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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

  المحترمين                       المساهمين/ السادة
  )ق.م.ش (القابضةية سالم اإلالمجموعة

   قطر-الدوحة 
  
  

  المقدمـة
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في ،   " )المجموعة ( " )ق.م.ش (القابضة سالمية اإلللمجموعة المرفقة  الموحدةقمنا بتدقيق البيانات الماليةلقد 

التغيرات في حقوق و والدخل الشاملوكل من بيانات الدخل  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ كما في  الموحدبيان المركز الماليوالتي تتكون من 
  . أخرىة الهامة وإيضاحات تفسيرية للسياسات المحاسبياً للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص الموحدةالتدفقات النقديةو المساهمين

  
   عن البيانات الماليةالمجموعةمسؤولية إدارة 

. معايير الدولية للتقارير المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لل الموحدة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات الماليةالمجموعةإدارة إن 
 بصورة عادلة خاليةً  الموحدةالمالية  برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البياناتواالحتفاظتطبيق ووتشمل هذه المسؤولية تصميم 

دارة إختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة  وتشمل مسؤولية اإل.من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ
  .والقيام بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف

  
  مسؤولية مدقق الحسابات

 وتتطلب .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.  إستناداً إلى تدقيقنا الموحدة الماليةاتإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيان
تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت 

  . جوهريةخطاءأ خالية من  الموحدةالبيانات المالية
  

تستند اإلجراءات .  الموحدةيتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية
عن  ، سواء كانت ناشئة  الموحدةالمختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية

 والمتعلقة للمجموعةوعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية . إحتيال أو عن خطأ
 ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض  الموحدةباإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية . المجموعةل فعالية الرقابة الداخلية لدى إبداء رأي حو
  . الموحدةالتقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض االجمالي للبيانات المالية

  

  . تعتبر كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيقنعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها



 

 

 
  

  )تتمة(تقرير مدقق الحسابات المستقل 
  
  

  الـرأي
 للمجموعة تظهـر بصورة عادلـة ، من جميع النواحي الجوهريـة ، الوضع المالي  الموحدةفي رأينـا ، أن البيانـات الماليـة

 للمعايير وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً ٢٠١٠  ديسمبر٣١كما في  )ق.م.ش (القابضةاإلسالمية 
  .الدولية للتقارير المالية

  
  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
م  والنظا٢٠٠٢ لسنة )٥(عليه قانون الشركات التجارية القطري رقم تتضمن كل ما نص   الموحدةبرأينا أيضاً ، أن البيانات المالية

مع البيانات الواردة في تقرير مجلس  تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأنها متفقة المجموعةوأن  المجموعةوعقد تأسيس األساسي 
في حدود المعلومات التي ، و نهأوكما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا . دارةإلا

ألحكام النظام األساسي  الشركات التجارية القطري المشار إليه أعاله أومخالفات ألحكام قانون المالية  خالل السنة لم تقع، توافرت لدينا
  . في مركزها الماليأو المجموعة في نشاط بشكل جوهري على وجه قد يؤثر المجموعةوعقد تأسيس 

  
  

   ديلويت آند توشعن
  
  
 

     مدحت صالحه
  )٢٥٧(ت رقم سجل مراقبي الحسابا

.................. ٢٠١١  
   قطر–الدوحة 

  



  )ق.م.ش(مية القابضة المجموعة اإلسال

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

  بيان المركز المالي الموحد

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 

   الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
- ١ -  

  

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  إيضاح  
  قطريريـال   قطريريـال     

        الموجودات
        الموجودات المتداولة

 ٣٧,١٠٥,٧٥٢ ٣٥,١١٢,٨٣٩  ٥  نقد وأرصدة لدى البنوك 
  ٦٠,٠٥٠,٩٥٠  ١٢٥,٥٣٤,٦٩٠  ٦   أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
 ١,١٠١,٩٤٨ ٤,١٨٧,٨٣٤  ٧  ءالمطلوب من العمال

 ١٢,٧٥٩,٧٨٢ ٣,٤٧٩,١٥٩  ٨  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

    ١١١,٠١٨,٤٣٢ ١٦٨,٣١٤,٥٢٢ 
      الموجودات غير المتداولة

 ١,١٠٨,٧٥٤ ٢,٤٤١,٥٩٣  ٩  ممتلكات ومعدات
 ٤,٥٤٩,٢٣٩ ٢,٧٨٧,٨٨٢  ١٠  إستثمارات متاحة للبيع

    ٥,٦٥٧,٩٩٣ ٥,٢٢٩,٤٧٥ 

 ١١٦,٦٧٦,٤٢٥ ١٧٣,٥٤٣,٩٩٧    وجوداتمجموع الم
      

      المطلوبات وحقوق المساهمين 
      المطلوبات المتداولة
 ٦١,٤٩٨,٢٦٣ ١٢٧,٨٤٩,٦٥٨  ١١  المطلوب إلى العمالء

  ١١,٩٧٧,١٦٦  ٢,٥٤٩,٠٦٣  ١٣  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٧٣,٤٧٥,٤٢٩ ١٣٠,٣٩٨,٧٢١ 

      المطلوبات غير المتداولة
 ٦٢٢,٤٧٧ ٧٤٤,٤٥٢  ١٤  أة نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكاف

      
 ٧٤,٠٩٧,٩٠٦ ١٣١,١٤٣,١٧٣    مجموع المطلوبات

      
      لمساهميناحقوق 

 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥  %)٧٥( المدفوع رأس المال
 ٧,٨٢٨,٤١٨ ٨,٢٢٨,٤٢٦  ١٦  إحتياطي قانوني

 ٥٦٣,٧٧٢ ١٦٣,٨٤٨    أرباح مدورة

 ١٨٦,٣٢٩ ٨,٥٥٠    إحتياطي القيمة العادلة
 ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠    توزيعات مقترحة

 ٤٢,٥٧٨,٥١٩ ٤٢,٤٠٠,٨٢٤    لمساهمين امجموع حقوق

 ١١٦,٦٧٦,٤٢٥ ١٧٣,٥٤٣,٩٩٧    المساهمين حقوق المطلوبات ومجموع
  

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

  عبدالباسط أحمد الشيبي  
  العضو المنتدب



  )ق.م.ش(الموجموعة اإلسالمية القابضة 

  )سابقاً " )ق.م.ش(ية لألوراق المالية الشركة اإلسالم( "

   الموحدبيان الدخل

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

   الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
- ٢ -  

  
  

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ضاحإي  
  قطريريـال   قطريريـال     

        اإليرادات
 ١٥,٠٥٠,٤٧٢ ١٤,٥٦٤,١٣٣  ١٧  إيرادات الوساطة والعموالت

 )٤,٠١٨,٢٠٦( )٣,٩٤٩,٢٠٩(  ١٧  مصاريف الوساطة والعموالت

 ١١,٠٣٢,٢٦٦ ١٠,٦١٤,٩٢٤    الوساطة والعموالتصافي إيرادات 

      
 ٢,٤٢٥,٦٦٢ ٢,٦٧٨,٨٠٩     لدى بنوك إسالميةحسابات توفيرإيرادات 

 )٢٨٢,٩٨٩(  ٤١١,٩١٤  ١٨  استثمارات متاحة للبيع) خسائر(أرباح 

 ٣,٠٤٦,٦٥٩ ٤٩٣,١٣٢    إيرادات أخرى

 ١٦,٢٢١,٥٩٨ ١٤,١٩٨,٧٧٩    التشغيليةصافي اإليرادات 

      
      المصاريف

 )٩,٥٦٦,٩١٨( )٩,٠٨٥,٧٨٣(  ١٩  مصاريف إدارية وعمومية

 )١,٥٤٢,٢٤٧( )٩٦٦,٠٩٧(  ٩  مصاريف إستهالكات

 )٢٤٧,٦٦٠( )١٤٦,٨١٥(    مصاريف تمويلية وبنكية

 )١١,٣٥٦,٨٢٥( )١٠,١٩٨,٦٩٥(    إجمالي المصاريف

      
 ٤,٨٦٤,٧٧٣ ٤,٠٠٠,٠٨٤    ح السنةبرصافي 

 ١,٢٢ ١  ٢٠  حصة السهم من األرباح 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

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

   الشامل الموحددخلبيان ال

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

   الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
- ٣ -  

  

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  إيضاح  
  قطريريـال   قطريريـال     
        

 ٤,٨٦٤,٧٧٣ ٤,٠٠٠,٠٨٤    السنةربح صافي 

       بنود الدخل الشامل األخرى
 ١١٣,٣٤٩ )١٧٧,٧٧٩(    صافي التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

      

 ٤,٩٧٨,١٢٢ ٣,٨٢٢,٣٠٥    إجمالي الدخل الشامل للسنة

  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

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

  التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة

   الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
- ٤ -  

  
  

  
ريـال  .......من رأس المال المصدر بمبلغ % ...... بنسبة ٢٠١٠ية عن العام التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقد............. بإجتماعه المنعقد بتاريخالمجموعةقرر مجلس إدارة  * 

  .قطري

  
  

 لمجموعا  توزيعات أرباح مقترحة  ادلةإحتياطي القيمة الع  أرباح مدورة  إحتياطي قانوني  المال رأس  إيضاح

  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال     
                
                

 ٤٤,٢٠٠,٣٩٧ ١٦,٦٠٠,٠٠٠ ٧٢,٩٨٠ ١٨٥,٤٧٦ ٧,٣٤١,٩٤١ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٩ يناير ١الرصيد كما في 
 ٤,٩٧٨,١٢٢ -- ١١٣,٣٤٩ ٤,٨٦٤,٧٧٣ -- --   اجمالي الدخل الشامل للسنة

 --  -- -- )٤٨٦,٤٧٧( ٤٨٦,٤٧٧ --   المحول إلى اإلحتياطي القانوني

 )٦,٦٠٠,٠٠٠ ( )٦,٦٠٠,٠٠٠( -- -- -- -- ٢٠  توزيعات أرباح

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

 -- ٤,٠٠٠,٠٠٠ --  )٤,٠٠٠,٠٠٠(  -- --   توزيعات مقترحة

 ٤٢,٥٧٨,٥١٩ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٦,٣٢٩ ٥٦٣,٧٧٢ ٧,٨٢٨,٤١٨ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في الرصيد كما 
 ٣,٨٢٢,٣٠٥ -- )١٧٧,٧٧٩( ٤,٠٠٠,٠٨٤ -- --   اجمالي الدخل الشامل للسنة

 --  -- -- )٤٠٠,٠٠٨( ٤٠٠,٠٠٨ --   المحول إلى اإلحتياطي القانوني

 )٤,٠٠٠,٠٠٠( )٤,٠٠٠,٠٠٠( -- -- -- -- ٢٠  توزيعات أرباح

 -- ٤,٠٠٠,٠٠٠ --  )٤,٠٠٠,٠٠٠(  -- --   توزيعات مقترحة

 ٤٢,٤٠٠,٨٢٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٥٥٠ ١٦٣,٨٤٨ ٨,٢٢٨,٤٢٦ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

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

  بيان التدفقات النقدية الموحد

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

   الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
- ٥ -  

  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  إيضاح  
  قطريريـال   قطريريـال     

        األنشطة التشغيلية
 ٤,٨٦٤,٧٧٣ ٤,٠٠٠,٠٨٤    صافي ربح السنة

      :تعديالت
 ١,٥٤٢,٢٤٧ ٩٦٦,٠٩٧    إستهالكات

 ٢٤٧,٦٦٠ ١٤٦,٨١٥    مصاريف تمويلية وبنكية
 )٢,٤٢٥,٦٦٢( )٢,٦٧٨,٨٠٩(     لدى بنوك إسالميةحسابات توفيرإيرادات 

 ٦٥,٧٤٣ )٤١٤,٥٤٠(     بيع إستثمارات متاحة للبيع)خسائر (/أرباح 
 ٣٠٦,٢٩٨ ٥,٢٦٠    خسائر التدني في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

 )٨٩,٠٥١( --    إيرادات إستثمارات أخرى
 )١,٢٦٨( ٤١٩    لكات ومعداتأرباح بيع ممت / )خسائر(

 ١٥٩,٥٣٨ ١٥٤,٤٥٢    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
    ٤,٦٧٠,٢٧٨ ٢,١٧٩,٧٧٨ 

 ٦٤٨,٣٣٧,٦١٥  )٦٥,٤٨٣,٧٤٠(     أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 
 )١,١٠١,٩٤٨( )٣,٠٨٥,٨٨٦(    المطلوب من العمالء

 )٩,٢٥٧,٠٨٢( ٩,٢٨٠,٦٢٣    مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 )٤٩,٩٩١,٢٨٢( ٦٦,٣٥١,٣٩٥    المطلوب إلى العمالء

 )٦٠٠,١٥٠,٠٠٠( --    المطلوب إلى طرف ذو عالقة 
 ٩,١٠١,٤١٧ )٩,٤٢٨,١٠٣(    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    )١,٦٠٨,٩٩٨ )١٨٥,٩٣٣ 
 )٥٥,٨٩٧( )٣٢,٤٧٧(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 ١,٥٥٣,١٠١ )٢١٨,٤١٠(    األنشطة التشغيلية الناتج من )المستخدم في(صافي النقد 
      

      األنشطة اإلستثمارية
 )١٧٩,٦٤٠( )٢,٢٩٩,٣٥٥(    شراء ممتلكات ومعدات

 ١,٣٠٠ --    إستبعادات ممتلكات ومعدات
 )٢,١٥٦,٠٥١( )٦,٣٢١,٥٣٠(    شراء إستثمارات متاحة للبيع

 ٢,٠٩٠,٣١٠ ٨,٣١٤,٣٨٨    متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع
 ٢,٤٢٥,٦٦٢ ٢,٦٧٨,٨٠٩     لدى بنوك إسالميةحسابات توفيرإيرادات 

 ٨٩,٠٥١ --    إيرادات إستثمارات أخرى
 ٢,٢٧٠,٦٣٢ ٢,٣٧٢,٣١٢    صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية

      
      األنشطة التمويلية

 )٢٤٧,٦٦٠( )١٤٦,٨١٥(    مصاريف تمويلية وبنكية
 )٦,٦٠٠,٠٠٠( )٤,٠٠٠,٠٠٠(     مدفوعةباحتوزيعات أر

 )٦,٨٤٧,٦٦٠( )٤,١٤٦,٨١٥(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
      

 )٣,٠٢٣,٩٢٧( )١,٩٩٢,٩١٣(     في نقد وأرصدة لدى البنوكالنقصصافي 
 ٤٠,١٢٩,٦٧٩ ٣٧,١٠٥,٧٥٢    نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية السنة

 ٣٧,١٠٥,٧٥٢ ٣٥,١١٢,٨٣٩  ٥   نهاية السنةنقد وأرصدة لدى البنوك في
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  المجموعةنشاط  .١
  

تزاول  ).٢٦٣٣٧(وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم خاصة  كشركة قطرية مساهمة لألوراق المالية الشركة اإلسالميةتأسست 
تتبع الشركة أحكام قانون و. الشركة نشاطها التجاري في أعمال الوساطة المالية في بورصة قطر وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية

  .بورصة قطرتعليمات  و٢٠٠٢لسنة ) ٥(الشركات التجارية القطري رقم 

مة عامة ، وقد  ، تقرر تحويل الشركة إلى شركة قطرية مساه٢٠٠٦ سبتمبر ٢٢خالل إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
 ، وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر ٢٠٠٦بر  ديسم٢٦افقة وزارة اإلقتصاد والتجارة بتاريخ حصلت الشركة على مو

  . ٢٠٠٨ مارس ٣بتاريخ 

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

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

ويشار ( "الشركة اإلسالمية لألوراق المالية"شركتها التابعة  وللشركةن البيانات المالية تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة كل م
 في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري) الشركة التابعة(لألوراق المالية   تم تسجيل الشركة اإلسالمية. )"المجموعة"إليهم جميعاً 
 وهي مملوكة بالكامل للمجموعة اإلسالمية القابضة ٢٠١٠و  يولي١٩ كشركة ذات الشخص الواحد بتاريخ )٤٦٦٤٥(تحت رقم 

  .  تقوم الشركة التابعة بتقديم أعمال الوساطة النقدية.)ق.م.ش(

  .  وقوانين بورصة قطر٢٠٠٢لسنه ) ٥( وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم المجموعةتعمل 

) عبر شركتها التابعة(، الوساطة النقدية لصالحهاوالسندات  اإلستثمار في األسهم  فيلمجموعةتتمثل األغراض الرئيسية ل
  .بتملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازات المجموعةكما تقوم المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها ، و

  .٢٠١١ /٣٠/١من قبل مجلس اإلدارة في الموحدة  بيانات الماليةتم إعتماد ال
  
  

 دولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير ال .٢

  المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل الفترة الحالية  ١,٢

  :والتفسيرات التالية سارية المفعول المعايير  بتاريخ إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة ، كانتإن

  المعايير المعدلة
 ل) (١(قم المعيار الدولي للتقارير المالية رالتطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية)  "المعد." 
  ل) (٢(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالدفعات المتعلقة باألسهم) "المعد  :" 
  ل) (٣(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتوحيد األعمال) "المعد." 
  ل) (٥(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة) "المعد." 
  ل) (٨(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمقطاعات التشغيل) "المعد." 
  ل) (١(معيار المحاسبة الدولي رقمعرض البيانات المالية) "المعد." 
  ل) (٧(معيار المحاسبة الدولي رقمبيان التدفقات النقدية ")المعد." 
  ل) (١٧(معيار المحاسبة الدولي رقمعقود اإليجار) "المعد." 
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  )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   .٢

  )تتمة(المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل الفترة الحالية    ١,٢

  )تتمة( المعايير المعدلة
 ل) (٢٧( المحاسبة الدولي رقم معيارالبيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "المعد." 

  ل) (٢٨(معيار المحاسبة الدولي رقماإلستثمار في شركات زميلة) "المعد." 

  ل) (٣١(معيار المحاسبة الدولي رقماإلستثمار في مشاريع مشتركة) " المعد."  

  ل) (٣٦(معيار المحاسبة الدولي رقمتدني قيمة الموجودات") المعد." 

  ل) (٣٨(معيار المحاسبة الدولي رقمالموجودات غير الملموسة) "المعد."  

  ل) (٣٩(معيار المحاسبة الدولي رقماإلعتراف والقياس: األدوات المالية ) "المعد."  

  التفسيرات المعدلة
  الماليةإعادة تقييم المشتقات ):"٩(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."  

  التحوط لصافي اإلستثمارات في عمليات خارجية):"١٦(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."  

  تفسيرات ملغاة
  ٢(نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ):"٨(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."(  

  عمليات أسهم الخزينة والمجموعة:")١١(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."  

  تفسيرات جديدة
  توزيعات موجودات غير نقدية لمالكين ): "١٧(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 

  تحويل موجودات من عمالء):"١٨(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم."  

 لالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعو  ٢,٢

  :، كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية صادرة ولكن غير سارية المفعولالموحدة في تاريخ إعتماد هذه البيانات المالية 

  المعايير المعدلة

  .٢٠١٠ فبراير ١ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  ل) (٣٢(معيار المحاسبة الدولي رقمالعرض-لمالية األدوات ا)  "المعد ." 

  .٢٠١٠ يوليو ١ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  ل) (١(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالتطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية)  "المعد." 

  ل) (٣(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتوحيد األعمال) "المعد."  

 ل) (٢٧( المحاسبة الدولي رقم معيارالبيانات المالية الموحدة والمنفصلة) "المعد." 
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  )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   .٢

  )تتمة(المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول   ٢,٢

  )تتمة( المعايير المعدلة
  .٢٠١١ يناير ١ تبدأ من أو بعد ساري المفعول للسنوات المالية التي

  ل) (١(المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالتطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية)  "المعد." 

  ل) (٧(المعيار الدولي للتقارير المالية رقماإلفصاحات: األدوات المالية ) "المعد." 

  ل) (١(معيار المحاسبة الدولي رقمعرض البيانات المالية) "المعد." 

  ل) (٢٤(معيار المحاسبة الدولي رقماإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة) "المعد."  

  ل) (٣٤(معيار المحاسبة الدولي رقمالبيانات المالية المرحلية) "المعد." 

  معايير جديدة
  ). التطبيق المسبقمع إمكانية (٢٠١٣ يناير ١ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  التصنيف والقياس : "األدوات المالية ) " ٩(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 

  التفسيرات المعدلة
  .٢٠١١ يناير ١ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  منافع المحددة ، والمتطلبات الدنيا لإلقراض الحدود الخاصة باألصل ذو ال)  " ١٤(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 

  التفسيرات الجديدة
  .٢٠١٠ يوليو ١ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  التمييز بين المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية )  " ١٩(تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 

يق هذه المعايير والتفسيرات المذكورة في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات  أن تطبالمجموعةتتوقع إدارة 
  . في فترة التطبيق المبدئي ، فيما عدا التعديل في بعض المصطلحات واإليضاحاتةالموحدة للمجموعالمالية 

  
  السياسات المحاسبية الهامة .٣

  التطبيقبيان 
  .لمعايير الدولية للتقارير الماليةوفقاً لموحدة  ال الماليةناتابيإعداد التم 

   الموحدةأسس إعداد البيانات المالية
ة  العادلةالتي تم قياسها بالقيمو، فيما عدا اإلستثمارات المتاحة للبيع   التكلفة التاريخيةلمبدأ وفقاً  الموحدةتم إعداد البيانات المالية

  .ه تم إدراج السياسات المحاسبية الهامة أدنا. 

  .القطريريـال  هي الالمجموعةإن العملة السائدة والمستخدمة من قبل 
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  )تتمة  (السياسات المحاسبية الهامة .٣

 أسس توحيد البيانات المالية 
تتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها وهي التي تكون للشركة سيطرة عليها 

  .ى التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لها بهدف الحصول على فوائد من أنشطتهاوالقدرة عل

النشاط األساسي للشركة التابعة " ). التابعة ( "اإلسالمية لألوراق الماليةشركة لتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية ل
  . بما فيها من أصول والتزامات ونتائج األعمالهم الشركة التابعةمن أس% ١٠٠تمتلك الشركة . تقديم أعمال الوساطة النقدية

عند الضرورة تتم بعض التعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل 
شركات التابعة في البيانات المالية يتم حذف جميع المعامالت الداخلية واألرصدة واإليرادات والمصروفات مع ال. الشركة األم

  .الموحدة

  الموجودات المالية
بيعه بموجب لشراء اإلستثمار أو ل  هناك حق أوشطبها كما في تاريخ عملية المتاجرة عندما يصبحيتم اإلعتراف باإلستثمارات

 في ويتم قياس اإلستثمار. أن  بهذا الشزمنية حددها السوق المعنىرة فت شروط تسليم اإلستثمار في غضون عقد يتطلب توفير
  .الشراء تكاليف باإلضافة إلىالقيمة العادلة لإلستثمار بالبداية 

 من متاحة للبيع ومطلوبإستثمارات ، نقد وأرصدة لدى البنوك  هيضمن مجموعات محددةيتم تصنيف الموجودات المالية 
تراف األولي بهذه  اإلعويتم تحديده عندجودات يعتمد تصنيف الموجودات المالية على طبيعة وغرض هذه المو. العمالء

  .الموجودات

   الماليةنخفاض في قيمة الموجوداتاإل
تدني قيمة هذه  لتحديد فيما إذا كان هنالك أية مؤشرات على إحتمال مركز ماليتقييم الموجودات المالية في تاريخ كل يتم 

ة إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى ذلك نتيجة لحدث أو أكثر يحدث التدني في قيمة الموجودات المالي. الموجودات المالية
  .فقات النقدية لإلستثمار قد تأثرتحصل بعد اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية وإن التد

ا دون  لمللسهم طويل األجل في القيمة العادلة أو الجوهريبيع فإن التراجع ل أسهم مصنفة كمتاحة للفي حالة األوراق المالية بشك
  .  في قيمتهالنخفاض قد تعرض السهمعتبر مؤشر على أن يتكلفتها 

 يتم تخفيض قيمتها حيث التجارية ذمم المدينةال يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بمقدار الخسارة من التدني باستثناء 
  .  المخصصمقابلشطبها  الذمم فإنه يتم هذهعندما ال يكون هناك احتمالية تحصيل . باستخدام مخصص

في الفترة الالحقة وكان من  اإلستثمارات المتاحة للبيع فإنه في حالة أنخفضت قيمة خسائر التدني في قيمة اإلستثمارباستثناء 
الممكن ربط هذا اإلنخفاض بشكل موضوعي لحدث ما وقع بعد اإلعتراف بالخسائر، فإنه يتم عكس قيمة الخسارة المعترف بها 

 وبحيث ال تتجاوز قيمة اإلستثمار بعد عكس الخسارة قيمته وفقاً لطريقة التكلفة المطفئة فيما  الموحد الشامل الدخلبيان سابقاً في
  .لو لم يتم اإلعتراف بخسائر التدني

 ان الدخل بها سابقاً ضمن بياالعترافمصنفة كمتاحة للبيع، فإن خسارة التدني والتي تم ال بأدوات حقوق الملكيةلق أما فيما يتع
 االعتراف لخسارة التدني يتم الالحقةلة الزيادة في القيمة العاد.  الموحدالشامل  ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل الموحدالشامل

  . بها ضمن حقوق الملكية
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  )تتمة  (السياسات المحاسبية الهامة .٣

  اإلستثمارات المتاحة للبيع
تدرج . ملكية ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع ويتم تقديرها بالقيمة العادلةالحقوق أدوات  في المجموعة إستثمارات تصنيفيتم 

  حقوق المساهمين بيان التغيرات فياالرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات كبند منفصل ضمن
في حالة وجود إنخفاض دائم في قيمتها فإنه يتم . ة أخرى إلى أن يتم بيع االستثمار أو تحصيله أو التصرف فيه بطريقالموحد

  . للسنةالشامل الموحد  الى بيان الدخل الموحدةتحويل المجموع التراكمي للربح والخسارة المدرجة سابقاً ضمن حقوق المساهمين

  .وزيعات المعلن عنهايتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عندما ينشأ الحق للمساهمين في إستالم الت

  المطلوبات المالية وادوات حقوق الملكية 
  .يتم تصنيف المطلوبات المالية وادوات حقوق الملكية كمطلوبات أو كحقوق ملكية وذلك وفقاً لجوهر الترتيبات التعاقدية 

  معداتممتلكات و
تمثل التكلفة جميع النفقات التي تم تكبدها للحصول   حيثتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم ،

 حسب الحالة وذلك عندما يكون  ،ويتم اظهار النفقات التي يتم تكبدها الحقا ضمن التكلفة االصلية أو كأصل مستقل. على االصل
 يتم ادراج .درجة عالية الدقة اقتناء البند بيمكن قياس تكلفة وللمجموعةمن المحتمل ان يحقق هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية 

  .حدوثها عند  الموحدالشامل تكاليف عمليات االصالح والصيانة في بيان الدخل

ندما يكون  عمتلكات والمعداتملليتم احتساب االستهالك بموجب طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 
 اإلستهالكنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات وقيمتها الدفترية المتبقية وطرق تتم مراجعة األعمار اإل. األصل جاهزاً لإلستخدام

  .ت المتبعة بناءاً على أسس متوقعة مع احتمال تأثير أي من التغييرات الحاصلة على التقديرا،مركز المالي المتبعة في تاريخ كل 

 للقيمة الممكن ديرية الممكن استردادها يتم خفضها فوراًعندما تكون القيمة الدفترية ألحد الموجودات أكبر من القيمة التق
  .استردادها

 وتؤخذ القيمة الدفترية للموجودات المباعةلخسائر الناتجة عن البيع بمقارنة المتحصالت النقدية من البيع مع يتم تحديد االرباح وا
  . الموحدالشامل النتيجة من ربح أو خسارة الى بيان الدخل

  لموجودات الملموسةالتدني في قيمة ا
 لتحديد فيما إذا كان هناك أية مؤشرات على مركز مالي في تاريخ كل  الملموسةالمجموعة مراجعة القيمة الدفترية لموجودات ميت

 الموجودات لتقدير لهذه اإلستردادية المؤشرات يتم تقدير القيمة هذهوفي حال وجود مثل . تدني في قيمتها ال  خسارة منوجود
 عندما ال  للنقد التي ينتمي لها األصلوحدات المولدةلل اإلستردادية  القيمةبتقدير المجموعةتقوم . تدني في حال وجودهاخسائر ال

 هي األعلى بين القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع والقيمة المستردةالقيمة . يكون من الممكن تقدير القيمة المستردة ألصل معين
   .المستخدمة

إذا كانت .  مناسبلقيمة الحالية باستخدام معدل بخصملة المستخدمة يتم خصم تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لتحديد القيم
 الممكن إلى القيمةن القيمة الدفترية يتم تخفيضها إ، ف القيمة الممكن استردادها قد تم تقديرها بحيث تكون أقل من القيمة الدفترية

  .  الموحدالشامل ائر التدني ضمن بيان الدخل بخساالعترافيتم . هاداستردا
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مكن إستردادها إلى القيمة الم) الوحدات المولدة للنقد( لألصل الدفتريةنه تتم زيادة القيمة إ خسائر التدني فإنخفاضعندما يتم 
الوحدات (ئر التدني لألصل  بخسااالعتراف األصلية قبل  المعدلة ال تتجاوز القيمة الدفترية، القيمة الدفتريةبشرط أن والمعدلة

  . الموحدالشامل س خسائر التدني ضمن بيان الدخليتم عك.  في السنوات السابقة) المولدة للنقد

  
  )تتمة  (السياسات المحاسبية الهامة .٣

  المخصصات
 ة أحداث سابقة ،تقديرياً وذلك نتيج سواء أكان قانونياً أو المجموعةيتم تكوين المخصصات عندما يكون هناك إلتزام حالي على 

  . ويشترط أيضاً أن تكون تكاليف تسوية هذه اإللتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل مقبول

  مخصص نهاية الخدمة للموظفين
 المكافأة في العادة على أساس آخر راتب للموظف ومدة قحتتس. مكافأة نهاية الخدمة لموظفيهااً ل مخصصالمجموعةتحتسب 

 عند ع حيث تحتسب المكافأة وفقاً لقانون العمل القطري وتدف،وظف وإكمال الحد األدنى من فترة الخدمة الخدمة المتراكمة لكل م
  .ية الخدمة على مدى فترة الخدمةتدرج التكاليف المتوقعة لمكافأة نها. إستقالة الموظف أو إنهاء خدمته

إن إلتزامات . نسبة من رواتب الموظفين القطريينسب كحتهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ت بدفع إشتراكات إلى الالمجموعةتقوم 
  . كمصروفات عند تكبدهايتم اإلعتراف بها والتي  محصورة في نطاق المبالغ المساهم بها في هذا النظامالمجموعة

  ق اإليراداتتحق
  .ادلة للمقابل المستلم أو المستحقتقاس اإليرادات بالقيمة الع

  العموالت 
 يتم إحتساب العموالت بالتوافق مع النسب .فيذ أوامر الشراء والبيع للعمالءلوساطة والعموالت عندما يتم تنيتم تسجيل إيرادات ا

  .بورصة قطربل  من قالمحددة 

  .اطة والعموالت بأي عموالت مرتجعةتخفض إيرادات الوس

  إيرادات توزيعات األرباح 
  .في إستالم التوزيعات المعلن عنها ينشأ الحق للمساهمين يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عندما

  أرباح ودائع بنكية إسالمية 
  . وبموجب هامش الربح الفعال والمتفق عليهزمنيتتحقق أرباح الودائع البنكية على أساس 

  تحويل العمالت االجنبية
ويتم .  ألسعار الصرف السائدة بتاريخ كل معاملةالقطري وفقاًريـال يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية الى ال

القطري وفقاً ألسعار الصرف ريـال  في نهاية السنة الى الاألجنبية بالعمالت  النقديةتحويل الموجودات والمطلوبات المالية
  . الموحد العمالت االجنبية في بيان الدخلالسائدة في ذلك التاريخ وتدرج فروقات تحويل
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فروقات .  الزيادة أو اإلنخفاض في القيمة العادلةيتم إظهارها جزء منويل المتعلقة باألدوات المالية الغير نقدية  فروقات التحأما
التحويل المتعلقة باألدوات المالية الغير نقدية والمصنفة كمتاحة للببيع يتم إظهارها كجزء من إحتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق 

  .الملكية
  
  
  
  

  امة في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات الهة والمصادر الرئيسي .٤
  

 كما  الدفترية لبعض الموجودات والمطلوباتة بإستخدام بعض التقديرات والفرضيات والتي تؤثر في تحديد القيمالمجموعةتقوم 
 وعوامل للمجموعةقة يتم تقييم هذه التقديرات والفرضيات بشكل مستمر بناء على الخبرة الساب. )٣(هو مذكور في إيضاح رقم 

 مختلفة عن هذه إحتمال أن تكون النتائج الفعلية  مع األخذ بعين اإلعتبار،أخرى تشمل توقعات لألحداث المستقبلية بشكل معقول 
  .اضات بنحٍو مستمر من قبل اإلدارةتتم مراجعة هذه التقديرات واإلفتر. التقديرات

 امة في تطبيق السياسات المحاسبيةالتقديرات اله
 والتي لها التأثير المجموعةفيما يلي التقديرات الهامة التي تقوم بها اإلدارة وذلك بغرض تطبيق السياسات المحاسبية التي تتبعها 

  :للمجموعةلبيانات المالية األكبر على المبالغ المذكورة في ا

  تصنيف اإلستثمارات
سيتم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع أو كموجودات مالية بقيمتها تقرر اإلدارة عند شرائها لإلستثمارات وتملكها فيما إذا كان 

 بتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل الربح المجموعةتقوم . العادلة من خالل الربح والخسارة
ع ما لم تكن مشتراة للغرض المذكور والخسارة إذا ما كانت مشتراة بغرض المتاجرة بها ، بينما تصنف كإستثمارات متاحة للبي

 .مسبقاً

  رات المتاحة للبيعإنخفاض قيمة اإلستثما
يتضمن .  بعين اإلعتبار اإلنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في حالة وجود دليل موضوعي لإلنخفاض المجموعةتأخذ 

لها تأثير سلبي على اقتصاد السوق و التي تمارس الدليل الموضوعي حول اإلنخفاض معلومات عن التغيرات الجوهرية والتي 
 بتقييم المجموعةتقوم . ر يعاني من إنخفاض دائم أو جوهري نشاطها وهو الدليل الذي يشير إلى أن االستثماالمجموعةفيه 

  المستثمر بهاالمجموعةالعوامل المؤثرة على أسعار األسهم و مدى قوة األداء المالي لهذه الشركات و البيئة المحيطة بنشاط 
  .للقيام بهذه التقديرات

  
  
  أرصدة لدى البنوكنقد و .٥
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 -- ٣,٨٩٨  حسابات جارية 

 ٣٧,١٠٥,٧٥٢ ٣٥,١٠٨,٩٤١  حسابات توفير
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  ٣٧,١٠٥,٧٥٢ ٣٥,١١٢,٨٣٩ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  أرصدة العمالء– أرصدة لدى البنوك .٦

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

  .األخرى
  
  طلوب من العمالءمال .٧
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ١,١٠١,٩٤٨ ٤,١٨٧,٨٣٤  المطلوب من العمالء

  ١,١٠١,٩٤٨ ٤,١٨٧,٨٣٤ 

  
   أعمار الذمم مستحقة الدفع وغير المشكوك في تحصيلها

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ١,١٠١,٩٤٨ ٤,١٨٧,٨٣٤   أيام٣ – ١

 ١,١٠١,٩٤٨ ٤,١٨٧,٨٣٤  المجموع

  
  
 
   أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات .٨
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ١٢٤,٥٢٥ ٢,٠٠٠,٢٥٠  تأمينات مستردة

 ١٢,٢١٧,٩٩٩  ٩٧٩,١٦٧  إيرادات مستحقة من ودائع لدى بنوك إسالمية 

 ٤١٧,٢٥٨ ٤٩٩,٧٤٢  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١٢,٧٥٩,٧٨٢ ٣,٤٧٩,١٥٩ 
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   ممتلكات ومعدات .٩

  

 كمبيوترات
وبرامج ومعدات 

  المجموع  سيارات  ديكورات  أثاث وتجهيزات  بيةمكت
  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   

            :التكلفة
  ٧,٢٨٩,٦١٣  ٢٣,٧٧٧  ١,٠٨٩,٤٦٣  ٧٠٨,٠٥٦  ٥,٤٦٨,٣١٧  ٢٠٠٩ يناير ١

  ١٧٩,٦٤٠  --  --  ١٣,٠١٠  ١٦٦,٦٣٠  اإلضافات 
  )١٣٧,٢٥٣(  --  --  )٧٣,٢٤٧(  )٦٤,٠٠٦(  اإلستبعادات

  ٧,٣٣٢,٠٠٠  ٢٣,٧٧٧  ١,٠٨٩,٤٦٣  ٦٤٧,٨١٩  ٥,٥٧٠,٩٤١  ٢٠١٠ يناير ١
  ٢,٢٩٩,٣٥٥  --  ١٨٥,٠٠٠  ٢,٦٧٠  ٢,١١١,٦٨٥  اإلضافات 
  )١٨,٧٠٩(  --  --  --  )١٨,٧٠٩(  اإلستبعادات

  ٩,٦١٢,٦٤٦  ٢٣,٧٧٧  ١,٢٧٤,٤٦٣  ٦٥٠,٤٨٩  ٧,٦٦٣,٩١٧  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
            

            :االستهالك المتراكم
  ٤,٨١٨,٢٢٠  ٢٢,٧٣٥  ٥٩٨,٩٨٠  ٤٤١,٢١١  ٣,٧٥٥,٢٩٤  ٢٠٠٩  يناير١

  ١,٥٤٢,٢٤٧  ١,٠٤١  ١٩٦,٩٣٢  ١٣٣,٨٤٣  ١,٢١٠,٤٣١  اإلستهالك للسنة  
  )١٣٧,٢٢١(  --  --  )٧٣,٢١٦(  )٦٤,٠٠٥(  اإلستبعادات

  ٦,٢٢٣,٢٤٦  ٢٣,٧٧٦  ٧٩٥,٩١٢  ٥٠١,٨٣٨  ٤,٩٠١,٧٢٠  ٢٠١٠ يناير ١
  ٩٦٦,٠٩٧  --  ٢٢٤,٣٩٦  ١١٤,٩٩٠  ٦٢٦,٧١١  اإلستهالك للسنة  

  )١٨,٢٩٠(  --  --  --  )١٨,٢٩٠(  اإلستبعادات
  ٧,١٧١,٠٥٣  ٢٣,٧٧٦  ١,٠٢٠,٣٠٨  ٦١٦,٨٢٨  ٥,٥١٠,١٤١  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

            

            :صافي القيمة الدفترية
  ٢,٤٤١,٥٩٣  ١  ٢٥٤,١٥٥  ٣٣,٦٦١  ٢,١٥٣,٧٧٦  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  ١,١٠٨,٧٥٤  ١  ٢٩٣,٥٥١  ١٤٥,٩٨١  ٦٦٩,٢٢١  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  :متلكات والمعداتمتخدام النسب التالية عند إحتساب اإلستهالك لليتم إس
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  %٢٥ – ٢٠               كمبيوترات ومبرامج ومعدات مكتبية
   %٢٠  أثاث وتجهيزات            

   %٢٠  ديكورات 
   %٢٠  سيارات
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  إستثمارات متاحة للبيع .١٠

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ٤,٧٤٢,١٨٨ ٤,٥٤٩,٢٣٩  ر يناي١كما في 

 ٢,١٥٦,٠٥١ ٦,٣٢١,٥٣٠  إضافات

 )٢,٠٩٠,٣٠٩( )٨,١٠٦,٣٨٠(  إستبعادات

 )٢٥٨,٦٩١( ٢٣,٤٩٣  صافي التغير في القيمة العادلة

 ٤,٥٤٩,٢٣٩ ٢,٧٨٧,٨٨٢   ديسمبر٣١كما في 
  

  :تشمل اإلستثمارات المتاحة للبيع ما يلي
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  

      )العادلةبالقيمة (جة أسهم مدر
 ١,٥٦٩,٤٥٩ ١٨,١٠٢  قطرداخل  –أسهم 

    
      )بالتكلفة(أسهم غير مدرجة 

 ٢,٧٦٠,٠٠٠ ٢,٥٥٠,٠٠٠  قطرداخل  -أسهم 

 ٢١٩,٧٨٠ ٢١٩,٧٨٠  سوريا  -أسهم 

  ٤,٥٤٩,٢٣٩ ٢,٧٨٧,٨٨٢ 
  

  :ة بالعمالت التاليةيدإن اإلستثمارات المتاحة للبيع مق
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  ريقطريـال  
   

 ٤,٣٢٩,٤٥٩ ٢,٥٦٨,١٠٢  قطريريـال 

 ٢١٩,٧٨٠ ٢١٩,٧٨٠  عمالت أخرى

  ٤,٥٤٩,٢٣٩ ٢,٧٨٧,٨٨٢ 
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  المطلوب إلى العمالء .١١

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ٦١,٤٩٨,٢٦٣ ١٢٧,٨٤٩,٦٥٨  ذمم العمالء
  

  .يات البيع والشراء بالنيابة عنهم بعملالمجموعةبل قيام تمثل ذمم العمالء المبالغ المودعة من قبل العمالء مقا
  
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .١٢
  

 أو الشركات التي يملكون فيها حصصاً رئيسية للمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا فيطراف ذات عالقة تتمثل األ
  .للمجموعةتشغيلية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو ال

 بالدخول في عقود وإتفاقيات وكالة ومضاربة مع بنك قطر الدولي اإلسالمي، حيث أن مدة ٢٠١٠قامت المجموعة خالل العام 
  .٢٠١٠هذه العقود انتهت بالكامل خالل العام 

  :التالية تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنةإن المعامالت 
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 طريقريـال  قطريريـال  
   

 ٧٨٤,٥٣٠ ٢,٢٣٧,٩٢٠  إيرادات الوساطة والعمولة 

 ٣٥٦,٢٥٩ ٨٥٤,٧٨٧  عموالت مرتجعة

  ١,٩٦٤,٣٤٩  ٣٨٥,٠٠٠  أرباح عقود المضاربة

  .المجموعةإدارة من قبل وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت ر يتم إعتماد األسعا
  

  منافع طاقم اإلدارة العليا
  :ة العليا خالل السنة كانت كما يليإن تفاصيل منافع طاقم اإلدار

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ١,١٧٠,٠٠٠ ١,٣٩٦,٨٠٠  منافع قصيرة األجل
  
  

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى .١٣
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ٤٩٦,٧٥٠ ١,٦٦٩,٨٩٦   مستحقةمصاريف
 ١١,٤٨٠,٤١٦ ٨٧٩,١٦٧  مصاريف مستحقة عن عقود مضاربة منتهية

  ١١,٩٧٧,١٦٦ ٢,٥٤٩,٠٦٣ 
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  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .١٤

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ٥١٨,٨٣٦ ٦٢٢,٤٧٧   يناير١كما في 

 ١٥٩,٥٣٨ ١٥٤,٤٥٢  اإلضافات

 )٥٥,٨٩٧( )٣٢,٤٧٧(  المدفوعات

 ٦٢٢,٤٧٧ ٧٤٤,٤٥٢   ديسمبر٣١كما في 
  

  رأس المال المدفوع .١٥
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  

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

 ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ الواحد
    

 : ٢٠٠٩(المصرح به والمصدررأس المال من % ٧٥: المدفوع 
٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  %)٧٥ 

 
  إحتياطي قانوني .١٦

  

سنوياً من أرباح % ١٠ ، يتم تحويل المجموعة وعقد تأسيس ٢٠٠٢ لسنة ٥ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم وفقاً 
من رأس % ٥٠ أن تقرر إيقاف هذا اإلقتطاع عندما يبلغ اإلحتياطي القانوني للمجموعةالسنة إلى اإلحتياطي القانوني ويجوز 

  .اطي إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركاتال يجوز توزيع هذا اإلحتي. المال المدفوع
  

  العموالت .١٧
  

  إيرادات الوساطة والعموالت
  . للعمالءالممنوحةخصومات الإيرادات العموالت تنتج عن شراء وبيع األسهم لصالح العمالء مطروحاً منها 

  
  مصاريف الوساطة والعموالت

 .  وتكاليف وساطة مباشرة أخرى قطربورصةتتكون مصروفات العموالت من رسوم  تدفع إلى 
  

  خسائر اإلستثمارات .١٨
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 )٣٧٢,٠٤٠( ٤١١,٩١٤  من بيع إستثمارات متاحة للبيع)خسائر(أرباح 

 ٨٩,٠٥١ --  إيرادات استثمارية أخرى
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  ٢٨٢,٩٨٩( ٤١١,٩١٤( 
  
  

  مصاريف إدارية وعمومية .١٩
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ٥,٩٤٩,٦١٢ ٥,٧٦٤,٢٨٥  لموظفينوتكاليف ارواتب 

 ١,٠٩١,٠٩٢ ١,١١٦,٩٩٤  إيجارات

 -- ٢٠٠,٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية

 -- ٢٥,٠٠٠  بورصة قطرغرامة مفروضة من 

 ٧٤٦,٥٠٧ ٦٣٧,٤١٦  إتصاالت

 ٤٧٧,٩١٧ ١٥٠,٧٨٥  دعاية وإعالن

 ٢٩٩,٨٢٦ ٢٠٠,١٨٠  ربط إلكتروني

 ١٧٢,٣٧٩ ٢٠٦,٨٨٣  سفر

 ١٦٨,٠٠٠ ١٩٠,٠٠٠   قانونية ومهنيةأتعاب

 ١٠٧,٤٣٣ ١٢٤,٣٧٥  تأمين

 ٥٥٤,١٥٢ ٤٦٩,٨٦٥  متنوعة

  ٩,٥٦٦,٩١٨ ٩,٠٨٥,٧٨٣ 
  

  العائد على السهم .٢٠
  

  :كالتالييحتسب العائد على السهم بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة 
  

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
   

 ٤,٨٦٤,٧٧٣ ٤,٠٠٠,٠٨٤  )قطريريـال (صافي ربح السنة 

 ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 ١,٢٢ ١  )قطريريـال  ( األساسي والمخفضالعائد على السهم
  
  

  دفوعةأرباح م .٢١
  

ريـال  ٦,٦٠٠,٠٠٠ (٢٠٠٩عام ال عنقطري ال ريـ ٤,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ أرباح نقدية  خالل العام بتوزيع المجموعةقامت 
   .)٢٠٠٨عن العام قطري 
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  األدوات المالية .٢٢

  مخاطر هامش الربح 
  . الماليةلى موجوداتها ومطلوباتها لتغيرات في هامش الربح عالمجموعةتتمثل مخاطر هامش الربح في تعرض 

  مخاطر العمالت
إن غالبية اإللتزامات المالية . قلبات في أسعار العمالت األجنبيةمالية نتيجة للت قيمة األدوات التقلبتتمثل بالخطر الناتج من 

  .للمجموعة بالنسبة القطري وعليه فإن مخاطر العمالت األخرى ليست ذات أهميةريـال  بالللمجموعة

  مخاطر رأس المال
 بتحقيق فيه المنظور في نفس الوقت الذي تقوم  بإدارة رأسمالها للتأكد بأنها قادرة على اإلستمرار في المستقبلالمجموعةتقوم 

 يتكون هيكل رأس مال  . األمثل ألرصدة القروض وحقوق المساهمين اإلستغاللالحد األقصى من العائد للمساهمين من خالل
  . من رأس المال المصدر واإلحتياطات واألرباح المدورةالمجموعة

   األدوات الماليةأنواع
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  

      الموجودات المالية
 ٩٧,١٥٦,٧٠٢ ١٦٠,٦٤٧,٥٢٩  نقد وأرصدة لدى البنوك

 ١,١٠١,٩٤٨ ٤,١٨٧,٨٣٤  المطلوب من العمالء

 ٤,٥٤٩,٢٣٩ ٢,٧٨٧,٨٨٢  إستثمارات متاحة للبيع

    
    المطلوبات المالية

 ٦١,٤٩٨,٢٦٣ ١٢٧,٨٤٩,٦٥٨  المطلوب إلى العمالء

  

 مخاطر السوق
 كانت هذه سواء،   السوقأسعار المالية نتيجة التغيرات في األدوات أسعارالسوق في المخاطر الناجمة عن تقلبات تتمثل مخاطر 

 المالية المتعامل بها في األدوات متعلقة بعوامل مؤثرة على جميع أو مالية معينة بأدواتالتغيرات نتيجة لعوامل محددة متعلقة 
مع ضمان  ،  من مخاطر ضمن حدود مقبولةالمجموعة بما قد تتعرض له وق هو التحكم إن الهدف من إدارة مخاطر الس.السوق

  .بقاء العوائد المرجوة
  

من القيمة السوقية لمحفظة اإلستثمارات المتاحة للبيع سوف تؤثر بالزيادة أو النقص بمبلغ % ١٠إن زيادة أو إنخفاض بقيمة 
  . وق المساهمينقطري على قيمة هذه اإلستثمارات وحقريـال  ٢٧٨,٧٨٨
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  )تتمة (األدوات المالية .٢٢

  طر السيولةاخم
نظراً لطبيعة نشاط . تها ومطلوباتها في موعدها المحددعلى سداد إلتزاماقادرة  المجموعةكون  خطر السيولة من عدم نشأي

  . الدفع خالل عامتستحقالمالية أن جميع المطلوبات حيث  ، فإن اإلدارة تعتقد بأن أخطار السيولة محدودة جداُ المجموعة

  لقيمة العادلة لألدوات الماليةا
على أساس أسعار يتم تحديدها  )  المتاحة للبيعستثماراتمثل اإل(القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إن 

لموجودات المالية المملوكة من قبل إن أسعار السوق المدرجة المستخدمة ل. كما في تاريخ الميزانية العمومية المدرجة السوق
  .أسعارالطلب  هيالمجموعة

  

تستخدم .  تقنيات التقييم من خالل استخدامتحديدها  يتمالقيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشطةإن 
 .المركز الماليلية في تاريخ الفتراضات التي تقوم على أساس ظروف السوق الحاوا مجموعة متنوعة من األساليب المجموعة

 . فإن القيمة العادلة لهذه الموجودات تقارب قيمتها الدفتريةالمجموعةرأي إدارة بو

  
  اإللتزامات والمطلوبات المحتملة .٢٣

  : ديسمبر هي ما يلي٣١ في المجموعةإن قيمة اإللتزامات والمطلوبات المحتملة على 
  

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 قطريريـال  قطريريـال  
   

 ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  طابات ضمانخ

  
  

 التحليل القطاعي .٢٤

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

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

  
 

  أرقام المقارنة .٢٥

  . لتتماشى مع عرض السنة الحاليةالسابقةة سنأرقام البعض لقد تم إعادة تصنيف 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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