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 الموحدةالبيانات المالية المرحلية المختصرة 

  وتقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
  ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
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  تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل معالموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  

 ٢٠١١ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
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  ٦ - ٥  الموحد المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية
  
  
  ١٠ - ٧  الموحدة المرحلية المختصرة يةماليضاحات حول البيانات الإ
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  الموحدة المرحلية المختصرة المالية تقرير المراجعة حول البيانات

  
  

  المحترمين                      أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و / السادة
  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

  قطر -الدوحة 
  

  المقدمـة
والتي ") المجموعة) ("ق.م.ش(المرفقة للمجموعة اإلسالمية القابضة ة الموحدبمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة  قمنا لقد

التغيرات في حقوق و ، وكل من بيانات الدخل والدخل الشامل  ٢٠١١ مارس ٣١تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 
، وبعض اإليضاحات  لك التاريخأشهر المنتهية في ذ الثالثةلفترة الموحدة المرحلية المختصرة المساهمين والتدفقات النقدية 

وفقًا لمعيار المحاسبة الموحدة إن إدارة المجموعة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة . التفسيرية
ة المختصرة إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلي". التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(الدولي رقم 

  .إستنادًا إلى مراجعتناالموحدة 
  

 نطاق المراجعة 

مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل مدقق ) " ٢٤١٠(قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد
، بشكل  القيام بإجراء اإلستفساراتالموحدة  تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة". الحسابات المستقل للمنشأة 

إن نطاق . رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وٕاتباع إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرى
ا من الحصول على تأكيد المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكنن

  .حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعًا لذلك ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها
  
 ستنتاج اإل

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

  
  

  ديلويت آند توشعن   
  

    
  

     ـةــــت صالحـــــمدحـــ                                                                                               
  )٢٥٧(سجل مراقبي الحسابات رقم     

  ٢٠١١ ابريل ١٧    
  قطر -الدوحة    

  
  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  )سابقًا )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  الموحد بيان المركز المالي المرحلي المختصر
  

  ٢٠١١ مارس ٣١ في كما

 

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

- ١ - 

 
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاح  

  قطري ريـال  قطري ريـال    الموجودات
        الموجودات المتداولة

 ٣٥,١١٢,٨٣٩ ٨٣٢,٩٨١,٢٩٩  ٤  نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ١٢٥,٥٣٤,٦٩٠ ١٢٢,٤٢٧,٩٢١  ٥  أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 
 ٤,١٨٧,٨٣٤ ١,٧٣٢,٨٢١    المطلوب من العمالء

 ٣,٤٧٩,١٥٩ ٢,٧٤٧,١٣٤  ٦  مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
    ١٦٨,٣١٤,٥٢٢ ٩٥٩,٨٨٩,١٧٥ 

      الموجودات غير المتداولة
 ٢,٧٨٧,٨٨٢ ٤,٠٢٠,٥٨٠    إستثمارات متاحة للبيع

 ٢,٤٤١,٥٩٣ ٢,٣٢٦,٣٧٣    ممتلكات ومعدات
    ٥,٢٢٩,٤٧٥ ٦,٣٤٦,٩٥٣ 

 ١٧٣,٥٤٣,٩٩٧ ٩٦٦,٢٣٦,١٢٨    مجموع الموجودات
      

      المطلوبات وحقوق المساهمين 
      المطلوبات المتداولة
 ١٢٧,٨٤٩,٦٥٨ ١٢٤,١١٤,٦٥٢  ٧  المطلوب إلى العمالء
 --  ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨  وكالةعالقة من عقود  والمطلوب إلى طرف ذ

 ٢,٥٤٩,٠٦٣ ١,٠٠٩,٧٤٠    ف مستحقة ومطلوبات أخرىمصاري
    ١٣٠,٣٩٨,٧٢١ ٩٢٥,١٢٤,٣٩٢  

      المطلوبات غير المتداولة
 ٧٤٤,٤٥٢ ٧٨٢,٣٧٧    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      
 ١٣١,١٤٣,١٧٣ ٩٢٥,٩٠٦,٧٦٩    مجموع المطلوبات

      
      حقوق المساهمين
 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩  %)٧٥( رأس المال المدفوع

 ١٦٣,٨٤٨ ٢,١٩٥,٥٩٩    أرباح مدورة
 ٨,٢٢٨,٤٢٦ ٨,٢٢٨,٤٢٦    إحتياطي قانوني

 ٨,٥٥٠ )٩٤,٦٦٦(    إحتياطي القيمة العادلة
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  --    توزيعات مقترحة

 ٤٢,٤٠٠,٨٢٤ ٤٠,٣٢٩,٣٥٩    مجموع حقوق المساهمين
 ١٧٣,٥٤٣,٩٩٧ ٩٦٦,٢٣٦,١٢٨   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  

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

  عبدالباسط أحمد الشيبي  
  العضو المنتدب



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  )سابقًا )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  الموحد بيان الدخل المرحلي المختصر
  

 ٢٠١١مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

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

- ٢ - 

  
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠١٠مارس  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  

  قطري ريـال  قطري ريـال    اإليرادات
        

 ٢,٩٧٩,٠٤٦ ٥,٣٠٩,٣٧٧    إيرادات الوساطة والعموالت

 )٧٦٥,٧٦٤( )١,٥٠٧,٤٦٣(    مصاريف الوساطة والعموالت

 ٢,٢١٣,٢٨٢ ٣,٨٠١,٩١٤    الوساطة والعموالتصافي إيرادات 

      

 ٦١١,٠٧٦ ٥٨٣,٢٠٨    لدى بنوك إسالمية حسابات توفيرإيرادات 

 --  ١٨٠,٩٠٢    متاحة للبيع إستثماراتأرباح بيع 

 ٢١٨,٥٠٠ --    أرباح عقود المضاربة

 ١٠٢,٥١٣ ٨,٥٤٠    إيرادات أخرى

 ٣,١٤٥,٣٧١ ٤,٥٧٤,٥٦٤    التشغيليةصافي اإليرادات 

      

      المصاريف

      

 )٢,٠٠٦,٥٣٤( )٢,٢٦٦,٢٠٢(    مصاريف إدارية وعمومية

 )٣١٠,٩٥٦( )٢١٨,٩٨٠(    مصاريف إستهالكات

 )٣٨,٦١٢( )٥٧,٦٣١(    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٢,٣٥٦,١٠٢( )٢,٥٤٢,٨١٣(    إجمالي المصاريف

      

 ٧٨٩,٢٦٩ ٢,٠٣١,٧٥١    صافي أرباح الفترة

       
 ٠،٢٠ ٥١،٠  ١٠  السهم من األرباح العائد على
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  الموحد المختصر بيان الدخل الشامل المرحلي
  

 ٢٠١١مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

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

- ٣ - 

  
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠١٠مارس  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١    
  )مراجعة(  )مراجعة(    
  قطري ريـال  قطري ريـال    
      

 ٧٨٩,٢٦٩ ٢,٠٣١,٧٥١    صافي أرباح الفترة

      

      بنود الدخل الشامل األخرى

 )٦,٠٤٠( )١٠٣,٢١٦(    للبيع متاحةإستثمارات خسائر تقييم 

      

 ٧٨٣,٢٢٩ ١,٩٢٨,٥٣٥    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  
  
  

  
  

  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  )سابقًا  )"ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
  

 ٢٠١١ مارس ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

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

- ٤ - 

  

  

  إحتياطي قانوني  أرباح مدورة  المال رأس  
إحتياطي القيمة 

 لمجموعا توزيعات مقترحة  العادلة

  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ـالري  قطري ريـال  
              

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

 ٧٨٣,٢٢٩ --  )٦,٠٤٠( --  ٧٨٩,٢٦٩ --   إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 ٣٩,٣٦١,٧٤٨ -- ١٨٠,٢٨٩ ٧,٨٢٨,٤١٨ ١,٣٥٣,٠٤١ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة( - ٢٠١٠مارس  ٣١الرصيد كما في 

              
 ٤٢,٤٠٠,٨٢٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٥٥٠ ٨,٢٢٨,٤٢٦ ١٦٣,٨٤٨ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة( – ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في 

 ١,٩٢٨,٥٣٥ --  )١٠٣,٢١٦( --  ٢,٠٣١,٧٥١ --   إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 ٤٠,٣٢٩,٣٥٩ -- )٩٤,٦٦٦( ٨,٢٢٨,٤٢٦ ٢,١٩٥,٥٩٩ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة( - ٢٠١١مارس  ٣١الرصيد كما في 



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  )سابقًا )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
  

 ٢٠١١ مارس ٣١ في ثالثة أشهر المنتهيةلفترة ال

 

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

- ٥ - 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠١٠مارس  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١    
  )مراجعة(  )عةمراج(  إيضاح  
  قطري ريـال  قطري ريـال    

        األنشطة التشغيلية
 ٧٨٩,٢٦٩ ٢,٠٣١,٧٥١    صافي ربح الفترة

      تعديالت
 ٣١٠,٩٥٦ ٢١٨,٩٨٠    إستهالكات

 ٣٨,٦١٢ ٥٧,٦٣١    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٦١١,٠٧٦( )٥٨٣,٢٠٨(    لدى بنوك إسالمية حسابات توفيرإيرادات 

 ٤١٧ --    داتممتلكات ومعخسائر بيع 

 )٢١٨,٥٠٠( --    أرباح عقود المضاربة

  --   )١٨٠,٩٠٢(    أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
 ٥,٢٦٠ --    خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

 ٤٠,٦٧٧ ٣٧,٩٢٥    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    ٣٥٥,٦١٥ ١,٥٨٢,١٧٧ 

 )٣٥,٧٩٦,٣٤٣( ٣,١٠٦,٧٦٩    ءأرصدة العمال –أرصدة لدى البنوك 

 )٩,٩٦٢,٤٩٥( ٢,٤٥٥,٠١٣    المطلوب من العمالء

 ١٥,٥٠٩,٧٨٦ --    بورصة قطرالمطلوب من 

 ٥,٢٠٧,٢٧٨ ٧٣٢,٠٢٥    مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

 ٢٥,٣٥٥,٢٩٠ )٣,٧٣٥,٠٠٦(    المطلوب إلى العمالء

 ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠    وكالةالمطلوب إلى طرف ذو عالقة من عقود 

  ٧,٢٣٤,٠٥١ --    المطلوب إلى بورصة قطر
 )٧,٨١٢,٤٩٨( )١,٥٣٩,٣٢٣(    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    ٤٠٠,٠٩٠,٦٨٤ ٨٠٢,٦٠١,٦٥٥ 

 )٣٢,٤٧٧( --    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 ٤٠٠,٠٥٨,٢٠٧ ٨٠٢,٦٠١,٦٥٥    األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

      
      األنشطة اإلستثمارية

 )٢٢٧,٣٧٥( )١٠٣,٧٦٠(    شراء ممتلكات ومعدات

  --  )٤,٧١٨,٧١٨(    شراء إستثمارات متاحة للبيع
  --  ٣,٥٦٣,٧٠٦    المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 ٢١٨,٥٠٠ --    أرباح عقود المضاربة

 ٦١١,٠٧٦ ٥٨٣,٢٠٨    لدى بنوك إسالمية حسابات توفيرإيرادات 

 ٦٠٢,٢٠١ )٦٧٥,٥٦٤(    الناتج من األنشطة اإلستثمارية) المستخدم في(النقد  صافي

  
  
  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  )سابقًا )" ق.م.ش(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية ( "

  الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
  

 ٢٠١١ مارس ٣١ في ثالثة أشهر المنتهيةلفترة ال

 

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

- ٦ - 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠١٠مارس  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـال  قطري ريـال    

      األنشطة التمويلية
 )٣٨,٦١٢( )٥٧,٦٣١(    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٤,٠٠٠,٠٠٠( )٤,٠٠٠,٠٠٠(    يعات أرباحتوز 

 )٤,٠٣٨,٦١٢( )٤,٠٥٧,٦٣١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

      
 ٣٩٦,٦٢١,٧٩٦ ٧٩٧,٨٦٨,٤٦٠    صافي الزيادة في نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٤١,٨٣١,٣١٦ ٣٥,١١٢,٨٣٩    نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

 ٤٣٨,٤٥٣,١١٢ ٨٣٢,٩٨١,٢٩٩  ٤  نوك في نهاية الفترةنقد وأرصدة لدى الب
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  نشاط الشركة .١

  

تزاول الشركة  ).٢٦٣٣٧(وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم خاصة كشركة قطرية مساهمة  لألوراق المالية الشركة اإلسالميةتأسست 
تتبع الشركة أحكام قانون الشركات . يعة اإلسالميةنشاطها التجاري في أعمال الوساطة المالية في بورصة قطر وفقًا لتعاليم الشر 

  .وأنظمة بورصة قطر ٢٠٠٢لسنة ) ٥(التجارية القطري رقم 

، تقرر تحويل الشركة إلى شركة قطرية مساهمة عامة ، وقد حصلت  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٢خالل إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
مارس  ٣، وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر بتاريخ  ٢٠٠٦ديسمبر  ٢٦اريخ الشركة على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بت

٢٠٠٨ .  

وقرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ   ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٨قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 
) شركة مساهمة قطرية عامة(اإلسالمية لألوراق المالية  على تغيير اسم الشركة وشكلها القانوني من الشركة ٢٠١٠اغسطس  ٢٢

، وقد تم التحويل بناءًا على قرار هيئة سوق ") الشركة(") قابضة - شركة مساهمة قطرية عامة (إلى المجموعة اإلسالمية القابضة 
  .٢٠١٠يوليو  ١٩المال وموافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ 

ويشار إليهم ( "الشركة اإلسالمية لألوراق المالية"شركتها التابعة و  للشركةالموحدة كل من البيانات المالية تتضمن هذه البيانات المالية 
تحت رقم  في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري) الشركة التابعة(لألوراق المالية   تم تسجيل الشركة اإلسالمية. )"المجموعة"جميعًا 

 .)ق.م.ش(وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة  ٢٠١٠يوليو  ١٩اريخ كشركة ذات الشخص الواحد بت )٤٦٦٤٥(
  . تقوم الشركة التابعة بتقديم أعمال الوساطة النقدية

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

المشاركة في إدارة  ،) عبر شركتها التابعة(ر في األسهم والسندات ، الوساطة النقدية اإلستثما في لمجموعةتتمثل األغراض الرئيسية ل
  .بتملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازات المجموعةكما تقوم الشركات التابعة لها ، 

  .٢٠١١ لابري ١٧من قبل مجلس اإلدارة في الموحدة المرحلية المختصرة تم إعتماد البيانات المالية 
  
  

  السياسات المحاسبية  .٢
  

. الخاص بالتقارير المالية المرحلية) ٣٤(وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدةالمرحلية المختصرة  تم إعداد هذه البيانات المالية
ت التي تم إستخدامها في تطابق السياساالموحدة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
  

  .واإليضاحات المرفقة بها ٢٠١٠لسنة  مقترنة مع البيانات الماليةالموحدة  يجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة
  

افة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقًا ال تتضمن كالموحدة إن البيانات المالية المرحلية المختصرة 
بالضرورة مؤشرًا  ٢٠١١ مارس ٣١في  المنتهية للثالثة أشهرباإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج . للمعايير الدولية للتقارير المالية

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ية في للنتائج التي يمكن توقعها للبيانات المالية الموحدة للسنة المنته
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 التحليل القطاعي .٣

  

اإلستثمارات النقدية وٕادارة نشاطها من خالل قطاع أعمال رئيسي يتمثل في أعمال  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعةتمارس 
يتم من خالل قطاع أعمال  فنشاطها) الشركة اإلسالمية لألوراق المالية(أما الشركة التابعة  .وفي دولة قطر فقط الشركات التابعة لها

تم عرض الموجودات والمطلوبات ونتائج األعمال الخاصة بكل . رئيسي واحد يتمثل في أعمال الوساطة النقدية وفي دولة قطر فقط
  .من القطاعين بشكل منفصل في بيان المركز المالي وبيان الدخل

  
 لدى البنوكأرصدة نقد و  .٤

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
 )مدققة( )ةمراجع(  

  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

 --   ٤,٠٠٠  نقد في الصندوق

 ٣٥,١١٢,٨٣٩  ٨٣٢,٩٧٧,٢٩٩  أرصدة لدى البنوك

 ٣٥,١١٢,٨٣٩  ٨٣٢,٩٨١,٢٩٩  المجموع

  
  
 أرصدة العمالء -أرصدة لدى البنوك  .٥

  

عمالئها ليقوموا بإستخدامها في لحساب المجموعة تمثل األرصدة لدى البنوك الخاصة بالعمالء تلك األرصدة التي تحتفظ بها 
لدى البنوك وتقوم بتسويتها مع الجهات  المجموعةبتحويل هذه المبالغ إلى أرصدة  المجموعةعمليات شراء األسهم ، وعندها تقوم 

  .األخرى
  
 

 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى .٦

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
 )مدققة( )مراجعة(  

  قطري لريـا  قطري ريـال  
      

  ٢,٠٠٠,٢٥٠  ٢,٠٠٠,٢٥٠  تأمينات مستردة
  ١,٤٧٨,٩٠٩  ٧٤٦,٨٨٤  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ٣,٤٧٩,١٥٩  ٢,٧٤٧,١٣٤  المجموع
  
  
  المطلوب إلى العمالء .٧

  

  .بعمليات البيع والشراء بالنيابة عنهم المجموعةتمثل ذمم العمالء المبالغ المودعة من قبل العمالء مقابل قيام 
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  وكالةإلى طرف ذو عالقة من عقود المطلوب  .٨

  

، ) " البنك" ( ) بنك قطر الدولي اإلسالمي(  طرف ذا عالقة مع وكالة باإلستثمار تيبالدخول في إتفاقي الفترةخالل  المجموعةقامت 
ك مقابل أجر محدد وذلقطري بالنيابة عن البنك ،  ريـالمليون  ٨٠٠بإستثمار ما قدره  تيناإلتفاقي اتينبموجب ه المجموعةحيث تقوم 
  .ألف ريـال قطري ٣٢٠ مبلغب المجموعة تحصل عليه

 

  
 رأس المـال   .٩

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
 )مدققة( )مراجعة(  

  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

     :رأس المال المصرح به والمصدر
  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ قطري للسهم الواحد ريـال ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها  ٤,٠٠٠,٠٠٠

  %٧٥  %٧٥  نسبة رأس المال المدفوع
  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )القطري ريـالبال(رأس المال المدفوع 

  
  

  السهم من األرباحعلى  العائد .١٠
  

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

  لمنتهية فيلفترة الثالثة أشهر ا  
  ٢٠١٠مارس  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

  ٧٨٩,٢٦٩  ٢,٠٣١,٧٥١  القطري  ريـالصافي ربح الفترة بال
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠٠  متوسط عدد األسهم القائمة

  ٢٠،٠  ٥١،٠  القطري ريـالالسهم من األرباح بالالعائد على 
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 ةع األطراف ذات العالقمت معامالال .١١

  

أو الشركات التي يملكون فيها حصصًا رئيسية أو أي  للمجموعةأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  فيطراف ذات عالقة تتمثل األ
  .للمجموعةأطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية 

  

  :ة خالل الفترة كانت كما يليإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرج
  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١٠مارس  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

 ٢٠٩,٢٧٧ ٩٤٦,١٩٢  صافي إيرادات العمولة

  )٨٧,٠٦٣(  )٤٩٣,١٥٣(  عموالت مرتجعة

  ٢١٨,٥٠٠  --  أرباح عقود المضاربة
  
  

 إلدارة العليامنافع طاقم ا .١٢

  :إن تفاصيل منافع طاقم اإلدارة العليا خالل الفترة كانت كما يلي
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١٠مارس  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

  ٤٨,٠٠٠  ١٢٩,٠٠٠  منافع قصيرة األجل
  
  

  اإللتزامات المحتملة .١٣
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
 )مدققة( )مراجعة(  

  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨٨٥,٠٠٠,٠٠٠  خطابات ضمان
  


