
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  )ق.م.ش(ة ليامالوراق ية لألسالمالشركة اإل

  قطر –الدوحة 

  

 المختصرة المرحليةالبيانات المالية 

  ٢٠١٠مارس  ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  للمدقق المستقل المراجعةمع تقرير 



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  نات المالية المرحلية المختصرةالبيا

 ٢٠١٠ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  

  
  

  
  --  تقرير المراجعة حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  

  
  ةـصفح                                                                                     رسالفه
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  ٢  الدخل المرحليبيان 
  
  

  ٣  المرحليالشامل الدخل بيان 
  
  

  ٤  المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  
  

  ٦ - ٥  رحليالم بيان التدفقات النقدية
  
  
  ١٠ - ٧  المختصرة المرحلية يةماليضاحات حول البيانات الإ



 

 

  
  
  

  
  

  ٨-٩٩ر . ق 
  

  ول البيانات المالية المرحلية المختصرةحتقرير المراجعة 
  
  

  المحترمين                      أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و/ السادة
  )ق.م.ش(ة ليامال وراقية لألسالمالشركة اإل

  قطر -لدوحة ا
  

  المقدمـة
والتي ") الشركة(") ق.م.ش(للشركة اإلسالمية لألوراق المالية  ةالمرفقة المختصر ةالمرحلي ةالمالي اتبيانال بمراجعة قمنا لقد

التغيرات في حقوق و الشاملوالدخل الدخل كل من بيانات و ٢٠١٠مارس  ٣١تتضمن بيان المركز المالي المرحلي كما في 
إن إدارة .  اريخ ، وبعض اإليضاحات التفسيريةلفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك الت التدفقات النقدية المرحليةالمساهمين و

التقارير ) " ٣٤(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المختصرة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية 
  .لمختصرة إستناداً إلى مراجعتناهي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية اإن مسؤوليتنا ". المالية المرحلية 

  
 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 مراجعة البيانات المالية المرحلية تتضمن  ".ات المستقل للمنشأة مدقق الحساب

إن  .ات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىرئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراء
تدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية لل
  .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً لذلك ،

  
 ستنتاج اإل

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

  
  ديلويت آند توشعن   

  

    
  

     محمد عثمان باهيميا  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  ٢٠١٠أبريل  ١٨  
  قطر -الدوحة   

  

  



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان المركز المالي المرحلي 

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في كما

  المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ١  - 

 

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاح  

  ريال قطري  ريال قطري    الموجودات
        الموجودات المتداولة

 41.831.316 438.453.112  4  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 39.815.598 75.611.941  5  أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 1,101.948 11.064.443    المطلوب من العمالء

 15.509.788 --     بورصة قطرالمطلوب من 

 12.759.782 7.552.507  6  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

    532.682.003 111.018.432 

      الموجودات غير المتداولة

 4.549.239 4.537.931    إستثمارات متاحة للبيع

 1.108.754 1.024.754    ممتلكات ومعدات

    5.562.685 5.657.993 

 116.676.425 538.244.688    مجموع الموجودات

      

      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      المطلوبات المتداولة

 61.498.263 86.853.553  7  المطلوب إلى العمالء

 -- 400.000.000  8  عالقة من عقود مضاربة والمطلوب إلى طرف ذ

 -- 7.234.051    بورصة قطرالمطلوب إلى 

 11.977.166 4.164.659    ة ومطلوبات أخرىمصاريف مستحق

    498.252.263 73.475.429 

      المطلوبات غير المتداولة

 622.477 630.677    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

      

 74.097.906 498.882.940    مجموع المطلوبات

      

      لمساهميناحقوق 

 30.000.000 30.000.000  9  المدفوع رأس المال

 563.772 1.353.041    أرباح مدورة

 7.828.418 7.828.418    إحتياطي قانوني

 186.329 180.289    إحتياطي القيمة العادلة

  4.000.000  --     توزيعات مقترحة
 42.578.519 39.361.748    لمساهمينا مجموع حقوق

 116.676.425 538.244.688   المساهمين  حقوقالمطلوبات و مجموع

  
  

  

  يبن ثاني بن عبداهللا آل ثانخالد .د

  رئيس مجلس اإلدارة

  عبدالباسط أحمد الشيبي  

  العضو المنتدب



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان الدخل المرحلي 

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٢  - 

  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  ٢٠٠٩مارس  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١    

  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  

  ريال قطري  ريال قطري    اإليرادات
        

 ٢.٦٥٨.٧٦٧ 2.979.046    إيرادات الوساطة والعموالت

 )٦٣٦.٥٧٨( (765.763)    مصاريف الوساطة والعموالت

 ٢.٠٢٢.١٨٩ 2.213.282    الوساطة والعموالتصافي إيرادات 

      

 ٥٤٦.٤٤٩ 611.076    إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية

 )١٢٢.٣٥٠( --     خسائر إستثمارات

 ٧٠٦.٦٩٩ 218.500    أرباح عقود المضاربة

 ٩٢.٨٩١ 102.513    إيرادات أخرى

 ٣.٢٤٥.٨٧٨ 3.145.371    التشغيليةصافي اإليرادات 

      

      المصاريف

      

 )٢.٢٠٧.٥٧٦( (2.006.534)    مصاريف إدارية وعمومية

 )٣٩٤.٩٥٦( (310.956)    مصاريف إستهالكات

 )٦٨.٨٠٠( (38.612)    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٢.٦٧١.٣٣٢( (2.356.102)    إجمالي المصاريف

      

 ٥٧٤.٥٤٦ 789.269    ح الفترةصافي أربا

       

 ٠,١٤ 0,20  10  السهم من األرباح العائد على

  
 



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان الدخل الشامل المرحلي

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٣  - 

  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  ٢٠٠٩مارس  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١    

  )مراجعة(  )مراجعة(    

  ريال قطري  ريال قطري    
      

 ٥٧٤.٥٤٦ 789.269    صافي أرباح الفترة

      

      بنود الدخل الشامل األخرى

 (320.000) (6.040)    خسائر تقييم اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع

      

 ٢٥٤.٥٤٦ 783.229    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  
  
  
  
  

  
  

  



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٤  - 

  

  

  إحتياطي قانوني  أرباح مدورة  المال رأس  

إحتياطي القيمة 

 لمجموعا توزيعات مقترحة  العادلة

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

 ٤٤.٢٠٠.٣٩٧ ١٦.٦٠٠.٠٠٠ ٧٢.٩٨٠ ٧.٣٤١.٩٤١ ١٨٥.٤٧٦ 20.000.000  )مدققة( – ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد كما في 

 ٢٥٤.٥٤٦ -- )٣٢٠.٠٠٠( -- ٥٧٤.٥٤٦ --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- )١٠.٠٠٠.٠٠٠( -- -- -- ١٠.٠٠٠.٠٠٠  المحول إلى رأس المال

 )٦.٦٠٠.٠٠٠( )٦.٦٠٠.٠٠٠(  --  -- -- --  ٢٠٠٨عن العام  رباح توزيعات أ

 ٣٧.٨٥٤.٩٤٣ --  )٢٤٧.٠٢٠( ٧.٣٤١.٩٤١ ٧٦٠.٠٢٢ ٣٠.٠٠٠.٠٠٠  )مراجعة( -  ٢٠٠٩مارس  ٣١الرصيد كما في 

              
 42.578.519 4.000.000 186.329 7.828.418 563.772 30.000.000  )مدققة( – ٢٠١٠يناير  ١الرصيد كما في 

 783.229 -- (6.040) -- 789.269 --  الي الدخل الشامل للفترةإجم

 (4.000.000) (4.000.000)  --  -- -- --  ٢٠٠٩لعام عن اتوزيعات أرباح 

 39.361.748 -- 180.289 7.828.418 1.353.041 30.000.000  )مراجعة( - ٢٠١٠مارس  ٣١الرصيد كما في 



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٥  - 

 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  ٢٠٠٩مارس  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١    

  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  

  ريال قطري  ريال قطري    
        األنشطة التشغيلية
 ٥٧٤.٥٤٦ 789.269    صافي ربح الفترة

      تعديالت

 ٣٩٤.٩٥٦ 310.956    إستهالكات

 ٦٨.٨٠٠ 38.612    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٥٤٦.٤٤٩( (611.076)    إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية

 -- ٤١٧    أصولخسائر بيع 

 )٧٠٦.٦٩٩( (218.500)    أرباح عقود المضاربة

 ١٢٢.٣٥٠ 5.260    خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

 ٤١.٨٣٦ 40.677    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    355.615 )٥٠.٦٦٠( 

 ٣٧.٦٣٣.٥٠١ (35.796.343)    أرصدة العمالء –أرصدة لدى البنوك 

 )٣٧٣.٢٥٨( (9.962.495)    المطلوب من العمالء

 )٣.٩٥٠.١١٢( 15.509.786    بورصة قطرالمطلوب من 

 )٦.٦٨٩.٩٩٧( 5.207.278    مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 )٣٣.٢٧١.٤٣٤( 25.355.290    المطلوب إلى العمالء

 ٦.٩٢٦.٦٤٠ 400.000.000    المطلوب إلى طرف ذو عالقة من عقود مضاربة

  -- 7.234.051    المطلوب إلى بورصة قطر

 )٢.٨٠٠.٠١٦( (7.812.498)    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    400.090.684 )٢.٥٧٥.٣٣٦( 

 )٥٥.٨٩٧( (32.477)    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 )٢.٦٣١.٢٣٣( 400.058.207    األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ الناتج من صافي النقد 

      

      األنشطة اإلستثمارية

 )١٩.١١٥( (227.375)    شراء ممتلكات ومعدات

 ٧٠٦.٦٩٩ 218.500    أرباح عقود المضاربة

 ٥٤٦.٤٤٩ 611.076    إيرادات ودائع لدى بنوك إسالمية

 ١.٢٣٤.٠٣٣ 602.201    صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية

  
  

  



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٦  - 

 

  المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر     

  ٢٠٠٩مارس  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١    

  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  

  ريال قطري  ريال قطري    
      

      األنشطة التمويلية

 )٦٨.٨٠٠( (38.612)    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٦.٦٠٠.٠٠٠( (4.000.000)    توزيعات أرباح

 )٦.٦٦٨.٨٠٠( (4.038.612)    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

      

 )٨.٠٦٦.٠٠٠( 396.621.796    في نقد وأرصدة لدى البنوك )النقص/ (الزيادة  صافي

 ٦٤٠.١٩٣.١٤٥ 41.831.316    نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

 ٦٣٢.١٢٧.١٤٥ 438.453.112  4  نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  حات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إيضا

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٧  - 

  

  نشاط الشركة .١
  

وقيدت بالسجل التجاري تحت  ٢٠٠٣يونيو  ١٥، وباشرت الشركة نشاطها بتاريخ  إلسالمية لألوراق المالية في دولة قطرالشركة اتأسست 
 ، بورصة قطروالقوانين واالنظمة المعمول بها من قبل  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(التجارية رقم تخضع الشركة لقانون الشركات ). ٢٦٣٣٧(رقم 

  .كما تقوم بإستثمار أموالها الخاصة بقصد الربح وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ، طة الماليةفي عمل الوساتزاول الشركة نشاطها و
  

تقرر تحويل الشركة إلى شركة قطرية مساهمة عامة ، وقد حصلت الشركة ،  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٢خالل إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
  .٢٠٠٨مارس  ٣  بتاريخ بورصة قطروتم إدراج أسهم الشركة في ،  ٢٠٠٦يسمبر د ٢٦على موافقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ 

  

تحويل الشركة إلى شركة قابضة ، علماً بأن  ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٨قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 
  .اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية التحويل ال تزال جارية

  

  .٢٠١٠أبريل  ١٨إعتماد البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في تم 
  
  

  السياسات المحاسبية  .٢
  

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

  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  

  "عرض البيانات المالية " معدل  – ١معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .واإليضاحات المرفقة بها ٢٠٠٩لسنة  يجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة مقترنة مع البيانات المالية

  

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية  المختصرة إن البيانات المالية المرحلية
بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها  ٢٠١٠س مار ٣١باإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج للثالثة أشهر المنتهية في .  للتقارير المالية

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١للبيانات المالية للسنة المنتهية في 
  
  

 التحليل القطاعي .٣

  

  .تمارس الشركة نشاطها من خالل قطاع أعمال رئيسي واحد يتمثل في أعمال الوساطة اإلسالمية وفي دولة قطر فقط
  
  

 لدى البنوكأرصدة نقد و .٤

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١  

 )مدققة( )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

 --  ٢.٠٠٠  نقد في الصندوق

 41.831.316  438.451.112  ودائع ألجل 

 41.831.316  438.453.112  المجموع



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  حات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إيضا

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٨  - 

  

 أرصدة العمالء -أرصدة لدى البنوك  .٥

  

بإستخدامها في عمليات شراء  لحساب عمالئها ليقومواالشركة  تحتفظ بها تلك األرصدة التيتمثل األرصدة لدى البنوك الخاصة بالعمالء 
  .بتحويل هذه المبالغ إلى أرصدة الشركة لدى البنوك وتقوم بتسويتها مع الجهات األخرىاألسهم ، وعندها تقوم الشركة 

  
 

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى .٦

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١  

 )مدققة( )مراجعة(  

  ريال قطري  قطريريال   
      

 11.690.054  4.083.333  عقود المضاربةب متعلقةأرباح مستحقة 

  124.525  2.093.531  تأمينات مستردة
  527.945  31.190  إيرادات مستحقة من ودائع لدى بنوك إسالمية 

  417.260  1.344.452  مصاريف مدفوعة مقدماً
  12.759.784  7.552.507  المجموع

  
  

  مالءالمطلوب إلى الع .٧
  

  .يمثل المطلوب إلى العمالء المبالغ المودعة من قبل العمالء مقابل قيام الشركة بعمليات البيع والشراء نيابة عنهم 
  

  
  المطلوب إلى طرف ذو عالقة من عقود مضاربة .٨

  

 اتلشركة بموجب هذه اإلتفاقي، حيث تقوم ا) البنك(مضاربة مع بنك قطر الدولي اإلسالمي  ةبالدخول في  إتفاقي الفترةقامت الشركة خالل 
 - % ٤.٥مليون ريال قطري بالنيابة عن البنك ، وتحصل الشركة بموجب هذه اإلتفاقيات على نسبة تتراوح بين  400بإستثمار ما قدره 

  .من صافي الربح الناتج عن اإلستثمار% ٦.٥
 

  
 رأس المـال   .٩

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١  

 )مدققة( )مراجعة(  

  ريال قطري  ريريال قط  
      

     :رأس المال المصرح به والمصدر
  40.000.000  40.000.000 ريال قطري للسهم الواحد ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها  ٤.٠٠٠.٠٠٠

  %75  %75  نسبة رأس المال المدفوع
  30.000.000  30.000.000  )بالريال القطري(رأس المال المدفوع 

  



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  حات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إيضا

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ٩  - 

  السهم من األرباح العائد .١٠
  

  :السهم من األرباح بنسبة أرباح الفترة إلى متوسط عدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي حصةب يتم إحتسا
  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٠٩مارس  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١  

  )مراجعة(  )مراجعة( 
      

  ٥٧٤.٥٤٦  789.269  صافي ربح الفترة بالريال القطري 

  ٤.٠٠٠.٠٠٠  4.000.000  متوسط عدد األسهم القائمة

  ٠,١٤  0,20  نصيب السهم من األرباح بالريال القطري

  
  

 ةمع األطراف ذات العالقت معامالال .١١
  

إن هذه المعامالت هي مع أطراف ذات عالقة مثل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة أو الشركات التي يملكون فيها حصصاً 
  .رات المالية أو التشغيلية للشركةم في صنع القرارئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير ها

  

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

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠٠٩مارس  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١  

  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

 ١٠٠.١٧٧ 209.277  صافي إيرادات العمولة

  )٤٨.٨٠٩(  )(87.063  عموالت مرتجعة

  ٧٠٦.٦٩٩  218.500  أرباح عقود المضاربة

  
  

 منافع طاقم اإلدارة العليا .١٢

  

  :إن تفاصيل منافع طاقم اإلدارة العليا خالل الفترة كانت كما يلي

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٠١٠مارس  ٣١     ٢٠٠٩مارس  ٣١ 

  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ريال قطري  طريريال ق  
      

  ٤٨.٠٠٠  48.000  منافع قصيرة األجل

  
  



  )ق.م.ش( اإلسالمية لألوراق الماليةشركة ال

  حات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة إيضا

 ٢٠١٠مارس  ٣١ في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

- ١٠ - 

  اإللتزامات المحتملة .١٣
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠مارس  ٣١  

 )مدققة( )مراجعة(  

  ريال قطري  ريال قطري  
      

  697.500.000  452.500.000  خطابات ضمان
  


