
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  )ق.م.ش( القابضة يةسالماإل المجموعة

  ) سابقاً ")ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية "( 

  قطر –الدوحة 

  

  المختصرة المرحليةالموحدة البيانات المالية 

  المستقلالحسابات مدقق المراجعة لتقرير و

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

  )سابقاً )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

  

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

  

  

  

  

  --  حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة اجعة لمدقق الحسابات المستقلتقرير المر

  

  ةـصفح                                                                                                   رسالفه

  

  

  ١  المختصر المرحليالموحد ي بيان المركز المال

  

  ٢  المختصر المرحليالموحد الدخل بيان 

  

  ٣  المختصر المرحليالموحد الشامل الدخل بيان 

  

  ٤    المختصر المرحليالموحد  بيان التغيرات في حقوق المساهمين

  

  ٥  المختصر المرحليالموحد  بيان التدفقات النقدية

  

٩ -  ٦  المختصرة المرحليةة الموحد يةماليضاحات حول البيانات الإ



 

 

  

  

  ٨- ٩٩ر . ق 

  

  حول البيانات الموحدة المرحلية المختصرةتقرير المراجعة 

  

  المحترمين                      أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و/ السادة

  )ق.م.ش( لمجموعة اإلسالمية القابضةا

  قطر -الدوحة 

  

  المقدمـة

والتي ") ةالمجموع(") ق.م.ش( للمجموعة اإلسالمية القابضةية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة البيانات المال بمراجعة قمنا لقد
المرحلية المختصرة  الموحدة الشاملوالدخل الدخل  كل من بياناتو،  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ كما فيتتضمن بيان المركز المالي الموحد 

المرحلية  الموحدة التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقديةكل من بيانات و، خاريأشهر المنتهية في ذلك الت والتسعةالثالثة  ةلفتر
مسؤولة عن إعداد وعرض لمجموعة إن إدارة ا. اريخ، وبعض اإليضاحات التفسيريةأشهر المنتهية في ذلك الت التسعةلفترة المختصرة 

إن مسؤوليتنا هي ". التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(المحاسبة الدولي رقم وفقاً لمعيار المختصرة المرحلية  الموحدة هذه البيانات المالية
  .لمختصرة إستناداً إلى مراجعتناا الموحدة إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية

  

 نطاق المراجعة 

ات المالية المرحلية من قبل مدقق بياناجعة المر " )٢٤١٠(قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد
، بشكل رئيسي ستفساراتالقيام بإجراء اإلالمختصرة المرحلية الموحدة تتضمن مراجعة البيانات المالية  ".ات المستقل للمنشأة الحساب

إن نطاق المراجعة يقل  .أخرىات تحليلية وإجراءات مراجعة من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراء
ور جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األم

  .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً لذلك ،

  

 ستنتاج اإل

المرفقة لم يتم المختصرة  المرحليةالموحدة لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية  مراجعتنا ، أعمال إلى ستناداًإ
  ."المرحليةالتقارير المالية " )٣٤(إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  

  

  ديلويت آند توشعن  

  
     صالحهمدحت 

  )٢٥٧(سجل مراقبي الحسابات رقم  

  .............٢٠١٠  

  قطر –الدوحة 



  )ق.م.ش(عة اإلسالمية القابضة المجمو

  )سابقاً )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
  

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ في كما

- ١ - 

 
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠    
  )مدققة(  )مراجعة( إيضاح  

  ريال قطري  ريال قطري   الموجودات
       الموجودات المتداولة

 ٦٠,٠٥٠,٩٥٠ ٢٣٤,٤٣٠,٢٧٩  ٤  نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ٣٧,١٠٥,٧٥٢ ٩٣,٣٧٣,٥٩٦  ٥  أرصدة العمالء –لدى البنوك  أرصدة

 ١,١٠١,٩٤٨ ٢,٨٨٠,٤٨٩    المطلوب من العمالء
  ١٢,٧٥٩,٧٨٢ ٣,١٢٤,٤٨٩  ٦  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

   ١١١,٠١٨,٤٣٢ ٣٣٣,٨٠٨,٨٥٣ 
      الموجودات غير المتداولة
 ٤,٥٤٩,٢٣٩ ٣,٩٩٤,٨٨١    إستثمارات متاحة للبيع

 ١,١٠٨,٧٥٤ ٨٦٥,٠٧٢    كات ومعداتممتل
   ٥,٦٥٧,٩٩٣ ٤,٨٥٩,٩٥٣ 

 ١١٦,٦٧٦,٤٢٥ ٣٣٨,٦٦٨,٨٠٦    مجموع الموجودات
      

     المطلوبات وحقوق المساهمين
      المطلوبات المتداولة
 ٦١,٤٩٨,٢٦٣ ٩٦,١٠٢,٥٦٢  ٧  المطلوب إلى العمالء
 --  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨  عقد وكالةعالقة من  والمطلوب إلى طرف ذ

 ١١,٩٧٧,١٦٦ ١٠٧,٣٩٩    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
   ٧٣,٤٧٥,٤٢٩ ٢٩٦,٢٠٩,٩٦١ 

      المطلوبات غير المتداولة
 ٦٢٢,٤٧٧ ٧٠٥,٠٧٧    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     
 ٧٤,٠٩٧,٩٠٦ ٢٩٦,٩١٥,٠٣٨    مجموع المطلوبات

     
      لمساهميناحقوق

 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩  المدفوع رأس المال
 ٧,٨٢٨,٤١٨ ٧,٨٢٨,٤١٨    إحتياطي قانوني
 ٥٦٣,٧٧٢ ٣,٨٤١,١١١    أرباح مدورة

 ١٨٦,٣٢٩ ٨٤,٢٣٩    إحتياطي القيمة العادلة
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  --    توزيعات مقترحة

 ٤٢,٥٧٨,٥١٩ ٤١,٧٥٣,٧٦٨    لمساهمينا مجموع حقوق

 ١١٦,٦٧٦,٤٢٥ ٣٣٨,٦٦٨,٨٠٦ المساهمين حقوقالمطلوبات ومجموع
  
  

  

  

 المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

 يخالد بن ثاني بن عبداهللا آل ثان. د
 رئيس مجلس اإلدارة

  عبدالباسط أحمد الشيبي 
  العضو المنتدب



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

  )سابقاً )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  يان الدخل الموحد المرحلي المختصرب
  

 ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠ في لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية

- ٢ - 

  
  أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠ ٢٠١٠سبتمبر٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري    

            اإليرادات

 ١١,٣١١,٥٠٤ ١٠,٧١٧,٩٠٩ ٣,١٣٧,٤٧١ ٢,٥٢٥,٦٢٥    إيرادات الوساطة والعموالت

 )٢,٩٢٦,٧٦٨( )٢,٨٦١,٥٠٥( )٨٠١,٢٩٥( )٦٧٨,٩٧٥(    مصاريف الوساطة والعموالت

 ٨,٣٨٤,٧٣٦ ٧,٨٥٦,٤٠٤ ٢,٣٣٦,١٧٦ ١,٨٤٦,٦٥٠    صافي إيرادات الوساطة والعموالت
        

  ١,٨٨٦,٠٠٢  ١,٨٦٣,٢٣٧ ٥٧٨,٧٩٧ ٥٨٩,٧٠٠    إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية

بيع إستثمارات متاحة ) خسائر/ (أرباح 

 )٦٥,٧٤٢( ٨٢,٣٩٥ --  ٦٨,٨٤٧    للبيع

سائر التدني في قيمة اإلستثمارات خ

  )٢٩٤,٨٩٨(  )٥,٢٦٠( --    --    المتاحة للبيع

 ١,٥٢٨,١٩٢ ٢٨٥,٠٠٠ ٢٢٧,٨٣٠ --    أرباح عقود المضاربة

 ١,١٢٢,١٤٨ ٢٠٠,٥١٩ ٢٧,٣٩٧ --    إيرادات أخرى 

 ١٢,٥٦٠,٤٣٨ ١٠,٢٨٢,٢٩٥ ٣,١٧٠,٢٠٠ ٢,٥٠٥,١٩٧    صافي اإليرادات التشغيلية

      
          المصاريف

 )٦,٨٣٣,٨١١( )٦,١٧١,٤١٩( )٢,٢٥٠,٢٨٣( )١,٩٧٢,٢٧٣(    مصاريف إدارية وعمومية

 )١,١٨٠,٣٦١( )٧٢٧,٢٨٥( )٣٩٤,٤٥٣( )١٤٦,٦٨٣(    مصاريف إستهالكات

  )١٨٩,٤٧٣(  )١٠٦,٢٥٢( )٥٧,٨٠٧( )٣٤,٨٨٨(    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٨,٢٠٣,٦٤٥( )٧,٠٠٤,٩٥٦( )٢,٧٠٢,٥٤٣( )٢,١٥٣,٨٤٤(    إجمالي المصاريف

       
 ٤,٣٥٦,٧٩٣ ٣,٢٧٧,٣٣٩ ٤٦٧,٦٥٧ ٣٥١,٣٥٣    صافي أرباح الفترة

 ١،٠٩ ٠,٨٢ ٠،١٢ ٠،٠٩  ١٠  حصة السهم من األرباح 

  
 

  

  

  

  

 المرحلية المختصرة الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

  )سابقاً )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  المختصر بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي
  

 ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠ في ةلفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهي

- ٣ - 

  

  ر المنتهية فيأشهالتسعة لفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  

  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  

          

 ٤,٣٥٦,٧٩٣ ٣,٢٧٧,٣٣٩ ٤٦٧,٦٥٧ ٣٥١,٣٥٣  صافي أرباح الفترة

      بنود الدخل الشامل األخرى
أرباح  تقييم  ) /ئرخسا(صافي

 ٢٦٥,٣٤٨ )١٠٢,٠٩٠( ٤٤,٠٩٩ )٤٧,٠٠٠(  اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

 ٤,٦٢٢,١٤١ ٣,١٧٥,٢٤٩ ٥١١,٧٥٦ ٣٠٤,٣٥٣  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المختصرة المرحليةالموحدة  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

  )سابقاً )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر
  

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٤ - 

  

  

  

  

  

 المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

  أرباح مدورة  إحتياطي قانوني  المدفوع المال رأس  

إحتياطي      

 لمجموعا  توزيعات مقترحة  القيمة العادلة

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

              

 ٤٤,٢٠٠,٣٩٧ ١٦,٦٠٠,٠٠٠ ٧٢,٩٨٠ ١٨٥,٤٧٦ ٧,٣٤١,٩٤١ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة( – ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد كما في 

 ٤,٦٢٢,١٤١  --  ٢٦٥,٣٤٨ ٤,٣٥٦,٧٩٣  --   --   إجمالي الدخل الشامل للفترة

  --  )١٠,٠٠٠,٠٠٠(  --   --   --  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  المحول إلى رأس المال 

 )٦,٦٠٠,٠٠٠( )٦,٦٠٠,٠٠٠(  --   --   --   --   توزيعات أرباح 

 ٤٢,٢٢٢,٥٣٨  -- ٣٣٨,٣٢٨ ٤,٥٤٢,٢٦٩ ٧,٣٤١,٩٤١ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ )مراجعة(- ٢٠٠٩سبتمبر٣٠الرصيد كما في

    
 ٤٢,٥٧٨,٥١٩ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٦,٣٢٩ ٥٦٣,٧٧٢ ٧,٨٢٨,٤١٨ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة( – ٢٠١٠يناير  ١الرصيد كما في 

 ٣,١٧٥,٢٤٩  --  )١٠٢,٠٩٠( ٣,٢٧٧,٣٣٩  --   --   إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )٤,٠٠٠,٠٠٠( )٤,٠٠٠,٠٠٠(  --   --   --   --   توزيعات أرباح 

 ٤١,٧٥٣,٧٦٨  -- ٨٤,٢٣٩ ٣,٨٤١,١١١ ٧,٨٢٨,٤١٨ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة( - ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠ي الرصيد كما ف



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

  )سابقاً )" ق.م.ش(ة اإلسالمية لألوراق المالية الشرك( "

  بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر
  

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٥ - 

 
  أشهر المنتهية فيالتسعة لفترة   
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ال قطريري 
      األنشطة التشغيلية
 ٤,٣٥٦,٧٩٣ ٣,٢٧٧,٣٣٩  صافي ربح الفترة

   تعديالت
 ١,١٨٠,٣٦١ ٧٢٧,٢٨٥  إستهالكات

 ١٨٩,٤٧٣ ١٠٦,٢٥٢  مصاريف تمويلية وبنكية
   )١,٨٨٦,٠٠٢()١,٨٦٣,٢٣٧(  إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية

 ٦٥,٧٤٠ )٨٢,٣٨٧(  بيع إستثمارات متاحة للبيع خسائر) / أرباح(
 ٢٩٤,٨٩٨ ٥,٢٦٠  خسائر التدني في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

 )١,٥٢٨,١٩٢( )٢٨٥,٠٠٠(  أرباح عقود المضاربة
  --   ٤١٨  خسائر بيع ممتلكات ومعدات

 ١٢٧,٩٩٨ ١١٥,٠٧٧  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ٢,٨٠١,٠٦٩ ٢,٠٠١,٠٠٧ 

 ٢٩,٠٩٦,٤٢٨ )٥٦,٢٦٧,٨٤٤(  مالءأرصدة الع –أرصدة لدى البنوك 
 )٣,٢٥٣,٦٦٣()١,٧٧٨,٥٤١(  المطلوب من العمالء

   )٦,٣٦١,٤٩٠( ٩,٦٣٥,٢٩٣  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 )٢٣,٥٩٢,٥٥٤( ٣٤,٦٠٤,٢٩٩  المطلوب إلى العمالء

 ٥,٨٦٩,٨٦٩ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   عقد وكالةالمطلوب إلى طرف ذو عالقة من 
 ) ٢,٧٢٥,٩٢٢( )١١,٨٦٩,٧٦٧(  مطلوبات أخرىمصاريف مستحقة و

  ١,٨٣٣,٧٣٧ ١٧٦,٣٢٤,٤٤٧ 
 )٥٥,٨٩٧( )٣٢,٤٧٧(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 ١,٧٧٧,٨٤٠ ١٧٦,٢٩١,٩٧٠ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة اإلستثمارية
 )١٤٦,٦٤٩( )٤٨٤,٠٢١(  شراء ممتلكات ومعدات

 )٢,١٥٦,٠٥١()٢,٧١٥,٥٢٢(  شراء إستثمارات متاحة للبيع
 ٢,٠٩٠,٣١١ ٣,٢٤٤,٩١٧  متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 ١,٥٢٨,١٩٢ ٢٨٥,٠٠٠  أرباح عقود المضاربة
 ١,٨٨٦,٠٠٢ ١,٨٦٣,٢٣٧  إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية

 ٣,٢٠١,٨٠٥ ٢,١٩٣,٦١١ األنشطة اإلستثمارية صافي النقد الناتج من
    

    األنشطة التمويلية
 )١٨٩,٤٧٣( )١٠٦,٢٥٢(  مصاريف تمويلية وبنكية

 )٦,٦٠٠,٠٠٠()٤,٠٠٠,٠٠٠(  توزيعات أرباح
 )٦,٧٨٩,٤٧٣()٤,١٠٦,٢٥٢( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
 )١,٨٠٩,٨٢٨( ١٧٤,٣٧٩,٣٢٩  في نقد وأرصدة لدى البنوك )النقص( الزيادةصافي 

 ٦٤٠,١٩٣,١٤٥ ٦٠,٠٥٠,٩٥٠  قد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترةن
 ٦٣٨,٣٨٣,٣١٧ ٢٣٤,٤٣٠,٢٧٩ نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

  

 المختصرة المرحليةالموحدة المالية  من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  نشاط الشركة .١

  

وقيدت بالسجل  ٢٠٠٣يوليو  ٧بتاريخ كشركة قطرية مساهمة عامة بدولة قطر ") الشركة(" اليةلألوراق الم اإلسالمية الشركةتأسست 

إلى المجموعة ) ق.م.ش(من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية  الشركة تغيير إسمتم  ٢٠١٠ في عام ).٢٦٣٣٧(التجاري تحت رقم 

 ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٨جمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ بناءاً على موافقة المساهمين في ال )ق.م.ش(القابضة  اإلسالمية

  .٢٠١٠اغسطس  ٢٢وقرار مجلس اإلدارة في اإلجتماع المنعقد بتاريخ 
  

ويشار إليهم ( "الشركة اإلسالمية لألوراق المالية"شركتها التابعة و للشركةتتضمن هذه البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية 

تحت رقم  في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري) الشركة التابعة(لألوراق المالية  تم تسجيل الشركة اإلسالمية .)"المجموعة"جميعاً 

تقوم  .)ق.م.ش(وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة  ٢٠١٠يوليو  ١٩بتاريخ  الشخص الواحد ذاتكشركة  )٤٦٦٤٥(

  . ساطة النقديةالشركة التابعة بتقديم أعمال الو
  

  . وقوانين بورصة قطر ٢٠٠٢لسنه ) ٥(وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم  المجموعةتعمل 
  

المشاركة في إدارة  ، )عبر شركتها التابعة( ، الوساطة النقدية اإلستثمار في األسهم والسندات في لمجموعةتتمثل األغراض الرئيسية ل

  .بتملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازات المجموعةوم كما تقالشركات التابعة لها ، 
  

  .٢٠١٠ ......... من قبل مجلس اإلدارة في الموحدة المختصرة المرحليةالموحدة المالية  البياناتهذه تم إعتماد 

  

  

  السياسات المحاسبية  .٢
  

. الخاص بالتقارير المالية المرحلية ) ٣٤(معيار المحاسبة الدولي رقم المرحلية المختصرة وفقاً ل الموحدة تم إعداد هذه البيانات المالية

المرحلية المختصرة تطابق السياسات التي تم إستخدامها في الموحدة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية 

  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
  

  .واإليضاحات المرفقة بها ٢٠٠٩مقترنة مع البيانات المالية لسنة  المرحلية المختصرةالموحدة ه البيانات المالية يجب قراءة هذ
  

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً  المرحلية المختصرة الموحدة إن البيانات المالية

بالضرورة مؤشراً  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةللباإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج .  رير الماليةللمعايير الدولية للتقا

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة للنتائج التي يمكن توقعها للبيانات المالية

  

  

 التحليل القطاعي .٣
  

اإلستثمارات النقدية وإدارة خالل قطاع أعمال رئيسي يتمثل في أعمال  نشاطها من )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعةتمارس 

فنشاطها يتم من خالل قطاع أعمال ) الشركة اإلسالمية لألوراق المالية(أما الشركة التابعة  .وفي دولة قطر فقط الشركات التابعة لها

طلوبات ونتائج األعمال الخاصة بكل لموجودات والمتم عرض ا .رئيسي واحد يتمثل في أعمال الوساطة النقدية وفي دولة قطر فقط

  .من القطاعين بشكل منفصل في بيان المركز المالي وبيان الدخل
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 نقد وأرصدة لدى البنوك .٤
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠سبتمبر ٣٠  
 )مدققة( )مراجعة(  
  ريال قطري  ريال قطري  

      

  ٦٠,٠٥٠,٩٥٠  ٢٣٤,٤٣٠,٢٧٩  ودائع ألجل 

  ٦٠,٠٥٠,٩٥٠  ٢٣٤,٤٣٠,٢٧٩  المجموع
  

  

 أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك  .٥
  

بإستخدامها في عمليات  لحساب عمالئها ليقوموا المجموعةتحتفظ بها  تلك األرصدة التيتمثل األرصدة لدى البنوك الخاصة بالعمالء 

  .م بتسويتها مع الجهات األخرىلدى البنوك وتقو الشركةبتحويل هذه المبالغ إلى أرصدة  الشركةشراء األسهم ، وعندها تقوم 
  

  

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى .٦
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  

 )مدققة( )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

  ١٢,٢١٧,٩٩٩  --  إيرادات مستحقة من ودائع لدى بنوك إسالمية 

      ١٢٤,٥٢٥  ٢,٠٣١,٣٤٤  تأمينات مستردة

     ٤١٧,٢٥٨  ١,٠٩٣,١٤٥  اًمصاريف مدفوعة مقدم

  ١٢,٧٥٩,٧٨٢  ٣,١٢٤,٤٨٩  المجموع
  

  

  المطلوب إلى العمالء .٧
  

  .عمليات البيع والشراء نيابة عنهمب المجموعةيمثل المطلوب إلى العمالء المبالغ المودعة من قبل العمالء مقابل قيام 
  

  

  عقد وكالةالمطلوب إلى طرف ذو عالقة من  .٨
  

، ") البنك("مع طرف ذو عالقة ، بنك قطر الدولي اإلسالمي  وكالةبعقد اتفاقية موعة المجقامت  ٢٠١٠خالل الربع الثالث من العام 

مع البنوك  ثالثة أشهربإستثمار المبلغ بالنيابة عن البنك لمدة  المجموعةبموجب اإلتفاقية ، تقوم . مليون ريال قطري ٢٠٠بمبلغ 

ألف  ١٠٠وذلك مقابل أجر محدد بمبلغ ، التي تتعامل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية )الخارجية/المحلية(اإلسالمية والمؤسسات المالية 

  . ريال قطري
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 رأس المـال .٩
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
 )مدققة( )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري 
     :رأس المال المصرح به والمصدر

  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ي للسهم الواحدريال قطر ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها  ٤,٠٠٠,٠٠٠

  %٧٥  %٧٥  نسبة رأس المال المدفوع

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )بالريال القطري(رأس المال المدفوع 

  

  

  السهم من األرباح حصة .١٠
  

  :السهم من األرباح بنسبة أرباح الفترة إلى متوسط عدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي حصةيتم إحتساب 
  

  

  أشهر المنتهية فيالتسعة لفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
سبتمبر٣٠  

٢٠١٠ 
سبتمبر  ٣٠

٢٠٠٩  
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٠  
سبتمبر  ٣٠

٢٠٠٩  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري ريال قطري  
         

  ٤,٣٥٦,٧٩٣  ٣,٢٧٧,٣٣٩  ٤٦٧,٦٥٧ ٣٥١,٣٥٣  صافي ربح الفترة بالريال القطري 
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠  متوسط عدد األسهم القائمة

  ١،٠٩  ٠،٨٢  ٠،١٢ ٠،٠٩ )الريال القطري(العائد األساسي على السهم

  

  

 ةمع األطراف ذات العالقت معامالال .١١
  

أو الشركات التي يملكون فيها  للمجموعةة العليا إن هذه المعامالت هي مع أطراف ذات عالقة مثل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدار

  .للمجموعةحصصاً رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية 
  

  :إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة خالل الفترة كانت كما يلي
  

  أشهر المنتهية فيالتسعة لفترة   
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠

  )مراجعة(  )مراجعة(
  ريال قطري  ريال قطري

    

  ٤٧١,٣٩٤  ٨٤٧,٣٤٩  صافي إيرادات العمولة

  ١,٥٢٨,١٩٢  ٢٨٥,٠٠٠  أرباح عقود المضاربة
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 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٩ - 

  

 منافع طاقم اإلدارة العليا .١٢
    

  :إن تفاصيل منافع طاقم اإلدارة العليا خالل الفترة كانت كما يلي
  تهية فيأشهر المن التسعةلفترة   
  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري
    

  ١٤٤,٠٠٠  ١٤٤,٠٠٠  قصيرة األجل عمناف

  

  

  اإللتزامات المحتملة .١٣
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠  

 )مدققة( )مراجعة(
  ريال قطري  ريال قطري

    

  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٢,٥٠٠,٠٠٠  خطابات ضمان

  


