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  الكرام     أعضاء مجلس اإلدارة السادةتقر'ر حول مراجعة البانات المالة المرحلة المختصرة الموحدة إلى 
    )ق.م.ش( القا
ضة اإلسالمة المجموعة

  
  المقدمة

التا'عة (�شار إلیهم للمجموعة اإلسالم�ة القا'ضة ش.م.ق ("الشر�ة") وشر�اتها  المرحلي الموحد المرف�المر�ز المالي  ب�ان لقد راجعنا
لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر  المرحل�ة الموحدة للدخل والدخل الشاملب�انات الو  2014 یونیو �30ما في  جم�عا بـ "المجموعة")

أشهر  ستةاللفترة  الموحد المرحلي تدفقات النقد�ةو�3ان الالمرحلي التغیرات في حقوق المساهمین �3ان و  2014یونیو  30المنته�ة في 
  . المنته�ة في ذلك التار7خ واإل�ضاحات المتممة لها

  
 34وفقًا للمع�ار الدولي للتقار7ر المال�ة رقم الموحدة عن إعداد وعرض هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة  إن اإلدارة مسؤولة

 الموحدةالمرحل�ة المختصرة  هذه الب�انات المال�ةحول إصدار نتیجة مراجعة ولیتنا هي لتقار7ر المال�ة المرحل�ة. إن مسؤ 'اوالمتعل� 
   .المراجعة التي قمنا بها أعمالإلى  استنادا

  
  نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المال�ة المرحل�ة التي �قوم بها المدق�  2410لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمع�ار الدولي المتعل� بإجراءات المراجعة 
ولین عن األمور ؤ وتتكون مراجعة المعلومات المال�ة المرحل�ة من إجراء استفسارات أساسًا من األشخاص المس .المستقل للمؤسسة"

 Fعن نطاق تدقی� یتم وفقًا لمعاییر  إن نطاق المراجعة �قل �ثیراً . المال�ة والمحاسب�ة ، وتطبی� إجراءات تحلیل�ة وٕاجراءات مراجعة أخر
،  ستط�ع الحصول على التأكید الذL �م�ن أن نحصل عل�ه عن �افة األمور الهامة خالل أعمال تدقی�التدقی� الدول�ة ، و'التالي ال ن

  .وعل�ه فإننا ال نبدL رأ�ًا حول تدقی� هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة
  

  نتیجة المراجعة
، من  المرحل�ة المختصرة الموحدة لم یتم إعدادهااستنادًا إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما �ستدعي االعتقاد 'أن الب�انات المال�ة 

  .34، وفقًا لمع�ار المحاس'ة الدولي رقم  الماد�ة�افة النواحي 
    

  
  

  عـن إرنســت و7ــونــغ                                                                       
  
  
  

  ـادرـــاد نــــز7ــــ  
  محــاســب قــانـونـي  
  258مراقبي الحسا'ات رقم سجل   
  2014یولیو  9الدوحة في   



  القا
ضة (ش.م.ق)اإلسالمة  المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة  17إلى  1تش�ل اإل�ضاحات المرفقة من 
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  الموحد  بان المر/ز المالي المرحلي
  2014 یونیو �30ما في 

  

  د�سمبر 31     یونیو 30    
    2014    2013  
  (مدققة)    (غیر مدققة)    
  ر7ال قطرL     ر'ال قطر3   إ�ضاحات  

        الموجودات
        المتداولةالموجودات 

 40.054.500  3  أرصدة لدF البنوك
48.441.981 

 401.577.723  4  أرصدة العمالء –أرصدة لدF البنوك 
187.369.007 

 178.271    م'الغ مستحقة من عمالء
791 

 4.371.720 13.741.682  5  وارصدة مدینة اخرF 'الغ مدفوعة مقدمًا م

          

  240.183.499  455.552.176    إجمالي الموجودات المتداولة
          

        الموجودات غیر المتداولة
 699.777 392.226    ومعدات ممتلكات

 4.605.289 5.052.610  6  إستثمارات متاحة للب�ع

        

  5.305.066  5.444.836    إجمالي الموجودات غیر المتداولة
        

 245.488.565 460.997.012    إجمالي الموجودات

          

        المطلو
ات وحقوق المساهمین 
        المطلو
ات المتداولة

 174.449.189 386.256.143    عمالء إلىم'الغ مستحقة 

 7.149.400 10.422.726    م'الغ مستحقة إلى بورصة قطر

 4.064.529 3.781.192  8  ارصدة دائنة اخرF و مصار7ف مستحقة 

 400.460.061    إجمالي المطلو
ات المتداولة
185.663.118  

          


        ةغیر المتداول اتالمطلو
 858.429 1.012.181    مخصص م�افأة نها�ة الخدمة للموظفین

          

 186.521.547 401.472.242    إجمالي المطلو
ات

          

        حقوق المساهمین
 40.000.000 40.000.000  9  رأس المال 

 10.243.566 10.243.566    قانوني إحت�اطي

 )158.570( )359.344(    احت�اطي ق�مة عادلة

 8.882.022 9.640.548    أر3اح مدورة

          

 58.967.018 59.524.770    إجمالي حقوق المساهمین

          

 245.488.565 460.997.012    إجمالي المطلو
ات وحقوق المساهمین 

  
  

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

  د. یوسف أحمد حسین النعمة

  رئ�س مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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ضة (ش.م.ق)اإلسالمة  المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة  17إلى  1تش�ل اإل�ضاحات المرفقة من 
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  الموحد  بان الدخل المرحلي

  2014 یونیو 30المنته�ة في شهر أ ستةلل
  

  ة في أشهر المنته� للستة    ة في للثالثة أشهر المنته�    
  2013 یونیو 30    2014 یونیو 30    2013 یونیو 30    2014 یونیو 30    
  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(    
  ر7ال قطرL     ر'ال قطر3     ر7ال قطرL     ر'ال قطر3   إ�ضاحات  

                  

 7.497.262 17.960.672   4.314.361 10.964.383    إیرادات وساطة وعموالت

 )1.933.944( )4.816.105(   )1.099.647( )2.960.612(    مصار7ف وساطة وعموالت

    3.214.714  8.003.771    وساطة وعموالت إیرادات صافي 
13.144.567  5.563.318  

            
'غرض عقار صافي ر3ح من ب�ع 

 - -  11  المتاجرة

  

- 1.000.000 

حسا'ات توفیر لدF بنوك  من إیرادات
 393.234 107.450    إسالم�ة

  

206.318 756.831 

ب�ع إستثمارات متاحة  من حصافي ر3
 177.947 265.099    للب�ع

  

549.069 177.947 

في ق�مة إستثمارات  خسائر إنخفاض
  -  )135.633(    متاحة للب�ع

  
)298.904(  )475.634(  

 593.373 -   299.690 -    و�الةعقود  ایراد من

 624.927 58.500   174.659 3.500    توز7عات أر3احإیرادات 

 8.240.762 13.659.550   4.260.244 8.244.187    التشغیل ایراداتصافي 

            
 - 32.273   - 15.319    أخرF إیرادات 

 )3.838.884( )6.133.297(   )1.964.498( )3.665.487(    مصار7ف إدار7ة وعموم�ة

            
 4.401.878 7.558.526   2.295.746 4.594.019    ر<ح الفترة

            
    0.57  1.15  12  للسهم والمخفف األساسي العائد

1.89  1.10  
  



  اإلسالمة القا
ضة (ش.م.ق) المجموعة
 

  .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة  17إلى  1تش�ل اإل�ضاحات المرفقة من 
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  الموحد الشامل المرحلي بان الدخل
  2014 یونیو 30المنته�ة في أشهر  ستةلل
 

  ة في أشهر المنته� للستة    ة في للثالثة أشهر المنته�  
  2013 یونیو 30    2014 یونیو 30    2013 یونیو 30    2014 یونیو 30  
  )غیر مدققة(    )غیر مدققة(  
  ر7ال قطرL     ر'ال قطر3     ر7ال قطرL     ر'ال قطر3   

                

 4.401.878 7.558.526   2.295.746 4.594.019  ر<ح الفترة

        

            (خسائر) إیرادات شاملة أخرB للفترة
تغیرات الق�مة العادلة لإلستثمارات 

  603.823  )200.774(  710.403  )263.595(  المتاحة للب�ع
        

 5.005.701 7.357.752   3.006.149 4.330.424  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  



 اإلسالمة القا
ضة (ش.م.ق) المجموعة

  المرحل�ة المختصرة الموحدة إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة 
   2014یونیو  30في  
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