولة مدفوعة إلى شركة قطر لاليداع المركزى لالوراق المالية
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 مصاريف إدارية وعمومية   15
 يونيو 30 للستة أشهر المنتهية في  
  2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري   

 1,880,519   1,679,163   تكاليف الموظفين
 876,326   730,681   إيجار

 298,671   302,777   إتصاالت وبريد
صالح  192,606   175,183   صيانة وا 

 123,000  114,000  أتعاب مهنية
 238,590  219,091  أتعاب وساطة  
 112,790  50,676  اجازات سنوية

 77,049   68,464   (10مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 
 45,800   56,376   واعالنمصاريف دعاية 

 128,318   32,974   تذاكر طيران
 5,618   7,428   قرطاسية ومطبوعات

 81,768   62,670   رسوم حكومية
 6,116   5,081   مصاريف سيارة

 147,156   169,650   متنوعة مصاريف
 4,214,327   3,674,214   اإلجمالى

 
 العائد األساسي والمخفف للسهم    16

الفترة  خالل القائمة العادية األسهم ددلع المرجح المتوسط على الفترة ربح بقسمة للسهم والمخفف األساسي العائد إحتساب يتم
 كالتالي:

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   
  2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري   

 769,823  (61,388)  ربح الفترة )بالريال القطري()خسارة( / 
 5,663,581  5,663,581  متوسط عدد األسهم القائمة

 0.14  (0.01)  العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(
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العائد المخفف للسهم الواحد يساوي  وبالتالي فإن للسهم،سهم ذات تأثير على العائد المخفف رة إصدار أتلم يتم خالل الف
 العائد االساسي.

 
 المحتملة  المطلوبات   17

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  قة()غير مدق 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 125,000,000  125,000,000 خطابات ضمان

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة    18
 تتم التي والشركاتأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة وين يالمساهمين الرئيستتمثل األطراف ذات عالقة في  

 .األطراف تلك قبل من هاماً  تأثيراً  عليها يمارس التي أو مشتركة أو ةكامل بصورة عليها السيطرة
 

 كانت كما يلي: في بيان الدخل المرحلي الموحد المدرجةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  
  يونيو 30 في المنتهية أشهر ستةلل  
  2018  2017 

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري   ريال قطري   
 1,296,115  1,700,697  لدى بنوك إسالمية وودائع حسابات توفير باح منأر 

  
   

 1,059,179  76,326  وعموالت وساطة إيراداتصافي 
  

   

  عموالت مرتجعة
(40,324)  (704,408) 

 
 

 

 ي:التالك هي المالي المركز بيان في المدرجة العالقة ذات األطراف أرصدة
 2017بر ديسم 31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري   ريال قطري  

 51,945,037  67,428,440 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 
    

 114,370,690  118,428,440 أرصدة المجموعة –أرصدة لدى البنوك 
 

 

 اإلدارة العليا مكافآت 
 كالتالي: الفترةرة خالل بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين باإلدا 
 يونيو 30في للستة أشهر المنتهية  
 2018  2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
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 ريال قطري   ريال قطري  
 685,800  666,000 منافع قصيرة األجل

 
 يةالمال تاو داأل  19

 

 تدرج القيمة العادلة 
 

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

 
بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقرر المجموعة ما إذا حدث نقل بين المستويات  تسجيلهابالنسبة لألدوات المالية التي يتم 

لتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تعتبر هامة لقياس القيمة العادلة ككل( في في ا
 نهاية كل فترة مالية.

 
 ، كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة:2018يونيو  30كما في 

 
 3مستوى ال  2المستوى   1المستوى   القيمة العادلة 

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  )غير مدققة( 2018يونيو  30
موجودات مالية من خالل الدخل 

  3,843,950  7,131,936 الشامل اآلخر
 

-- 
  

3,287,986 
        

 8,636,356  --  --  8,636,356 استثمارات عقارية
        
 3المستوى   2توى المس  1المستوى   القيمة العادلة 

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   )مدققة( 2017ديسمبر 31
 3,287,986  --  3,958,500  7,246,486 موجودات مالية متاحة للبيع

        
 8,636,356  --  --  8,636,356 استثمارات عقارية

 
 

 
ولم  العادلة،لقياس القيمة  2والمستوى  1أي تحويل بين المستوى  لم يتم عمل ،2018يونيو  30 فيخالل الفترة المنتهية 

 .القيمة العادلة قياسل 3يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 
 

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

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

 .سوقية واضحة
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 التحليل القطاعي  20
 

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

 
 أداء تقييم يتم. األداء وتقييم الموارد تخصيص ألغراض ةلمنفص بصورة التشغيل لقطاعات يلالتشغ نتائج بمراقبة دارةإلا تقوم

 يتم تحديد تسعير التحويل بين القطاعات التشغيلية على أساس السوق الحر .يةالتشغيل رئخساال أو األرباح ىلع بناءً  القطاعات
 بصورة مشابهة للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

 

 الموحدة
التعديالت  

 واالستبعادات
 

 اإلجمالي
 

 أخرى 
 

 العقارية
 

 خدمات الوساطة

الستة أشهر المنتهية 
 2018يونيو  30في 

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

            

1,775,964  --  1,775,964  --  --  1,775,964 
ة صافي إيرادات وساط

 وعموالت
 أخرى  925,147  789,743  499,286  2,214,176  (70,229)  2,143,947
 دخل القطاع 2,701,111  789,743  499,286  3,990,140  (70,229)  3,919,911

 القطاع خسائر /ربح (294,590)  632,064  (398,862)  (61,388)  --  (61,388)
 اإلستهالك 176,213  --  19,617  195,830  --  195,830

 

 

 الموحدة
التعديالت  

 واالستبعادات
 

 اإلجمالي 
 

 أخرى 
 

 العقارية 
 

 خدمات الوساطة

الستة أشهر المنتهية 
 2017يونيو  30في 

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

            

3,913,782  --  3,913,782  --  --  3,913,782 
صافي إيرادات وساطة 

 وعموالت
 أخرى  643,097  428,462  420,058  1,491,617  (125,337)  1,366,280
 دخل القطاع 4,556,879  428,462  420,058  5,405,399  (125,337)  5,280,062

 ربح القطاع 815,752  312,288  (358,217)  769,823  --  769,823
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 اإلستهالك 157,437  --  20,765  178,202  --  178,202
 

 
 

 تتمة - التحليل القطاعي 20
 :المطلوبات للقطاعدات و الجدول التالي يمثل الموجو 

 

  الموحدة

 
التعديالت 
 واالستبعادات

 
 اإلجمالي

 
 أخرى 

 
 العقارية

 
 خدمات الوساطة

يونيو  30في 
2018 

 ير مدققة()غ
  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري 

            
 موجودات القطاع 148,148,415  51,615,334  134,582,486  334,346,235  (101,310,714)  233,035,521

 وبات القطاعمطل 94,574,695  586,271  3,674,686  98,835,652  (1,637,729)  97,197,923

  

  الموحدة
التعديالت 
 خدمات الوساطة  العقارية  أخرى   اإلجمالي  واالستبعادات

ديسمبر 31في    
2017 

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

            

 موجودات القطاع 115,600,233  51,420,475  133,463,506  300,484,214  (100,272,023)  200,212,191

 مطلوبات القطاع 61,617,373  490,266  2,156,844  64,264,483  (65,828)  64,198,655

 
 .تقع جميع عمليات المجموعة في دولة قطر

 
 أرقام المقارنة   21

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

 


