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   قطر-الدوحة 
  

  المقدمـة
") المجموعة) ("ق.م.ش(المرفقة للمجموعة اإلسالمية القابضة الموحدة بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة  قمنا لقد

لفترة الثالثة  ، وكل من بيانات الدخل والدخل الشامل 2011 يونيو 30 بيان المركز المالي الموحد كما في والتي تتضمن
لفترة الموحدة المرحلية المختصرة التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية ووالستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ 

إن إدارة المجموعة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه . يضاحات التفسيرية، وبعض اإل  أشهر المنتهية في ذلك التاريخالستة
إن مسؤوليتنا ". التقارير المالية المرحلية ) " 34(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  .ستناداً إلى مراجعتناإالموحدة هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  

 نطاق المراجعة 

مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل ) " 2410(قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد
،  اء اإلستفساراتالقيام بإجرالموحدة تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة ". مدقق الحسابات المستقل للمنشأة 

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

  .د حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً لذلك ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنهاعلى تأكي
  
 ستنتاج اإل

المرفقة الموحدة لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة  مراجعتنا ، أعمال إستناداً إلى
  ".التقارير المالية المرحلية) "34(جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم لم يتم إعدادها ، من 

  
  

  ديلويت آند توشعن   
  

    
  

  ــهـصالح ت ـ                                                                        مدحــ
  )257(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  2011  يوليو24  
   قطر-الدوحة  
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  الموحد بيان المركز المالي المرحلي المختصر
  2011  يونيو30  فيكما

 

  الموحدة ختصرة المالمرحلية  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
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  2010 ديسمبر 31  2011 يونيو 30    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاح  

   قطريريـال   قطريريـال    الموجودات
        الموجودات المتداولة

 35.112.839 1.134.681.053  4  نقد وأرصدة لدى البنوك 
 125.534.690 137.424.075  5   أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

 4.187.834 2.490.011    الءمطلوب من العم
 3.479.159 6.591.273  6  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

    1.281.186.412 168.314.522 
      الموجودات غير المتداولة

 2.787.882 3.420.042    إستثمارات متاحة للبيع
 2.441.593 2.334.962    ممتلكات ومعدات

    5.755.004 5.229.475 
 173.543.997 1.286.941.416    وداتمجموع الموج

      
      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      المطلوبات المتداولة
 127.849.658 140.956.209  7  مطلوب إلى العمالء
 -- 1.100.000.000  8  وكالة عالقة من عقود ومطلوب إلى طرف ذ

 2.549.063 3.732.404    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    1.244.688.613 130.398.721  

      المطلوبات غير المتداولة
 744.452 798.642    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      
 131.143.173 1.245.487.255    مجموع المطلوبات

      
      حقوق المساهمين

 30.000.000 30.000.000  9  رأس المال المدفوع
 8.228.426 8.228.426    إحتياطي قانوني

 163.848 3.299.367     مدورةأرباح
 8.550 )73.632(    إحتياطي القيمة العادلة

  4.000.000  --     مقترحة أرباحتوزيعات
 42.400.824 41.454.161    مجموع حقوق المساهمين

 173.543.997 1.286.941.416   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
  

  يخالد بن ثاني بن عبداهللا آل ثان. د
   اإلدارةرئيس مجلس

   الشيبي عبدالرحمنعبدالباسط أحمد  
  العضو المنتدب
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   أشهر المنتهية فيالستةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30    
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
   قطريريـال  ري قطريـال   قطريريـال   قطريريـال    

            اإليرادات
  8.192.284  9.170.082 5.213.238 3.860.705    إيرادات الوساطة والعموالت

  )2.182.530(  )2.591.970( )1.416.767( )1.084.507(    مصاريف الوساطة والعموالت
  6.009.754  6.578.112 3.796.471 2.776.198    الوساطة والعموالتصافي إيرادات 

        

 لدى بنوك حسابات توفيررادات إي
  1.273.537  1.292.776 662.461 709.568    إسالمية
  13.548  200.484 13.548 --     متاحة للبيعإستثماراتأرباح بيع 

خسائر التدني في قيمة اإلستثمارات 
  --  --    المتاحة للبيع

  
--  

  
)5.260(  

  285.000  320.000 66.500 320.000    أرباح عقود المضاربة
  200.519  10.575 92.746 2.035    رادات أخرىإي

  7.777.098  8.401.947 4.631.726 3.807.801    التشغيليةصافي اإليرادات 
        

        المصاريف
  )4.199.146(  )4.703.884( )2.192.612( )2.437.682(    مصاريف إدارية وعمومية

  )580.602(  )446.734( )269.646( )227.754(    مصاريف إستهالكات
  )71.364(  )115.810( )32.752( )58.179(    مصاريف تمويلية وبنكية

  )4.851.112(  )5.266.428( )2.495.010( )2.723.615(    إجمالي المصاريف
        

  2.925.986  3.135.519 2.136.716 1.084.186    صافي أرباح الفترة
           

 73،0  78،0 53،0 27،0  10  العائد على السهم من األرباح
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  لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30    
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(    
   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال    
        

 2.925.986 3.135.519 2.136.716 1.084.186    صافي أرباح الفترة
        

        :بنود الدخل الشامل األخرى
 متاحةإستثمارات  تقييم )خسائر (/أرباح 

 )55.090(  )82.182( )49.050( 21.034    للبيع
        

 2.870.896  3.053.337 2.087.666 1.105.220    إجمالي الدخل الشامل للفترة
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  أرباح مدورة  إحتياطي قانوني  المال رأس  
إحتياطي القيمة 

 لمجموعا توزيعات مقترحة  العادلة

  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  
              

 42.578.519 4.000.000 186.329 563.772 7.828.418 30.000.000  )مدققة (– 2010 يناير 1الرصيد كما في 
 2.870.896 -- )55.090( 2.925.986 -- --  ةإجمالي الدخل الشامل للفتر

 )4.000.000( )4.000.000(  -- --  -- --  مدفوعةتوزيعات أرباح  

 41.449.415 -- 131.239 3.489.758 7.828.418 30.000.000  )مراجعة (- 2010 يونيو 30الرصيد كما في 
              

 42.400.824 4.000.000 8.550 163.848 8.228.426 30.000.000  )مدققة (– 2011 يناير 1الرصيد كما في 
 3.053.337 -- )82.182( 3.135.519 -- --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )4.000.000( )4.000.000(  -- --  -- --   مدفوعةتوزيعات أرباح 

 41.454.161 -- )73.632( 3.299.367 8.228.426 30.000.000  )مراجعة (- 2011 يونيو 30الرصيد كما في 
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   أشهر المنتهية فيالستةلفترة     
  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
   قطريريـال   قطريريـال    

        األنشطة التشغيلية
 2.925.986 3.135.519    صافي ربح الفترة

      تعديالت
 580.602 446.734    إستهالكات

 71.364 115.810    مصاريف تمويلية وبنكية
 )1.273.537( )1.292.776(     لدى بنوك إسالميةحسابات توفيرإيرادات 

  5.260 --    خسائر التدني في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع
 )13.548( )200.484(    أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

 )285.000( )320.000(    مضاربة /وكالة أرباح عقود 
 424 --    خسائر بيع ممتلكات و معدات

 77.877 54.190    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
    1.938.993 2.089.428 

 )26.586.220( )11.889.385(     أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
 )800.493( 1.697.823    المطلوب من العمالء

 8.769.099 )3.112.114(    مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 13.716.988 13.106.551    مطلوب إلى العمالء

 -- 1.100.000.000    وكالةمطلوب إلى طرف ذو عالقة من عقود 
 )11.884.265( 1.183.341    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    1.102.925.209 )14.695.463( 
 )32.477( --    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 )14.727.940( 1.102.925.209    طة التشغيليةاألنش) المستخدم في( /صافي النقد الناتج من 
      

      األنشطة اإلستثمارية
 )291.402( )340.103(    شراء ممتلكات ومعدات

  -- )5.509.466(    شراء إستثمارات متاحة للبيع
  167.550 4.995.608    المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 285.000 320.000    مضاربة /وكالة أرباح عقود 
 1.273.537 1.292.776     لدى بنوك إسالميةحسابات توفيرإيرادات 

 1.434.685 758.815    صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية
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  الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
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   أشهر المنتهية فيالستةلفترة     
  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
   قطريريـال   قطريريـال    

      األنشطة التمويلية
 )71.364( )115.810(    مصاريف تمويلية وبنكية

  )4.000.000(  )4.000.000(    توزيعات أرباح
 -- )1.100.000.000(    ودائع ثابتة

 )4.071.364( )1.104.115.810(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
      

 )17.364.619( )431.786(    في نقد وأرصدة لدى البنوكالنقص صافي 
 60.050.950 35.112.839    نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

 42.686.331 34.681.053    نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
  
  
  
  
  
  
  
  

  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2011  يونيو30  فيلفترة الستة أشهر المنتهية
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  نشاط الشركة .1

 تزاول ).26337(م وقيدت بالسجل التجاري تحت رقخاصة  كشركة قطرية مساهمة لألوراق المالية الشركة اإلسالميةتأسست 
تتبع الشركة أحكام قانون . الشركة نشاطها التجاري في أعمال الوساطة المالية في بورصة قطر وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية

  . وأنظمة بورصة قطر2002لسنة ) 5(الشركات التجارية القطري رقم 

تحويل الشركة إلى شركة قطرية شركة الموافقة على ال  مجلس إدارةقرر،  2006 سبتمبر 22 المنعقد بتاريخ هخالل إجتماع
   أسهم  إدراج وتم  ، 2006 ديسمبر 26   بتاريخ والتجارة اإلقتصاد   وزارة  موافقة على  مساهمة عامة ، وقد حصلت الشركة 

  . 2008 مارس 3بتاريخ   قطر  بورصة  في  الشركة

في اإلدارة   مجلسووفقاً لتوصية 2008 ديسمبر 28ها المنعقد بتاريخ قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في إجتماع
سم الشركة وشكلها القانوني من الشركة اإلسالمية لألوراق المالية إعلى تغيير الموافقة  2010 اغسطس 22المنعقد بتاريخ إجتماعه 

، وقد تم )  "الشركة" ()  قابضة-  عامة شركة مساهمة قطرية(إلى المجموعة اإلسالمية القابضة ) شركة مساهمة قطرية عامة(
  .2010 يوليو 19 والتجارة بتاريخ األعمال وموافقة وزارة قطر لألسواق الماليةالتحويل بناءاً على قرار هيئة 

ويشار ( "الشركة اإلسالمية لألوراق المالية"شركتها التابعة  وللشركةتتضمن هذه البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية 
 في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري) الشركة التابعة(لألوراق المالية   تم تسجيل الشركة اإلسالمية. )"المجموعة"إليهم جميعاً 
 وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة 2010 يوليو 19 كشركة ذات الشخص الواحد بتاريخ )46645(تحت رقم 

  . بعة بتقديم أعمال الوساطة تقوم الشركة التا.)ق.م.ش(

 في المشاركة ،) عبر شركتها التابعة( اإلستثمار في األسهم والسندات ، الوساطة النقدية  فيلمجموعةتتمثل األغراض الرئيسية ل
  .تملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازاتإدارة الشركات التابعة لها ، 

  .2011 يوليو 24من قبل مجلس اإلدارة في الموحدة لية المختصرة المرحتم إعتماد البيانات المالية 
  
  

  السياسات المحاسبية  .2

الخاص بالتقارير المالية ) 34(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدةالمرحلية المختصرة  تم إعداد هذه البيانات المالية
تطابق السياسات التي تم الموحدة ات المالية المرحلية المختصرة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيان. المرحلية

 بإستثناء تطبيق بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية .2010 ديسمبر 31إستخدامها في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
ه المعايير والتفسيرات لم يكن له أي تأثير إن تطبيق هذ. 2011 يناير 1الجديدة والمعدلة والتي دخلت حيز التطبيق إعتباراً من 

  .جوهري على البيانات المالية المرفقة بإستثناء بعض التعديالت لطريقة العرض

  . واإليضاحات المرفقة بها2010لسنة  مقترنة مع البيانات الماليةالموحدة  يجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها الموحدة لية المختصرة إن البيانات المالية المرح
 بالضرورة 2011 يونيو 30 في لمنتهيةا  أشهرللستةباإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج . وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية
  .2011 ديسمبر 31ت المالية الموحدة للسنة المنتهية في مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للبيانا
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 التحليل القطاعي .3

  

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

  .  فقطفي دولة قطر، تمارس المجموعة أعمالها  من خالل قطاع أعمال رئيسي واحد يتمثل في أعمال الوساطة فتمارس نشاطها
 
  

 لدى البنوكأرصدة نقد و .4
  2010 ديسمبر 31  2011 يونيو 30  
 )مدققة( )مراجعة(  

   قطريريـال   قطريريـال  
      

  3.898  5.375.698  سابات جارية ح
  35.108.941  29.305.355  حسابات توفير

  --  1.100.000.000  ودائع ألجل
 35.112.839  1.134.681.053  أرصدة لدى البنوك

  
  
  أرصدة العمالء-أرصدة لدى البنوك  .5

  

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

  .األخرى
  
 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى .6
  2010 ديسمبر 31  2011 يونيو 30  
 )مدققة( )مراجعة(  

   قطريالريـ   قطريريـال  
      

  2.000.250  2.000.250  تأمينات مستردة
  --  3.250.000  إيرادات مستحقة من ودائع لدى بنوك إسالمية

  1.478.909  1.341.023  مصاريف مدفوعة مقدماً
  3.479.159  6.591.273  المجموع

  
  
  المطلوب إلى العمالء .7

  

  . بعمليات البيع والشراء بالنيابة عنهمالمجموعة تمثل ذمم العمالء المبالغ المودعة من قبل العمالء مقابل قيام
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  وكالةالمطلوب إلى طرف ذو عالقة من عقود  .8

  

 )بنك قطر الدولي اإلسالمي(  عالقةو طرف ذ مع وكالة باإلستثمارتاإتفاقيثالث  بالدخول في الفترة خالل المجموعةقامت 
 قطري بالنيابة عن البنك ، ريـال مليون 1.100 مجموعهمار ما  بإستثهذه اإلتفاقيات بموجب المجموعة، حيث تقوم ) "البنك"(

  . ألف ريـال قطري330 مبلغب المجموعة وذلك مقابل أجر محدد تحصل عليه
 

  
 رأس المـال  .9

  2010 ديسمبر 31  2011 يونيو 30  
 )مدققة( )مراجعة(  

   قطريريـال   قطريريـال  
      

     :رأس المال المصرح به والمصدر
  40.000.000  40.000.000  قطري للسهم الواحدريـال 10سهم بقيمة إسمية قدرها  4.000.000

  %75  %75  نسبة رأس المال المدفوع
  30.000.000  30.000.000  ) القطريريـالبال(رأس المال المدفوع 

  
  

  السهم من األرباحعلى  العائد .10
  

  :دد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي السهم من األرباح بنسبة أرباح الفترة إلى متوسط عحصةيتم إحتساب 
  

   أشهر المنتهية فيالستةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال  
          

  2.925.986  3.135.519  2.136.716  1.084.186   القطري ريـالبح الفترة بالصافي ر
  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.0000   األسهم القائمة لعددالمرجحمتوسط ال

 ريـالالسهم من األرباح بالالعائد على 
  53،0  27،0  القطري

  
78،0  

  
73،0  
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 ةمع األطراف ذات العالقت معامالال .11

  

 أو الشركات التي يملكون فيها حصصاً رئيسية أو للمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا فيعالقة الطراف ذات ألتتمثل ا
  .للمجموعةأي 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 فيالستةلفترة   
  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
   قطريريـال   قطريريـال  
      

 471.827 662.276  صافي إيرادات العمولة
  285.000  320.000  أرباح عقود المضاربة

  
  

 منافع طاقم اإلدارة العليا .12

  :فترة كانت كما يليإن تفاصيل منافع طاقم اإلدارة العليا خالل ال
   أشهر المنتهية فيالستةلفترة   
  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
   قطريريـال   قطريريـال  
      

  96.000  258.000  منافع قصيرة األجل
  
  

  اإللتزامات المحتملة .13
  2010 ديسمبر 31  2011 يونيو 30  
 )مدققة( )مراجعة(  

   قطريريـال   قطريريـال  
      

  60.000.000  1.185.000.000  خطابات ضمان
  


