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  ٩٢٠٠مارس  ٣١في 

   للمدقق المستقلالمراجعةمع تقرير 



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  المختصرةالبيانات المالية المرحلية 

  

 ٢٠٠٩ مارس ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  

  

  

  

  

  ةـصفح                                                                                         رسالفه

  

  --   حول البيانات المالية المرحلية المختصرة     المراجعةتقرير 

  

  ١  بيان المركز المالي المرحلي  

  

  ٢   المرحليالدخلبيان 

  

  ٣  المرحليالشامل  الدخلبيان 

  

  ٤    المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين

  

  ٦ - ٥  المرحلي يان التدفقات النقديةب

  

  ١٠ - ٧   المختصرةالمرحلية يةماليضاحات حول البيانات الإ



 

 

  

  

  

  

  ول البيانات المالية المرحلية المختصرةحالمراجعة تقرير 

  ٨-٩٩ر  . ق
  

  المحترمين                      أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و/ السادة

  )ق.م.ش(ة ليام الاقورية لألسالمالشركة اإل

   قطر-الدوحة 
  

  المقدمـة

والتي ") الشركة(") ق.م.ش( للشركة اإلسالمية لألوراق المالية ةالمرفقة  المختصرة المرحلية المالياتبيانال بمراجعة قمنا لقد
 في حقوق التغيرات والشاملوالدخل الدخل  كل من بياناتو ٢٠٠٩ مارس ٣١تتضمن بيان المركز المالي المرحلي كما في 

إن إدارة .  اريخ ، وبعض اإليضاحات التفسيريةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك الت المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية
التقارير ) " ٣٤(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المختصرة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية 

  .لمختصرة إستناداً إلى مراجعتناإن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية ا.   "ليةالمالية المرح

  

 نطاق المراجعة 

ات المالية المرحلية من قبل بيانمراجعة ال " )٢٤١٠(قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد
ستفسارات ، بشكل القيام بإجراء اإلالمختصرة  تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية . "تقل للمنشأة ات المسمدقق الحساب

 إن .ات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراء
قاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وف

  . فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنهاعلى تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً لذلك ،

  

 ستنتاج اإل

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

  

  ديلويت آند توشعن 

  
 

     محمد عثمان باهيميا                                                                         قطر–الدوحة  

  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم                                                               ٢٠٠٩ أبريل ١٦

  

  



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان المركز المالي المرحلي 

  

  ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيكما

- ١ - 

 
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١    
  )ةدققم(  )مراجعة(  إيضاح  

  ريال قطري  ريال قطري    الموجودات
        لمتداولةالموجودات ا

 ٦٤٠٫١٩٣٫١٤٥ ٦٣٢٫١٢٧٫١٤٥  ٣  نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ١٠٧٫٣٤٧٫٤٢٨ ٦٩٫٧١٣٫٩٢٧  ٤   أرصدة العمالء– أرصدة لدى البنوك

 --         ٣٧٣٫٢٥٨    المطلوب من العمالء
 ٩٧٧٫٦٧١ ٤٫٩٢٧٫٧٨٣    المطلوب من سوق الدوحة لألوراق المالية
 ٣٫٥٠٢٫٧٠٠ ١٠٫١٩٢٫٦٩٧  ٥  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

    ٧٥٢٫٠٢٠٫٩٤٤ ٧١٧٫٣٣٤٫٨١٠ 
      متداولةغير الالموجودات 

 ٤٫٧٤٢٫١٨٨ ٤٫٢٩٩٫٨٣٨    إستثمارات متاحة للبيع
 ٢٫٤٧١٫٣٩٣ ٢٫٠٩٥٫٥٥٢    ممتلكات ومعدات

    ٧٫٢١٣٫٥٨١ ٦٫٣٩٥٫٣٩٠ 
 ٧٥٩٫٢٣٤٫٥٢٥ ٧٢٣٫٧٣٠٫٢٠٠    مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      المطلوبات المتداولة
 ١١١٫٤٨٩٫٥٤٥ ٧٨٫٢١٨٫١١١  ٦  المطلوب إلى العمالء
 ٦٠٠٫١٥٠٫٠٠٠ ٦٠٧٫٠٧٦٫٦٤٠  ٧   عالقة من عقود مضاربةوالمطلوب إلى طرف ذ

 ٢٫٨٧٥٫٧٤٧ ٧٥٫٧٣١    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٧١٤٫٥١٥٫٢٩٢ ٦٨٥٫٣٧٠٫٤٨٢ 

      المطلوبات غير المتداولة
 ٥١٨٫٨٣٦ ٥٠٤٫٧٧٥    هاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة ن

      
 ٧١٥٫٠٣٤٫١٢٨ ٦٨٥٫٨٧٥٫٢٥٧    مجموع المطلوبات

      

      لمساهميناحقوق 
 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨   المدفوعرأس المال

 ١٨٥٫٤٧٦ ٧٦٠٫٠٢٢    أرباح مدورة
 ٧٫٣٤١٫٩٤١ ٧٫٣٤١٫٩٤١    إحتياطي قانوني

 ٧٢٫٩٨٠ )٢٤٧٫٠٢٠(    إحتياطي القيمة العادلة
  ١٦٫٦٠٠٫٠٠٠  --            توزيعات مقترحة
 ٤٤٫٢٠٠٫٣٩٧ ٣٧٫٨٥٤٫٩٤٣    لمساهمين امجموع حقوق

 ٧٥٩٫٢٣٤٫٥٢٥ ٧٢٣٫٧٣٠٫٢٠٠    المساهمين حقوق المطلوبات ومجموع
  
  

  

 يخالد بن ثاني بن عبداهللا آل ثان
 رئيس مجلس اإلدارة

  عبدالباسط أحمد الشيبي 
  العضو المنتدب

 المختصرةالمرحلية  المالية من هذه البياناتمرفقة تشكل جزءاً اإليضاحات الإن



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان الدخل المرحلي 

  

  ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٢ - 

  
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٠٨ مارس ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  ريال قطري  ريال قطري    داتيرااإل
        

 ٩٫٩٠٠٫٦٤٩ ٢٫٦٥٨٫٧٦٧    إيرادات الوساطة والعموالت
 )٣٫٢١٧٫١٦٨( )٦٣٦٫٥٧٨(    تالوساطة والعموالمصاريف 

 ٦٫٦٨٣٫٤٨١ ٢٫٠٢٢٫١٨٩    الوساطة والعموالتت صافي إيرادا
      

 ٧٨٠٫٨٧٣ ٥٤٦٫٤٤٩    إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية
 )٢٫٧٥٥( )١٢٢٫٣٥٠(    خسائر إستثمارات

 --    ٧٠٦٫٦٩٩    أرباح عقود المضاربة
 ٢٤٢٫٨٤٢ ٩٢٫٨٩١    إيرادات أخرى
 ٧٫٧٠٤٫٤٤١ ٣٫٢٤٥٫٨٧٨    يليةتشغالت صافي اإليرادا

      

      المصاريف

       

 )١٫٨٢٣٫٠٢٧( )٢٫٢٠٧٫٥٧٦(    مصاريف إدارية وعمومية

 )٤٣٦٫٦٩٥( )٣٩٤٫٩٥٦(    مصاريف إستهالكات

  )٦٤٫٥٣١( )٦٨٫٨٠٠(    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٢,٣٢٤,٢٥٣( )٢,٦٧١,٣٣٢(    إجمالي المصاريف
      

 ٥٫٣٨٠٫١٨٨ ٥٧٤٫٥٤٦    صافي أرباح الفترة
 ١،٣٥ ٠،١٤  ٩   حصة السهم من األرباح

  
 

  

  

  

  

  

  

 المختصرةالمرحلية  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  المرحليالشامل بيان الدخل 

  

  ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٣ - 

  
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٠٨ مارس ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١    
  )مراجعة(  )مراجعة(    
  ريال قطري  ريال قطري    
      

 ٥٫٣٨٠٫١٨٨ ٥٧٤٫٥٤٦    صافي أرباح الفترة
      

      بنود الدخل الشامل األخرى

 )٧٠,٧١٧( )٣٢٠,٠٠٠(  صافي خسائر تقييم اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع

      
 ٥٫٣٠٩٫٤٧١ ٢٥٤٫٥٤٦    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المختصرةةالمرحلي  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن

  

  



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

   بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

  

 ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية

  

  قانونيإحتياطي   رباح مدورةأ  المال رأس  
إحتياطي القيمة 

 لمجموعا توزيعات مقترحة  العادلة
  قطري ريال  قطري ريال  قطري ريال  قطري ريال  قطري ريال  قطري ريال  
              

 ٣٨٫٥٣٩٫٧٧٧ -- ١٫٠٤٦٫٨٩٢ ٥٫٤٩٨٫٤٨٨ ١١٫٩٩٤٫٣٩٧ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )مدققة (– ٢٠٠٨ يناير ١الرصيد كما في 
 ٥٫٣٠٩٫٤٧١ -- )٧٠٫٧١٧( -- ٥٫٣٨٠٫١٨٨ --  ةللفتر إجمالي الدخل الشامل

 )١١٫٨٠٠٫٠٠٠( --  --  -- )١١٫٨٠٠٫٠٠٠( --  ٢٠٠٧ لعام توزيعات أرباح
 ٣٢٫٠٤٩٫٢٤٨ -- ٩٧٦٫١٧٥ ٥٫٤٩٨٫٤٨٨ ٥٫٥٧٤٫٥٨٥ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )مراجعة (- ٢٠٠٨ مارس ٣١الرصيد كما في 

        

 ٤٤٫٢٠٠٫٣٩٧ ١٦٫٦٠٠٫٠٠٠ ٧٢٫٩٨٠ ٧٫٣٤١٫٩٤١ ١٨٥٫٤٧٦ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )مدققة (– ٢٠٠٩ يرينا ١الرصيد كما في 
 ٢٥٤٫٥٤٦ -- )٣٢٠٫٠٠٠( -- ٥٧٤٫٥٤٦ --  ةللفتر إجمالي الدخل الشامل

 -- )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( -- -- -- ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  *رأس المال المحول إلى 
 )٦٫٦٠٠٫٠٠٠( )٦٫٦٠٠٫٠٠٠(  --  -- -- --  ٢٠٠٨ لعام توزيعات أرباح
 ٣٧٫٨٥٤٫٩٤٣ -- )٢٤٧٫٠٢٠( ٧٫٣٤١٫٩٤١ ٧٦٠٫٠٢٢ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ )مراجعة (- ٢٠٠٩مارس٣١الرصيد كما في

  

  .ري ريال قط١٠,٠٠٠,٠٠٠المدفوع بمبلغ  على إقتراح مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال ٢٠٠٩ فبراير ٣ ين المنعقدة بتاريخم الجمعية العمومية العادية للمساهخاللتمت المصادقة * 

  

  

  

المختصرة المرحلية  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن

- ٤ - 



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

    التدفقات النقدية المرحليبيان

  

 ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٥ - 

 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٠٨ مارس ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  ريال قطري  ريال قطري    

        األنشطة التشغيلية
 ٥٫٣٨٠٫١٨٨ ٥٧٤٫٥٤٦    ةفترربح ال صافي
      التتعدي

 ٤٣٦٫٦٩٥ ٣٩٤٫٩٥٦    إستهالآات
 ٦٤٫٥٣١ ٦٨٫٨٠٠    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٧٨٠٫٨٧٣( )٥٤٦٫٤٤٩(    إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية
 ٢٫٧٥٥ --    خسائر بيع إستثمارات متاحة للبيع

 -- )٧٠٦٫٦٩٩(    أرباح عقود المضاربة

 -- ١٢٢٫٣٥٠    خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

 ٣٩٫٧٧٠ ٤١٫٨٣٦    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    )٥٫١٤٣٫٠٦٦ )٥٠٫٦٦٠ 
 ٥٧٫٢٤٣٫٢٣٤ ٣٧٫٦٣٣٫٥٠١     أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
 ٢٤٫٨٥٤٫٣٦٨ )٣٧٣٫٢٥٨(    المطلوب من العمالء

 )١٨٫٥٤١٫٣٥٩( )٣٫٩٥٠٫١١٢(    المطلوب من سوق الدوحة لألوراق المالية
 ٦٠٢٫٣٨٧ )٦٫٦٨٩٫٩٩٧(    فوعة مقدمًا وموجودات أخرىمصاريف مد

 )٦٢٫٨٧٩٫٤٦٤( )٣٣٫٢٧١٫٤٣٤(    المطلوب إلى العمالء
 -- ٦٫٩٢٦٫٦٤٠      من عقود مضاربةالمطلوب إلى طرف ذو عالقة

 )٩٩٨٫٦٧٦( )٢٫٨٠٠٫٠١٦(    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    )٥٫٤٢٣٫٥٥٦ )٢٫٥٧٥٫٣٣٦ 

 )١٧٫٥٨١( )٥٥٫٨٩٧(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 ٥٫٤٠٥٫٩٧٥ )٢٫٦٣١٫٢٣٣(    الناتج من األنشطة التشغيلية) / المستخدم في(صافي النقد 

      
      األنشطة اإلستثمارية

 )١٦٥٫٩٦٤( )١٩٫١١٥(    شراء ممتلكات ومعدات
 )٥٤٣٫٤٠٤( --    شراء إستثمارات متاحة للبيع

 ٣١٧٫٣٢٥ --     من بيع إستثمارات متاحة للبيعمتحصالت
 -- ٧٠٦٫٦٩٩    أرباح عقود المضاربة

 ٧٨٠٫٨٧٣ ٥٤٦٫٤٤٩    إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية
 ٣٨٨٫٨٣٠ ١٫٢٣٤٫٠٣٣    اإلستثماريةصافي النقد الناتج من األنشطة 

  
  
  
  
  
  
  

   المختصرةةالمرحلي  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
  



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

    التدفقات النقدية المرحليبيان

  

 ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٦ - 

 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٠٨ مارس ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  ريال قطري  ريال قطري    

      

      األنشطة التمويلية
 )٦٤٫٥٣١( )٦٨٫٨٠٠(    مصاريف تمويلية وبنكية

 (١١٫٨٠٠٫٠٠٠) )٦٫٦٠٠٫٠٠٠(    توزيعات أرباح
 )١١٫٨٦٤٫٥٣١( )٦٫٦٦٨٫٨٠٠(    في األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم 

      

 )٦٫٠٦٩٫٧٢٦( )٨٫٠٦٦٫٠٠٠(     في نقد وأرصدة لدى البنوكنقصصافي ال
 ٢٩٫١١٩٫٠١٣ ٦٤٠٫١٩٣٫١٤٥    ةفترنقد وأرصدة لدى البنوك في بداية ال
 ٢٣٫٠٤٩٫٢٨٧ ٦٣٢٫١٢٧٫١٤٥  ٣  ةفترنقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية ال
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  نشاط الشركة .١

 وقيدت بالسجل التجاري ٢٠٠٣ يونيو ١٥ ، وباشرت الشركة نشاطها بتاريخ الشركة اإلسالمية لألوراق المالية في دولة قطرتأسست 

 والقوانين واالنظمة المعمول بها من قبل سوق ٢٠٠٢ لسنة ٥التجارية رقم لشركات تخضع الشركة لقانون ا. )٢٦٣٣٧(تحت رقم 

تثمار أموالها  كما تقوم بإس وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،في عمل الوساطة الماليةتزاول الشركة نشاطها و  ،الدوحة لألوراق المالية

  .الخاصة بقصد الربح
  

تقرر تحويل الشركة إلى شركة قطرية مساهمة عامة ، وقد حصلت  , ٢٠٠٦ سبتمبر ٢٢تاريخ خالل إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد ب

وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الدوحة لألوراق المالية  , ٢٠٠٦ ديسمبر ٢٦الشركة على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ 

  .٢٠٠٨ مارس ٣بتاريخ 
  

 تحويل الشركة إلى شركة قابضة ، علماً ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٨كة في إجتماعها المنعقد بتاريخ قررت الجمعية العمومية غير العادية للشر

  .بأن اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية التحويل ال تزال جارية
  

  .٢٠٠٩ إبريل ١٦تم إعتماد البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 
  

  السياسات المحاسبية  .٢

إن .  لخاص بالتقارير المالية المرحلية ا)٣٤(لية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم تم إعداد هذه البيانات الما

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

  :بإستثناء ما يلي ٢٠٠٨ر  ديسمب٣١هية في المالية للسنة المنت
  

  "عرض البيانات المالية" معّدل – ١معيار المحاسبة الدولي رقم 

ر بعض المصطلحات المستخدمة ييتطلب هذا التعديل تغي.  ٢٠٠٩ يناير ١أصبح هذا التعديل نافذاً للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

لم يؤثر هذا .  وبعض التغييرات فيما يتعلق بالعرض واإلفصاح)  البيانات الماليةبما يتضن تغيير أسماء بعض هذه(في البيانات المالية 

  .التعديل على نتائج أعمال الشركة أو على مركزها المالي
  

  . واإليضاحات المرفقة بها٢٠٠٨سنة  مقترنة مع البيانات المالية لالمختصرةيجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية 
  

معايير  ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً للالمختصرة لية المرحليةإن البيانات الما

 بالضرورة مؤشراً للنتائج التي ٢٠٠٩ مارس ٣١باإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج للثالثة أشهر المنتهية في .  الدولية للتقارير المالية

  . ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١انات المالية للسنة المنتهية في يمكن توقعها للبي

  

  

  

  



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

    المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية

  

 ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٨ - 

  

 لدى البنوكأرصدة نقد و .٣
٢٠٠٩ مارس ٣١   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١   
)مراجعة(   )مدققة(   
 ريال قطري ريال قطري  
      

 --  ٥,٠٠٠  نقد في الصندوق
 --  ١٥٤,٨٩٠  لدى البنوكحسابات جارية 

 ٦٤٠,١٩٣,١٤٥  ٦٣١,٩٦٧,٢٥٥   ودائع ألجل
 ٦٤٠,١٩٣,١٤٥  ٦٣٢,١٢٧,١٤٥  المجموع

  
  
 
  أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك  .٤

 بإستخدامها في عمليات لحساب عمالئها ليقوموا تحتفظ بها الشركة تلك األرصدة التياألرصدة لدى البنوك الخاصة بالعمالء تمثل 

  . ك وتقوم بتسويتها مع الجهات األخرىبتحويل هذه المبالغ إلى أرصدة الشركة لدى البنو وعندها تقوم الشركة ،شراء األسهم 

  
  
 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى .٥

٢٠٠٩ مارس ٣١   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١   
)مراجعة(   )مدققة(   
 ريال قطري ريال قطري  
      

 --      ٦,٦٤١,٥٢٨     أرباح مستحقة من عقود المضاربة

  ٢,٠٠٠,١٥٠     ٢,٣٥٢,٨٧٤     تأمينات مستردة

  ٩٦٤,٧٤٩     ٤٨٨,٨٣٨      من ودائع لدى بنوك إسالمية إيرادات مستحقة

  ٥١٥,٣٢٧     ٧٠٦,٥٠٦     مصاريف مدفوعة مقدماً

  ٢٢,٤٧٤     ٢,٩٥١     أخرى

  ٣,٥٠٢,٧٠٠     ١٠,١٩٢,٦٩٧     المجموع

  
  
  
   إلى العمالءالمطلوب .٦

  .ليات البيع والشراء نيابة عنهم  المبالغ المودعة من قبل العمالء مقابل قيام الشركة بعمالمطلوب إلى العمالءمثل ي

  
  



  )ق.م.ش (اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

    المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية

  

 ٢٠٠٩ مارس ٣١  فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٩ - 

 
   إلى طرف ذو عالقة من عقود مضاربةالمطلوب .٧

 حيث تقوم الشركة بموجب ،) البنك( إتفاقيات مضاربة مع بنك قطر الدولي اإلسالمي ٤ بالدخول في ٢٠٠٨قامت الشركة خالل العام 

 وتحصل الشركة بموجب هذه اإلتفاقيات على نسبة ،لبنك  مليون ريال قطري بالنيابة عن ا٦٠٠ بإستثمار ما قدره اتهذه اإلتفاقي

  .من صافي الربح الناتج عن اإلستثمار% ٦,٥ -% ٤,٥تتراوح بين 

  
 
  

 رأس المـال .٨
٢٠٠٩ مارس ٣١   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١   
)مراجعة(   )مدققة(   

 ريال قطري ريال قطري  
      
     :رأس المال المصرح به والمصدر

  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ريال قطري للسهم الواحد١٠قدرها  سهم بقيمة إسمية ٤,٠٠٠,٠٠٠
  %٥٠        %٧٥       نسبة رأس المال المدفوع

  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )بالريال القطري(دفوع رأس المال الم
  

مـن  % ٥٠ك لتغطية  مليون ريال قطري من األرباح المقترح توزيعها إلى رأس المال وذل       ١٠بتحويل مبلغ   شركة خالل الفترة    ت ال ماق

 فبراير  ٣ بعد موافقة المساهمين على هذا اإلقتراح خالل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ             درالجزء غير المدفوع من رأس المال المص      

٢٠٠٩.   

  

  

  

   السهم من األرباححصة .٩

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

  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٠٨ مارس ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١  

  )مراجعة(  )مراجعة( 

     
  ٥,٣٨٠,١٨٨  ٥٧٤,٥٤٦  صافي ربح الفترة بالريال القطري 

  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠  متوسط عدد األسهم القائمة
  ١،٣٥  ٠،١٤  نصيب السهم من األرباح بالريال القطري
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 ةمع األطراف ذات العالقت عامالمال .١٠

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

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

  :كما يليكانت  خالل الفترة  ذات العالقة المدرجةإن المعامالت مع األطراف

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٠٨ مارس ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١  
  )مراجعة(  )مراجعة(

  ريال قطري  ريال قطري
    

  ٦٧٤,٤٥٥ ١٠٠,١٧٧  صافي إيرادات العمولة
  )٣٨١,٦٤٠(  )٤٨,٨٠٩(  عموالت مرتجعة

  --  ٧٠٦,٦٩٩  أرباح عقود المضاربة

  
  
  

 منافع طاقم اإلدارة العليا .١١

  :كما يليكانت  خالل الفترة إن تفاصيل منافع طاقم اإلدارة العليا

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٠٨ مارس ٣١  ٢٠٠٩ مارس ٣١  
  )مراجعة(  )مراجعة(

  ريال قطري  ريال قطري
    

  ٤٨,٠٠٠  ٤٨,٠٠٠  منافع قصيرة األجل

  
  
  

  ةاإللتزامات المحتمل .١٢
٢٠٠٩ مارس ٣١   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١   

)مراجعة( )مدققة(   
 ريال قطري ريال قطري

    
  ٦٩٢,٥٠٠,٠٠٠  ٦٩٧,٥٠٠,٠٠٠  خطابات ضمان

  


