
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  قطر –الدوحة 

  
 الموحدةالبيانات المالية المرحلية المختصرة 

  وتقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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  المحترمين                                     رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة/ السادة
  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 

  قطر -الدوحة 
  

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

، وكل من بيانات الدخل والدخل  ٢٠١٢ يونيو ٣٠حد كما في المو المرحلي المختصر والتي تتضمن بيان المركز المالي 
المرحلية التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية و لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ الشامل 

ارة المجموعة مسؤولة إن إد. ، وبعض اإليضاحات التفسيرية أشهر المنتهية في ذلك التاريخ الستةلفترة الموحدة المختصرة 
التقارير ) " ٣٤(وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 

إستنادًا إلى الموحدة إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ". المالية المرحلية 
  .مراجعتنا

  
 طاق المراجعة ن

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

. سي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وٕاتباع إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرىبشكل رئي
إن نطاق المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من 

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

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

 

  
  ديلويت آند توشعن 

  

  
  

  مدحت صالحة
  )٢٥٧(سجل مراقبي الحسابات رقم 

............... ٢٠١٢  
  قطر -الدوحة

  
  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  الموحد بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في كما

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات ة تشكل جزءاً اإليضاحات المرفق إن

- ١ - 

 
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاح  

  قطري ريـال  قطري ريـال    الموجودات
        الموجودات المتداولة

  ٤٣٧,٣٦٥,٣٤١ ٤٢٨,١٦٢,٢٨٨  ٤  نقد وأرصدة لدى البنوك 
  ١٣٠,٤١٧,٧٥١ ١٢٨,٦٩٥,٢٥٣  ٥  أرصدة العمالءو أرصدة لدى البنوك 
 ٥٧٧,٥١١ ٦٣٢,٥٧٣    مطلوب من العمالء

 ٢,٦٧٠,٣٣٥ ٢,٦٨٨,٩٢٩  ٦  مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
  ٥٧١,٠٣٠,٩٣٨ ٥٦٠,١٧٩,٠٤٣    مجموع الموجودات المتداولة

      
      الموجودات غير المتداولة

 ٣,٤٠١,٠٧٤ ٨,٩٤٢,٤٣١    إستثمارات متاحة للبيع
 ١,٩٧٥,٠٢٠ ١,٥٩٦,٣٢٦    ممتلكات ومعدات

 ٥,٣٧٦,٠٩٤ ١٠,٥٣٨,٧٥٧    الموجودات غير المتداولةمجموع 
 ٥٧٦,٤٠٧,٠٣٢ ٥٧٠,٧١٧,٨٠٠    مجموع الموجودات

      
      مساهمين المطلوبات وحقوق ال
      المطلوبات المتداولة
  ١٣١,٩٣٦,٥٥٧ ١٢٦,٧٧٩,٨٣٩  ٧  مطلوب إلى العمالء
  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨  وكالةعالقة من عقود  ومطلوب إلى طرف ذ

 ٨٠٩,٥٦٥ ٢٢١,٨٢٤    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٥٣٢,٧٤٦,١٢٢ ٥٢٧,٠٠١,٦٦٣    المطلوبات المتداولة

      
      المتداولة المطلوبات غير

 ٨٣٦,٧٦٨ ٩٠٥,٧٦٣    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ٥٣٣,٥٨٢,٨٩٠ ٥٢٧,٩٠٧,٤٢٦    مجموع المطلوبات

      
      حقوق المساهمين
 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩  رأس المال المدفوع
 ٨,٦٩٢,٤٧٤ ٨,٦٩٢,٤٧٤    إحتياطي قانوني

 ٢٢٤,٢٦٨ ٤,٤١٠,٤٣٢    أرباح مدورة
 )٩٢,٦٠٠( )٢٩٢,٥٣٢(    يمة العادلةإحتياطي الق

 ٤,٠٠٠,٠٠٠  --    مقترحة أرباح توزيعات
 ٤٢,٨٢٤,١٤٢ ٤٢,٨١٠,٣٧٤    مجموع حقوق المساهمين

 ٥٧٦,٤٠٧,٠٣٢ ٥٧٠,٧١٧,٨٠٠   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
 

  
  يوسف أحمد حسين النعمة. د

  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  الموحد بيان الدخل المرحلي المختصر

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠ في لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات ة تشكل جزءاً اإليضاحات المرفق إن

- ٢ - 

 

  أشهر المنتهية في الستةلفترة   هر المنتهية فيلفترة الثالثة أش    

  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠    
 يونيو ٣٠

  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال    

            اإليرادات
 ٩,١٧٠,٠٨٢ ١٠,٦٦٠,٩٢١ ٣,٨٦٠,٧٠٥ ٥,٣١٣,٢٩٨    إيرادات الوساطة والعموالت

 )٢,٥٩١,٩٧٠()٣,٠٤٢,٩٥٣( )١,٠٨٤,٥٠٧( )١,٥١١,٦٨٣(    مصاريف الوساطة والعموالت

 ٦,٥٧٨,١١٢ ٧,٦١٧,٩٦٨ ٢,٧٧٦,١٩٨ ٣,٨٠١,٦١٥    الوساطة والعموالتصافي إيرادات 
      

لدى بنوك  حسابات توفيرإيرادات 
 ١,٢٩٢,٧٧٦ ١,١٤٣,٦٥٣ ٧٠٩,٥٦٨ ٥٩٩,١٣٢    إسالمية

 ٢٠٠,٤٨٤ ١٣٨,٢٢٨ ١٩,٥٨٢ ١١٠,٣٥٠    متاحة للبيع إستثماراترباح بيع أ

 ٣٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ٣٢٠,٠٠٠ --    أرباح عقود وكالة

 ١٠,٥٧٥ ٥٨,٥٤٨ ٢,٠٣٥ ٤٢,٦٨٥    إيرادات أخرى

 ٨,٤٠١,٩٤٧ ٩,٠٧٨,٣٩٧ ٣,٨٢٧,٣٨٣ ٤,٥٥٣,٧٨٢    التشغيليةصافي اإليرادات 
      

      المصاريف
 )٤,٧٠٣,٨٨٤()٤,٣٩٩,٧٩٦( )٢,٤٣٧,٦٨٢( )٢,٠٦٩,٢٢٠(    عموميةمصاريف إدارية و 

 )٤٤٦,٧٣٤( )٣٨٣,٧٠٢( )٢٢٧,٧٥٤( )١٨٥,٨٣٢(    مصاريف إستهالكات

 )١١٥,٨١٠( )١٠٨,٧٣٥( )٥٨,١٧٩( )٥٤,١١٧(    مصاريف تمويلية وبنكية

 )٥,٢٦٦,٤٢٨()٤,٨٩٢,٢٣٣( )٢,٧٢٣,٦١٥( )٢,٣٠٩,١٦٩(    إجمالي المصاريف
      

 ٣,١٣٥,٥١٩ ٤,١٨٦,١٦٤ ١,١٠٣,٧٦٨ ٢,٢٤٤,٦١٣    أرباح الفترةصافي 
      

 ٠,٧٨ ١,٠٥ ٠,٢٨ ٠,٥٦  ١٠  العائد على السهم من األرباح

  
 



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  الموحد المختصر مرحليبيان الدخل الشامل ال

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠ في لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات ة تشكل جزءاً اإليضاحات المرفق إن

- ٣ - 

 

  لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

 ٣,١٣٥,٥١٩ ٤,١٨٦,١٦٤ ١,١٠٣,٧٦٨ ٢,٢٤٤,٦١٣  صافي أرباح الفترة
      

      :بنود الدخل الشامل األخرى

صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة 
  )٨٢,١٨٢(  )١٩٩,٩٣٢( ٢١,٠٣٤ )٢١٥,٧٨٣(  لإلستثمارات المتاحة للبيع

      

  ٣,٠٥٣,٣٣٧  ٣,٩٨٦,٢٣٢ ١,١٢٤,٨٠٢ ٢,٠٢٨,٨٣٠  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  
  
  
  
  

  
  

  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في لفترة الستة أشهر المنتهية

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات ة تشكل جزءاً اإليضاحات المرفق إن

- ٤ - 

    

  

  أرباح مدورة  إحتياطي قانوني  المال رأس  
  إحتياطي 
 لمجموعا توزيعات مقترحة  القيمة العادلة

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

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

 ٣,٠٥٣,٣٣٧ --  )٨٢,١٨٢( ٣,١٣٥,٥١٩ --  --   إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 ٤١,٤٥٤,١٦١ --  )٧٣,٦٣٢( ٣,٢٩٩,٣٦٧ ٨,٢٢٨,٤٢٦ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )اجعةمر ( - ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد كما في 

              
 ٤٢,٨٢٤,١٤٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ )٩٢,٦٠٠( ٢٢٤,٢٦٨ ٨,٦٩٢,٤٧٤ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مدققة( – ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 

 ٣,٩٨٦,٢٣٢ --  )١٩٩,٩٣٢( ٤,١٨٦,١٦٤ --  --   إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 ٤٢,٨١٠,٣٧٤ -- )٢٩٢,٥٣٢( ٤,٤١٠,٤٣٢ ٨,٦٩٢,٤٧٤ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  )مراجعة( - ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد كما في 



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  الموحد ت النقدية المرحلي المختصربيان التدفقا

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في لفترة الستة أشهر المنتهية

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات ة تشكل جزءاً اإليضاحات المرفق إن

- ٥ - 

 

  أشهر المنتهية في الستةلفترة     
  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـال  قطري ريـال    

        التشغيليةاألنشطة 
 ٣,١٣٥,٥١٩ ٤,١٨٦,١٦٤    صافي ربح الفترة

      تعديالت

 ٤٤٦,٧٣٤ ٣٨٣,٧٠٢    إستهالك ممتلكات ومعدات

 ١١٥,٨١٠ ١٠٨,٧٣٥    مصاريف تمويلية وبنكية

 )١,٢٩٢,٧٧٦( )١,١٤٣,٦٥٣(    لدى بنوك إسالمية حسابات توفيرإيرادات 

 )٢٠٠,٤٨٤( )١٣٨,٢٢٨(    أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

 )٣٢٠,٠٠٠( )١٢٠,٠٠٠(    وكالةأرباح عقود 

 ٥٤,١٩٠ ١٣٢,٧٦٩    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    ١,٩٣٨,٩٩٣ ٣,٤٠٩,٤٨٩ 

 )١١,٨٨٩,٣٨٥( ١,٧٢٢,٤٩٨    أرصدة العمالءو أرصدة لدى البنوك 

 ١,٦٩٧,٨٢٣ )٥٥,٠٦٢(    مطلوب من العمالء

 )٣,١١٢,١١٤( )١٨,٥٩٤(    مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

 ١٣,١٠٦,٥٥١ )٥,١٥٦,٧١٨(    مطلوب إلى العمالء

 ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ --    وكالةمطلوب إلى طرف ذو عالقة من عقود 

 ١,١٨٣,٣٤١ )٥٨٧,٧٤١(    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

    )١,١٠٢,٩٢٥,٢٠٩ )٦٨٦,١٢٨ 

 --  )٦٣,٧٧٤(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 ١,١٠٢,٩٢٥,٢٠٩ )٧٤٩,٩٠٢(    األنشطة التشغيليةالناتج من  /) المستخدم في(صافي النقد 

      

      األنشطة اإلستثمارية

 )٣٤٠,١٠٣( )٥,٠٠٩(    شراء ممتلكات ومعدات

 )٥,٥٠٩,٤٦٦( )١٤,١٤٠,٥٦٧(    شراء إستثمارات متاحة للبيع

 ٤,٩٩٥,٦٠٨ ٨,٥٣٧,٥٠٧    المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع

 ٣٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠    وكالةح عقود أربا

 ١,٢٩٢,٧٧٦ ١,١٤٣,٦٥٣    لدى بنوك إسالمية حسابات توفيرإيرادات 

 ٧٥٨,٨١٥ )٤,٣٤٤,٤١٦(    الناتج من األنشطة اإلستثمارية /) المستخدم في(صافي النقد 

  
  
  
  
  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  الموحد ت النقدية المرحلي المختصربيان التدفقا

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في لفترة الستة أشهر المنتهية

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية من هذه البيانات ة تشكل جزءاً اإليضاحات المرفق إن

- ٦ - 

  
  أشهر المنتهية في الستةلفترة     
  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠    
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاح  
  قطري ريـال  قطري ريـال    

      األنشطة التمويلية
 )١١٥,٨١٠( )١٠٨,٧٣٥(    مصاريف تمويلية وبنكية

  )٤,٠٠٠,٠٠٠(  )٤,٠٠٠,٠٠٠(    مدفوعة توزيعات أرباح
 )١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠( --    ودائع ثابتة

 )١,١٠٤,١١٥,٨١٠( )٤,١٠٨,٧٣٥(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
      

 )٤٣١,٧٨٦( )٩,٢٠٣,٠٥٣(    في نقد وأرصدة لدى البنوكالنقص صافي 

 ٣٥,١١٢,٨٣٩ ٣٧,٣٦٥,٣٤١    نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

 ٣٤,٦٨١,٠٥٣ ٢٨,١٦٢,٢٨٨  ٤  نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٧ - 

  
  نشاط الشركة .١

تزاول الشركة  ).٢٦٣٣٧(وقيدت بالسجل التجاري تحت رقم خاصة رية مساهمة كشركة قط لألوراق المالية الشركة اإلسالميةتأسست 
تتبع الشركة أحكام قانون . وفقًا لتعاليم الشريعة اإلسالمية سوق الدوحة لألوراق الماليةنشاطها التجاري في أعمال الوساطة المالية في 

  .وراق الماليةسوق الدوحة لألوأنظمة  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(الشركات التجارية القطري رقم 

تحويل الشركة إلى شركة قطرية مساهمة الشركة الموافقة على  مجلس إدارة قرر،  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٢المنعقد بتاريخ  هخالل إجتماع
 في   الشركة  أسهم  إدراج  وتم ،  ٢٠٠٦ديسمبر  ٢٦  بتاريخ  والتجارة اإلقتصاد  وزارة   موافقة على  عامة ، وقد حصلت الشركة 

  . ٢٠٠٨مارس  ٣بتاريخ   دوحة لألوراق الماليةسوق ال

الموافقة على تغيير إسم الشركة وشكلها القانوني من  بناءًا على توصية مجلس اإلدارة وقرار الجمعية العمومية الغير عادية ، تمت
 -ة مساهمة قطرية عامة شرك(إلى المجموعة اإلسالمية القابضة ) شركة مساهمة قطرية عامة(الشركة اإلسالمية لألوراق المالية 

يوليو  ١٩، وقد تم التحويل بناءًا على قرار هيئة قطر لألسواق المالية وموافقة وزارة األعمال والتجارة بتاريخ " ) الشركة) ( "قابضة
٢٠١٠.  

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

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

في إدارة  المشاركة ،) عبر شركتها التابعة(اإلستثمار في األسهم والسندات ، الوساطة النقدية  في لمجموعةتتمثل األغراض الرئيسية ل
  .تملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازاتالشركات التابعة لها ، 

إن النشاط . ريـال قطري ٥,٠٠٠,٠٠٠برأس مال ) و.ش.ش(إسم شركة أجياد العقارية بشركة ، قامت المجموعة بإنشاء خالل الفترة
  .لم تزاول الشركة أي نشاط خالل الفترةو الرئييسي للشركة هو أعمال الوساطة العقارية 

  

  .٢٠١٢ .............في من قبل مجلس اإلدارة الموحدة المرحلية المختصرة تم إعتماد البيانات المالية 

  
  السياسات المحاسبية  .٢

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

   .٢٠١١ديسمبر  ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  .واإليضاحات المرفقة بها ٢٠١١لسنة  مقترنة مع البيانات الماليةالموحدة  يجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة

ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقًا ة الموحدإن البيانات المالية المرحلية المختصرة 
بالضرورة مؤشرًا للنتائج  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لمنتهيةا أشهر للستةباإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج . للمعايير الدولية للتقارير المالية

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في التي يمكن توقعها للبيانات المالية الموحدة ل
  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٨ - 

  
 التحليل القطاعي .٣

 الماليةاإلستثمارات نشاطها من خالل قطاع أعمال رئيسي يتمثل في أعمال  )ق.م.ش(اإلسالمية القابضة  المجموعةتمارس 
 نشاطهاف) المية لألوراق الماليةالشركة اإلس(أما الشركة التابعة  .وفي دولة قطر فقط وٕادارة الشركات التابعة لها واإلستثمارات األخرى

  . فقط في دولة قطر الماليةمن خالل قطاع أعمال رئيسي واحد يتمثل في أعمال الوساطة يتم 
  

 لدى البنوكأرصدة نقد و  .٤

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
 )مدققة( )مراجعة(  

  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

  ٧,١٥١,٧٩٦  ٨,١٤٨,٢٦٥  حسابات جارية 
  ٣٠,٢١٣,٥٤٥  ٢٠,٠١٤,٠٢٣  توفير حسابات

  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ودائع ألجل
  ٤٣٧,٣٦٥,٣٤١  ٤٢٨,١٦٢,٢٨٨ 

  
 أرصدة العمالءو أرصدة لدى البنوك  .٥

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

  
 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى .٦

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
 )مدققة( )مراجعة(  

  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

 ٢,٠٠٠,٢٥٠  ٢,٠٠٠,٢٥٠  تأمينات مستردة

 ٦٥٥,٩٩١  ٦٨٣,٩٤٣  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 ١٤,٠٩٤  ٤,٧٣٦  موجودات أخرى

 ٢,٦٧٠,٣٣٥  ٢,٦٨٨,٩٢٩  المجموع

  
  مطلوب إلى العمالء .٧

  .بعمليات البيع والشراء بالنيابة عنهم المجموعةالمبالغ المودعة من قبل العمالء مقابل قيام  يمثل هذا البند



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٩ - 

  
  لةوكامطلوب إلى طرف ذو عالقة من عقود  .٨

 )بنك قطر الدولي اإلسالمي( عالقة وطرف ذ مع وكالة باإلستثمار يتبالدخول في إتفاقي السنة الماضيةخالل  المجموعةقامت 
وذلك مقابل قطري بالنيابة عن البنك ،  ريـالمليون  ٤٠٠ قدرهبإستثمار ما  هاتين اإلتفاقيتينبموجب  المجموعة، حيث تقوم )"البنك"(

  .ألف ريـال قطري ١٢٠ مبلغب المجموعة أجر محدد تحصل عليه
 

 رأس المـال   .٩

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
 )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  لمدفوعنسبة رأس المال ا
  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 فيأشهر ا الستةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  
          

  ٣,١٣٥,٥١٩  ٤,١٨٦,١٦٤  ١,١٠٣,٧٦٨  ٢,٢٤٤,٦١٣  القطري  ريـالصافي ربح الفترة بال
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠  سهم القائمةاأل المرجح لعددمتوسط ال

  ٠,٧٨  ١,٠٥  ٠,٢٧  ٠,٥٦  القطري ريـالالسهم من األرباح بالالعائد على 
  



  )ق.م.ش(المجموعة اإلسالمية القابضة 
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠ في لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٠  - 

  
 ةمع األطراف ذات العالقت معامالال .١١

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

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

  أشهر المنتهية في الستةلفترة   
  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطري يـالر   قطري ريـال  
      

 ٦٦٢,٢٧٦ ٥٧٠,٥٤٤  صافي إيرادات العمولة

  ٣٢٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠  أرباح عقود المضاربة

  
 منافع طاقم اإلدارة العليا .١٢

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

  أشهر المنتهية في الستةلفترة   
  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  )ةمراجع(  )مراجعة(  
  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

  ٢٥٨,٠٠٠  ٦٠٧,٦٠٠  منافع قصيرة األجل

  
  اإللتزامات المحتملة .١٣

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
 )مدققة( )مراجعة(  

  قطري ريـال  قطري ريـال  
      

  ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠  ٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠  خطابات ضمان
  


