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ودة
 مس

مجلس اإلدارة  الكرامأعضاء تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى السادة 
)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي

المقدمة
" أو ق ("المصرف.م.لية المرحلية المختصرة الموحدة لمصرف قطر اإلسالمي شلقد راجعنا البيانات الما

"المجموعة") كما في "البنك (يشار إليهم جميعاً بـ  التي تتضمن بيان و٢٠١٥مارس ٣١") وشركاته التابعة 
ي وبيان التغيرات فالمرحلي الموحد الدخل وبيان٢٠١٥مارس ٣١كما في المرحلي الموحد المركز المالي 

المرحلي المقيداإلستثمار حسابات حقوق أصحابحقوق المساهمين المرحلي الموحد وبيان التغيرات في 
المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات ثالثة أشهر اللفترة المرحلي الموحدالتدفقات النقديةبيان والموحدة

.المتممة لها

وفقاً للسياسات المالية المرحلية المختصرة الموحدةعن إعداد وعرض هذه البياناتةالمسؤوليهإن اإلدارة 
حول هذه البيانات المالية المرحلية نتيجةإصدار وليتنا هي ؤإن مس.٢اإليضاحالمحاسبية المفصح عنها في 

.المختصرة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية ٢٤١٠دولي المتعلق بإجراءات المراجعة لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار ال

ستفسارات وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء ا.قوم بها المدقق المستقل للمؤسسة"التي ي
اءات مراجعة ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجرولين عن األمور المالية والمحاسبية ؤأساساً من األشخاص المس

عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع يقل كثيراًإن نطاق المراجعة. أخرى
وعليه فإننا ال ، الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

.لمرحليةنبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية ا

نتائج المراجعة
مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلىستناداً إ

.٢اإليضاح المرفقة لم يتم إعدادها ، من كافة النواحي المادية ، وفقاً للسياسات المحاسبية المفصح عنها في 

غعـن إرنســت ويــونــ

زيـــــاد نــــــادر
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٥إبريل١٥الدوحة في 



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةة المرحلية جزءاً من هذه البيانات المالي١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٢-

مدققالغير الموحد المرحليالمركز المالي بيان 
٢٠١٥مارس ٣١في كما 

مارس ٣١ديسمبر٣١مارس ٣١
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤

لف أ
ريال قطري

لف أ
ريال قطري

لف أ
ريال قطري

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)حاتإيضا
الموجودات

٣٫٩١٤٫٩١٥٤٫٩٣٣٫٤٧٤٣,٣٤٨,٩٤٧نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
٧٫٤٤٧٫١٥٧٨٫٩٣١٫٠١٨١١,٨٣٣,٩١٧لدى البنوكأرصدة 

٦٦٤٫٥٠٢٫٣٨٤٥٩٫٦٨١٫٥٣١٤٩,٢٣٦,١٩٢موجودات تمويل
٧١٦٫٠٣٤٫٥٣٦١٥٫٩٥٤٫٣٩٦١١,٨٧٦,٩٦٦ات ماليةستثمارإ
٨١٫٠٢٢٫٨١١٩٦٦٫٧٧٧٧٣١,١٣٧ستثمارات في شركات زميلة إ

١٫١٥٢٫٧٦٥١٫٢١٦٫٤٢٠١,٥٠٥,٩٩٧إستثمارات عقارية
٩٥٤٫٦٩٤٦١٫٣٦١٣٠٥,٥٦٦موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

٥٣٠٫١٧٨٥٠٨٫٦٨٤٥٧١,٧١٤موجودات ثابتة
٣٠٣.٩٨٩٣٠٦٫٥٨٩٣١٣,١٢٣موجودات غير ملموسة 

٣٫٧٣٨٫٤٦٦٣٫٥٤٦٫٢١٤٣,٦٠١,٥٢٣موجودات أخرى

٩٨,٧٠١,٨٩٥٩٦,١٠٦,٤٦٤٨٣,٣٢٥,٠٨٢إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق الملكية 

المطلوبات
٦٫٩٩٥٫٢١٧٨٫١٠٤٫٢١٢٤,٧١١,٦٠٩البنوكحسابات 

١٣٫٩٥٧٫٢٨٩١٥٫١٢٤٫٨٧٣١٤,٢٤٦,٦٥١حسابات العمالء الجارية
٥٫٤٥١٫٧٨٩٥٫٤٥٠٫٢٣٦٥,٤٤٥,٦٢٧صكوك تمويل

٩١٨٫٦٠٤١٨٫٦٨٨٢١٥مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع 
١٫٧٧٣٫٨٣٣١٫٧٥٦٫٨٠٠١,٥٠١,٥١١مطلوبات أخرى

٢٨,١٩٦,٧٣٢٣٠٫٤٥٤٫٨٠٩٢٥,٩٠٥,٦١٣إجمالي المطلوبات

١٠٥٦,٩٤٦,٧٥٦٥١٫٤٧٩٫٩٨٩٤٤,٤٧٩,٣١٤المطلقاالستثمار حسابات صحاب أحقوق 
الملكيةحقوق 

٢٫٣٦٢٫٩٣٢٢٫٣٦٢٫٩٣٢٢٫٣٦٢٫٩٣٢رأس المال 
١١٦٫٣٧٠٫٠١٦٦٫٣٧٠٫٠١٦٦٫٣٧٠٫٠١٦قانونيإحتياطي
١٢١٫٣٦٩٫٢٤٧١٫٣٦٩٫٢٤٧١٫٠٨٤٫٥٦٦مخاطرإحتياطي
٨١٫٩٣٥٨١٫٩٣٥٨١٫٩٣٥عامإحتياطي

٨٥٫٩٥٦٩٣٫١٩٩١٠٨,٨٨٢إحتياطى القيمة العادلة 
)٥٠,٨٧٨((٢٩٫١٥٧))١٧٫٧٧٤(تحويل عمالت أجنبيةإحتياطي
١٣٢١٦٫٨٢٠٢١٦٫٨٢٠٢١٢,٠٥٨ات أخرىإحتياطي

-١٫٠٠٤٫٢٤٦-١٤دية مقترح توزيعهارباح نقأ
١٫٤٠٩٫١٤٤١٫٠٠٨٫٧٦٠١,٠٩٣,٥٤٢رباح مدورةأ

١١٫٨٧٨٫٢٧٦١٢٫٤٧٧٫٩٩٨١١,٢٦٣,٠٥٣إجمالي الحقوق العائدة للمساهمين فى البنك

١٫٦٨٠٫١٣١١٫٦٩٣٫٦٦٨١,٦٧٧,١٠٢حقوق غير مسيطر عليها

١٣,٥٥٨,٤٠٧١٤٫١٧١٫٦٦٦١٢,٩٤٠,١٥٥إجمالي حقوق الملكية

٩٨,٧٠١,٨٩٥٩٦٫١٠٦٫٤٦٤٨٣,٣٢٥,٠٨٢المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق الملكيةإجمالي 

مجلس عنتم التوقيع عليها نيابةو٢٠١٥بريلإ١٥مجلس اإلدارة في من قبل الغير مدققةتم إعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة

:من قبلاإلدارة 

................................................................................

باسل جمالجاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

للمجموعةالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةة المرحلية جزءاً من هذه البيانات المالي١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

مدققالغير الموحدالمرحليالدخلبيان
مارس٣١لثالثة أشهر المنتهية في ل٢٠١٥مارس٣١فيالمنتهيةأشهرلثالثةل

٢٠١٥٢٠١٤
ألف إيضاح

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٦٧٣,٣٠٢٥٨٠,١٨٥أنشطة التمويلصافي إيرادات 
١٤٣,٧٢٥١٤٧,٥٤٠صافي إيرادات أنشطة اإلستثمار

٨١٧,٠٢٧٧٢٧,٧٢٥ستثمار نشطة التمويل واإلإيرادات أإجمالي صافي

١٢٥,٠٠١١٠٦,٥٨٨إيرادات رسوم وعموالت  
)٢٠,٩٥٠((٢٤,٦١٧)مصروفات رسوم وعموالت  

١٠٠,٣٨٤٨٥,٦٣٨صافي إيرادات رسوم وعموالت 

٢٢,٤٨٠١٦,٣٠١األجنبيعمليات النقدصافي ربح
٥,١٦٧٤,٥٩١الحصة من نتائج شركات زميلة

٥,٢٧٨٥,٢٩٧إيرادات أخرى

٩٥٠,٣٣٦٨٣٩,٥٥٢إجمالي اإليرادات 

)١٢٦,٦٤٢((١٤٤,٢٤٣)تكاليف الموظفين
)١٨,٤٤٣((١٩,٦٣٣)إستهالك وإطفاء

)٤٣,٣٨٠((٤٣,٣٨٠)حصة حملة الصكوك من الربح
)٧٤,٩٧٣((٨٦,٥٠٥)مصروفات أخرى

)٢٦٣,٤٣٨()٢٩٣,٧٦١(إجمالي المصروفات

)٦٥,٠٠٠()٥٠,٢٠٠(وعقارية صافي خسائر انخفاض فى قيمة إستثمارات مالية
)٢١,١٦٧()٢٤,٠٧٧(صافي خسائر إنخفاض فى قيمة موجودات تمويل

)٣,٩٢٦()١,٣٤٢(ىخسائر إنخفاض أخر

٥٨٠,٩٥٦٤٨٦,٠٢١صافي الربح للفترة من العمليات المستمرة قبل الضريبة

العمليات غير المستمرة
٩٧,٣١٩٥,٧٤٧إيرادات من شركة تابعة محتفظ بها للبيع

٥٨٨,٢٧٥٤٩١,٧٦٨طلق والضريبة صافي الربح للفترة قبل العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار الم

)٢٢٨,٧٣٨((٣٦٠,٠٩١)العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق قبل حصة البنك كمضارب
١٨٧,٧٩٩٩٨,٩٢٩حصة البنك كمضارب

)١٢٩,٨٠٩()١٧٢,٢٩٢(صافي العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق  

٤١٥,٩٨٣٣٦١,٩٥٩صافي الربح للفترة قبل الضريبة 
/(مصروف ٤,١٣٦(٣,٦١٣)الضريبيةإسترداد)

٤١٢,٣٧٠٣٦٦,٠٩٥صافي الربح للفترة
صافي ربح الفترة العائد إلى :

٤٠٠,٣٨٤٣٣٥,٤٢٩مساهمين فى البنك
١١,٩٨٦٣٠,٦٦٦اعليهحقوق غير مسيطر
٤١٢,٣٧٠٣٦٦,٠٩٥صافي الربح للفترة

العائد على السهم 
١,٦٩١,٤٢(ريال قطري لكل سهم)للسهمعائد األساسي والمخفف ال



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةالبيانات المالية المرحلية هذهجزءاً من ١٨إلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

مدققالیر غحقوق المساھمین المرحلي الموحدالتغیرات في بیان 
٢٠١٥ارس م٣١أشھر المنتھیة في ةلثالثل

رأس المال
حتیاطي إ

قانوني
حتیاطي إ

حتیاطي عامإمخاطر
حتیاطي القیمة إ

العادلة

حتیاطي إ
تحویل عمالت 

أجنبیة
تحتیاطیاإ

أخرى
رباح نقدیة أ

رباح مدورةأمقترح توزیعھا

جمالي الحقوق إ
العائدة للمساھمین 

في البنك
حقوق غیر 

مسیطر علیھا
اجمالي

ملكیةالحقوق 
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٢٠١٥ینایر١الرصید في 
٢١٦٫٨٢٠١٫٠٠٤٫٢٤٦١٫٠٠٨٫٧٦٠١٢٫٤٧٧٫٩٩٨١٫٦٩٣٫٦٦٨١٤٫١٧١٫٦٦٦)٢٩٫١٥٧(٢٫٣٦٢٫٩٣٢٦٫٣٧٠٫٠١٦١٫٣٦٩٫٢٤٧٨١٫٩٣٥٩٣٫١٩٩(مدققة)

التغیر في احتیاطي تحویل 
١١٫٣٨٣- ١١٫٣٨٣- - - ١١٫٣٨٣- - - - - العمالت األجنبیة

اطي القیمة التغیر في احتی
(٧٫٢٤٣)- )٧٫٢٤٣(- - - - )٧٫٢٤٣(- - - - العادلة

٤٠٠٫٣٨٤٤٠٠٫٣٨٤١١٫٩٨٦٤١٢٫٣٧٠- - - - - - - - صافي ربح الفترة 
اجمالي االیراد والمصروف 

٤٠٠٫٣٨٤٤٠٤٫٥٢٤١١٫٩٨٦٤١٦٫٥١٠- - ١١٫٣٨٣)٧٫٢٤٣(- - - - المحقق للفترة
ارباح نقدیة موزعة على 

)١٫٠٠٤٫٢٤٦(- )١٫٠٠٤٫٢٤٦(- )١٫٠٠٤٫٢٤٦(- - - - - - - )١٤المساھمین (إیضاح 
غیرحقوقصافي الحركة في 

)٢٥٫٥٢٣((٢٥٫٥٢٣)- - - - - - - - - - علیھامسیطر
٢٠١٥مارس ٣١الرصید في 

١٫٤٠٩٫١٤٤١١٫٨٧٨٫٢٧٦١٫٦٨٠٫١٣١١٣٫٥٥٨٫٤٠٧-٢١٦٫٨٢٠)١٧٫٧٧٤(٢٫٣٦٢٫٩٣٢٦٫٣٧٠٫٠١٦١٫٣٦٩٫٢٤٩٨١٫٩٣٥٨٥٫٩٥٦(غیر مدققة) 



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.ة الموحدة غير المدققةالمختصرجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

(تتمة)مدققالیر غحقوق المساھمین المرحلي الموحدالتغیرات في بیان 
٢٠١٥مارس ٣١أشھر المنتھیة في لثالثة ل

حتیاطي قانونيإرأس المال
حتیاطي إ

حتیاطي عامإمخاطر
حتیاطي إ

القیمة العادلة

حتیاطي إ
تحویل 
عمالت 
أجنبیة

تحتیاطیاإ
أخرى

أرباح نقدیة 
أرباح مدورةمقترح توزیعھا

جمالي الحقوق إ
العائدة للمساھمین 

في البنك
حقوق غیر 

مسیطر علیھا
اجمالي

الملكیةحقوق 
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ل قطريريا
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٢٠١٤ینایر ١الرصید في 
٢١٢٫٠٥٨٩٤٥٫١٧٢٧٥٨٫١١٣١١٫٨٥٩٫٧١٤١٫٨١٢٫٩٤٦١٣٫٦٧٢٫٦٦٠)٤٩٫٩٧٤(٢٫٣٦٢٫٩٣٢٦٫٣٧٠٫٠١٦١٫٠٨٤٫٥٦٦٨١٫٩٣٥٩٤٫٨٩٦(مدققة)

التغیر في احتیاطي تحویل 
(٩٠٤)-(٩٠٤)---(٩٠٤)-----العمالت األجنبیة

التغیر في احتیاطي القیمة 
١٣٫٩٨٦-١٣٫٩٨٦----١٣٫٩٨٦----العادلة

٣٣٥،٤٢٩٣٣٥٫٤٢٩٣٠٫٦٦٦٣٦٦٫٠٩٥--------صافي ربح الفترة 
اجمالي االیراد والمصروف 

٣٣٥،٤٢٩٣٤٨٫٥١١٣٠٫٦٦٦٣٧٩٫١٧٧--(٩٠٤)١٣٫٩٨٦----المحقق للفترة

ارباح نقدیة موزعة على 
)٩٤٥٫١٧٢(-)٩٤٥٫١٧٢(-)٩٤٥٫١٧٢(-------)١٤المساھمین (إیضاح 

غیرحقوقصافي الحركة في 
)١٦٦٫٥١٠((١٦٦،٥١٠)----------علیھامسیطر

٢٠١٤مارس٣١الرصید في 
١٫٠٩٣٫٥٤٢١١٫٢٦٣٫٠٥٣١٫٦٧٧٫١٠٢١٢٫٩٤٠٫١٥٥-٢١٢٫٠٥٨)٥٠٫٨٧٨(٢٫٣٦٢٫٩٣٢٦٫٣٧٠٫٠١٦١٫٠٨٤٫٥٦٦٨١٫٩٣٥١٠٨٫٨٨٢(غیر مدققة)



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.ة الموحدة غير المدققةالمختصرجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

غیر المدققالمرحلي الموحدحقوق أصحاب حسابات االستثمار المقیدالتغیرات في بیان 

٢٠١٥مارس٣١المنتھیة في أشھرةلثالثل

فترةالحركات خالل ال

٢٠١٥ینایر ١يكما فاستثمار
استثمارات

إجمالي إیرادیمإعادة تقیبات)و(سح
توزیعات 
مدفوعة

مصاریف
إداریة

المجموعةرسوم 
بصفتھا وكیال

مارس ٣١كما فى 
٢٠١٥

(مدققة)                   
ألف

قطريلایر
ألف

قطريلایر
ألف

قطريلایر
ألف

قطريلایر
ألف

قطريلایر
ألف

قطريلایر
ألف

قطريلایر

(غیر مدققة)            
ألف

قطريلایر

------(١٤٨)١٤٨الریان
١٫٥٦٥-----(١٫٩١١)٣٫٤٧٦دانات

١٫٤٢٠------١٫٤٢٠مجموعة سولیدیرتي القابضة ش.ب.م
٧٩٫٥١٥-----(٥٫٦٦٠)٨٥٫١٧٥مرسى السیف

٩٩,٧٣١)١٦٤(--٤٧٧١٫٢٥٩-٩٨٫١٥٩الممیزةالمحفظةادارة
١٨٢٫٢٣١)١٦٤(--٤٧٧١٫٢٥٩)٧٫٧١٩(١٨٨٫٣٧٨



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.ة الموحدة غير المدققةالمختصرجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

(تتمة)مدققالغیر حقوق أصحاب حسابات االستثمار المقید المرحلي الموحدالتغیرات في بیان 

٢٠١٥مارس٣١أشھر المنتھیة في ةلثالثل

فترةالحركات خالل ال

إجمالي إیرادإعادة تقییمبات)و(سحتثماراتاس٢٠١٤ینایر ١يكما فاستثمار
توزیعات 
مدفوعة

مصاریف
إداریة

المجموعةرسوم 
بصفتھا وكیال

مارس٣١كما فى 
٢٠١٤

(مدققة)
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

(غیر مدققة) 
ألف

قطريلایر

٢٣٫٠٨٨(١٦١)--١٫٣٥٤١٫٤٦٨-٢٠٫٤٢٧المحدودة١فلیت استریت فاینانسج 
-(١٥)---٥٥٦)١١٫٧٦١(١١٫٢٢٠محفظة قطراالستثماریة
٥٫٣١٣-----٥٫٢٨٧٢٦ادارة المحفظة الممیزة

-(٣٠)---١٫١١١)٢٣٫٥٢٢(٢٢٫٤٤١سبیرزجون 
٢٠٫٥٥٨----٨١(٨٢)٢٠٫٥٥٩وایز كابیتال

٧٢٫٨٠٠------٧٢٫٨٠٠بيبي ال ام اي اس یو
١٫٤٢٠------١٫٤٢٠روكدنای

٢٫١٩٤------٢٫١٩٤بيأي بي سي اس یو
٣٫٥٦٧------٣٫٥٦٧بنك التمویل االسیوي

٢٠٫٦٦١----١٧٠(١٧٠)٢٠٫٦٦١لیدیرتي القابضة ش.ب.ممجموعة سو
١١٠٫٦٩٢-----)٥٫٤٦٠(١١٦٫١٥٢مرسى السیف

١٨٫٧٦٦---١٣٠--١٨٫٦٣٦المملكة المتحدة–مصرف قطر اإلسالمي 
٢٧٩٫٠٥٩(٢٠٦)--٣٫٢٧٢١٫٥٩٨)٤٠٫٩٦٩(٣١٥٫٣٦٤



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

مدققالغير ةالموحدةالمختصرةالمرحلين التدفقات النقدية بيا
٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

الثالثة أشهرلفترة 
أشهر المنتهية في 

٢٠١٥مارس ٣١

للسنة المنتهية في 
ديسمبر ٣١

٢٠١٤

ثالثة أشهر اللفترة
المنتهية في 

٢٠١٤مارس ٣١
مدققة)(غير (مدققة)(غير مدققة)

لف أ
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٤٠٨,٦٦٤١,٧٠٧,٥٥٨٣٥٦,٢١٢صافي الربح للفترة / السنة  من العملیات المستمرة قبل الضریبة

٧,٣١٩١,٩٩٩٥,٧٤٧صافي ربح الفترة / السنھ من العملیات غیر المستمرة

(٦,١٤٩,٢٤٢)(١٠,١٩٥,٤٣٧)(٦,٤٣٩,٩٠٠)صافي التغیرات في الموجودات و المطلوبات التشغیلیة

(٥,٧٨٧,٢٨٣)(٨,٤٨٧,٨٨٠)(٦,٠٢٣,٩١٧)األنشطة التشغیلیةستخدمة في مالیةصافي التدفقات النقد

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
)٢,٤٧٥,١٠٦((٦,٣٢٨,٠٥٠)(٦٣٢،٩٤٤)ثمارات مالیةستإشراء

٥٢٢,٩٧٨٥,٤١٣,٦٢٩٥,٥٤١,٣٦٥ستثمارات مالیةإمتحصالت من بیع 

)٣,٥٤٧((١٣٥,٠٨٣)(٣٥,٠٠٢)وموجودات غیر ملموسةموجودات ثابتةشراء 

(٤٠٠))١٨٠,٨٧٨((٥٩,١٦٥)شركات زمیلةشراء 

)٧١٢,٠٠١()٧٦٥,٧٦٠(-ستثمارات عقاریةشراء إ

-٤٨١,٤٢٥-ستثمارات عقاریةإمتحصالت من بیع 

٩,١١٢١٠,٥٣٦٨,١٥٩توزیعات أرباح مستلمة من إستثمارات مالیة

٥,٠٠٠١٩,٦٠٠١٧,٥٠٠رباح مستلمة من شركات زمیلةأتوزیعات 

٢,٣٧٥,٩٧٠(١,٤٨٤,٥٨١)(١٩٠,٠٢١)من أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) 

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

٥,٤٦٦,٧٦٧١٣,٥٨٦,٧٨٠٦,٥٨٦,١٠٥التغیر في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

)٩٤٥,١٧٢()٩٤٥,١٧٢((١,٠٠٤,٢٤٦)أرباح نقدیة موزعة على المساھمین
٤,٤٦٢,٥٢١١٢,٦٤١,٦٠٨٥,٦٤٠,٩٣٣أنشطة التمویلافي التدفقات النقدیة منص

٢,٦٦٩,١٤٧٢,٢٢٩,٦٢٠)١,٧٥١,٤١٧(حكمھيفالنقد ومايفالزیادة)/النقص(صافي

٩,١٩٢,٩٥١٦,٥٢٣,٨٠٤٦,٥٢٣,٨٠٤/ السنةبدایة الفترةيحكمھ فيالنقد وما ف

٧,٤٤١,٥٣٤٩,١٩٢,٩٥١٨,٧٥٣,٤٢٤)١٥/ السنة (إیضاح النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٩-

ةالرئيسيالوضع القانوني واألنشطة ١
كشركة م ١٩٨٢يوليو ٨مقرها في دولة قطر وقد تم تأسيسه بتاريخشركةهو ") " أو "البنكالمصرف("ش.م.قمصرف قطر اإلسالمي

عنوان المقر المسجل للبنك . ٨٣٣٨رقم السجل التجاري للبنك هو . ١٩٨٢لسنة ٤٥بموجب المرسوم األميري رقم مساهمة قطرية 

فرع ٣٠بصفة أساسية في األعمال المصرفية للشركات واألفراد واالستثمارات ولديه البنك. يعمل ٥٥٩، ص.ب ، دولة قطرالدوحة

مدرجة في بورصة البنكلة قطر وفرع واحد في السودان. الشركة األم للمجموعة هو مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ق). أسهم في دو

.قطر

مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر الللمجموعة لفترة مدققةالغير تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

.٢٠١٥بريلإ١٥بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٥

الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

أسس اإلعداد 

للمصرف وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ " المجموعة") لفترة مدققةغير الالمالية المرحلية المختصرة الموحدةتم إعداد البيانات 

"التقارير المالية المرحلية". ال تحتوي –٣٤وفقاً لتعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر ال

على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة مدققة الغير ة المختصرة الموحدة البيانات المالية المرحلي

ثالثة ال. إضافة إلى ذلك ، إن نتائج ٢٠١٤ديسمبر ٣١في كماة ـالسنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموع

.٢٠١٥ديسمبر ٣١ن الضروري أن تكون مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ليس م٢٠١٥مارس ٣١المنتهية فى أشهر 

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق معايير المحاسبة المالية يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب 

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات 

التقديرات.

عنتختلفالاالحتماالتلتقديرالرئيسيةوالمصادرللمجموعةالمحاسبيةالسياساتتطبيقخاللمناإلدارةبهاقامتالتىالهامةالتقديرات

.٢٠١٤ديسمبر٣١فيالمنتهيةسنةللالموحدةالماليةالبياناتإعدادعندالمطبقةتلك

٣١فيالمنتهيةللسنةالموحدةالماليةالبياناتمع تلك التي تم اإلفصاح عنها ضمن تفقتإن أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة 

.٢٠١٤ديسمبر

المحاسبية المتبعةالسياساتمعتتوافقمدققةلاغير الموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

والمعدلةالجديدةمعايير المحاسبةبإستثناء،٢٠١٤ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةللمجموعةالموحدة السنويةالماليةالبياناتإعدادفي

الماليةللمؤسساتوالمراجعةهيئة المحاسبةعنالصادرةالماليةمعايير المحاسبةمعيتوافقبماإعدادهاتموالتي،أدناهوالمذكورة

قانونومتطلباتالمركزيقطرمصرفللمجموعة وتعليماتالشرعيةالرقابةهيئةقبلمنالمحددةالشريعةوقواعدومبادئاإلسالمية

.الصلةذات٢٠٠٢لسنة٥رقمالقطريالتجاريةالشركات



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٠-

تتمة)(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

(تتمة)أسس اإلعداد 

تقوم اإلسالميةالماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةهيئةعنالصادرةالماليةالمحاسبةمعاييرتغطيهاالالتيبالنسبة للمواضيع

.الدوليةالمحاسبةمعاييرمجلسعنالمناسبة الصادرةالماليةللتقاريرالدوليةبالمعاييرباالسترشادالمجموعة

لمعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي ا

وذلك في حال عدم غير المدققة قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة

. سات اإلسالميةصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسمالية مماثلة وجود معايير محاسبة 

ولكن ليس لها تأثير جوهري على حسابات المجموعة ، ٢٠١٥يناير ١المعايير والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول إعتباراً من 

ولكنها تتطلب افصاحات إضافية:

)٩المزايا والتعويضات: مساهمات الموظفين (المعدل لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

٢٠١٢- ٢٠١٠نوية التحسينات الس

٢٠١٣- ٢٠١١التحسينات السنوية 

لم يؤدي تطبيق التعديالت أعاله إلى أي تعديل على صافي أرباح أو حقوق مساهمين المجموعة للفترات السابقة.

المعايير المحاسبية التي صدرت ولم تصبح بعد ملزمة التطبيق

المتعلق بها وستقوم بتطبيقها األثر، وتقوم المجموعة حالياً بتقييم التطبيقد ملزمة المعايير المحاسبية التالية صدرت ولكنها لم تصبح بع

صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اثلةمموذلك في حالة عدم وجود معايير محاسبية مالية ،بموجب التواريخ المتعلقة بها

اإلسالمية. 

.٢٠١٨يناير ١األدوات المالية والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من –٩لدولية رقم المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة ا

١الحسابات التنظيمية المؤجلة والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من –١٤المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.٢٠١٦يناير 

يناير ١العمالء والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من عقودإيرادات–١٥لدولية رقم المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة ا

٢٠١٧.

الترتيبات المشتركة: محاسبة االستحواذ والذي سيصبح –١١التعديالت على المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.٢٠١٦يناير ١واجب التطبيق اعتباراً من 

: طرق االستهالك واالطفاء المعتمدة والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من ٣٨ورقم ١٦على معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت 

.٢٠١٦يناير ١

١: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من ٢٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

.٢٠١٦يناير 
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(تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس التوحيد 
الت البيانات المالية للمصرف وشركاته التابعة التالية بعد إستبعاد المعامالغير مدققةالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتتضمن

واألرصدة بين شركات المجموعة:

نشاط الشركةبلد التأسیس
نسبة الملكیة الفعلیة

٢٠١٥٢٠١٤
٪٩٩,٤٣٪٩٩,٦٦استثماريبنكالمتحدةالمملكة(أ)) المتحدةالمملكة(االسالميقطرمصرف

٪٩٩,٩٩٪٩٩,٩٩اعمال مصرفيةلبنانيبيت التمويل العرب
٪٣٩,٨٧٪٣٩,٨٧اإلستثمار العقاريقطر)ب(ذ.م.م درة الدوحة لإلستثمار و التطوير العقاري 

--إصدار صكوكجزر كيمان)ج(المحدودةالصكوكإلصدارالمصرفشركة
٪٤٩٪٤٩االستثمار العقاريقطر)د(واالستثمار العقاريشركة عقار للتطوير

٪١٠٠٪١٠٠شركة تمويلقطر المحدودةللصكوكاالسالميقطرمصرفشركة
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣بنك استثمارىقطر)هـكيو إنفست ذ.م.م (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣االستثمار العقاريلكسمبورج)و(أس إي أر إل فيردي لكسمبورج 

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣فى حقوق الملكيهاالستثمار فرنسا)وكيووست (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةالسعودية)وكيو انفست السعودية (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣بضةشركة استثمار قاجزر الكيمان)وكيو لخدمات االعمال (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣ودائع استثماريةجزر الكيمان)والدارة السيولة المحدودة (كيو
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةجزر الكيمان)وكيو سعودي الفا (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةجزر الكيمان)وكيو سعودي بيتا (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣ركة استثمار قابضةشجزر الكيمان)وكيو سعودي جاما (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةموريشيوس)وكيوانفست القابضة موريشيوس (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣استثماراتلوكسمبورج)وكيوانفست لوكسمبورج اس اي آر ال (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةقطر (مركز قطر للمال))وكيوانفست وشركاه المحدودة ذ.م.م. (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣في حقوق الملكيهاالستثمار جزر الكيمان)وكيو لحقوق الملكيه (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةجزر الكيمانو)كيو جرين (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةموريشيوس)و(كيو اكزبيت 

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةموريشيوس)و(كيو ليرن 
٪٥٠٫١٣٪٥٠٫١٣شركة استثمار قابضةجزر الكيمان)وكيو أي اس تي اديموندز تيراس المحدودة (
٪٥٠٫١٣٪٥٠٫١٣شركة استثمار قابضةجزر الكيمان)واس تي اديموندز تيراس جي بي المحدودة (

٪٥٠٫١٣٪٥٠٫١٣شركة استثمار قابضةجزر الكيمان)واس اي تي الدارة االستثمار المحدودة (
٪٥٠٫١٣٪٥٠٫١٣شركة استثمار قابضةموريشيوس)وإنير موريشس لإلستثمارات المحدودة (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةجزر الكيمان)وشركة مبادرة آسيا للتمويل (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةجزر الكيمان)وكيو أدميرال (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةز قطر للمال)قطر (مرك)وكيو إنفست أدميرال (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةجزر الكيمان)وكيو مارينا (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةقطر (مركز قطر للمال))وكيو إنفست مارينا (
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةجزر الكيمان)وكيو دنمارك (

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةقطر (مركز قطر للمال))وست دنمارك ذ.م.م (كيو إنف
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة ذات غرض خاصقطر (مركز قطر للمال))و(التجارية القابضة إنفستكيو 
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةجزر الكيمان)و(التجارية إنفستكيو 

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةجزر الكيمان)و(مار كيو أي ون وال ستريت لالستث
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةلوكسمبورج)و(إي أف أتش أس. أيه.أر.أل 
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(تتمة)الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

(تتمة)أسس التوحيد

مالحظات:
(المملكة المتحدة) إضافية من أسهم مصرف قطر اإلسالمي حصةعلىباإلستحواذالمصرفقام،٢٠١٥مارس١منإعتباراً)أ(

مليون سهم عن طريق تحويل أدوات الدين إلى ٤,٧مليون سهم نقداً و ١٣,٣مليون سهم حيث تم الحصول على ١٨متمثلة في 
.٪٩٩,٦٦إلى(المملكة المتحدة) أدوات حقوق ملكية. وبذلك ارتفعت حصت المصرف في مصرف قطر اإلسالمي 

، حصلت المجموعة على حق السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة سابقاً وذلك ٢٠١٣يناير ١من إعتباراً)ب(
من خالل اتفاقية إدارة مع باقي المساهمين في الشركة.

دة لغرض وحيد وهو تأسست شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدو)ج(
.البنكإصدار الصكوك لصالح 

بحكم تمثيله أكبر عدد من لشركة عقارلديه القدرة في الحصول على أغلبية األصوات في اجتماعات مجلس اإلدارة البنك)د(
األعضاء في المجلس.

ن اجمالي عدد اعضاء المجلس أعضاء من مجلس اإلدارة م٨، فان للبنك القدرة على تعيين للنظام األساسي لكيو إنفستوفقا)ه(
شراءتم الموافقة على إعادة،٢٠١٤فبراير ٢٧في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ،عالوة على ذلك الثمانية.

فقد زادت حصة ، حصة األقليةبناءا على عمليه إعادة شراء األسهم من . أسهم كيو إنفستمن)سهما٤٤,٦٤٢,٨٥٧ً(عدد 
.٪٥٠,١٣لى إفي كيو إنفست المصرف

لديها القدرة على السيطرة على هذه الكيانات بشكل غير مباشر عبر شركة كيو إنفست ذ.م.م ، وبناء على ذلك تم المجموعة)و(
اعتبار هذه الكيانات شركات تابعة للمجموعة.

القطاعيالتقرير٣
تقدم هذه القطاعات وتي تمثل القطاعات اإلستراتيجية للمجموعةالوأربع قطاعات تشغيلية إلىالمجموعة قسمت، ألغراض اإلدارة

تتم إدارتها بناء على الهيكل اإلداري والتقارير بالمجموعة. لكل من هذه القطاعات الخدمات المختلفة واإلستراتيجية المنتجات و
قطاعات تشغيليةلخص التالي يوضح العمليات بالاإلستراتيجية يقوم الرئيس التنفيذي باإلطالع على التقارير اإلدارية بشكل شهري. الم

للمجموعة:

تشتمل األعمال المصرفية للشركات على الخدمات المقدمة لمستثمري المؤسسات والشركات والبنوك –األعمال المصرفية للشركات
المشترك أو المعاشات. ستثمارية مثل صناديق االستثماروالكيانات االاألخرى 

تشتمل األعمال المصرفية لألفراد على الخدمات المقدمة للعمالء األفراد من خالل الفروع المحلية للمصرف –لألفراداألعمال المصرفية
والتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطاقات إئتمانية ووخطوط اإلئتمان الشخصية ورهون إلخ... 

كزية أخرى.والتمويل ووظائف مرستثمارالخزينة واإل–وحدات المجموعة األخرى

ا تشتمل الشركات التابعة المحلية والدولية على شركات المجموعة التابعة المحلية والدولية والتي تم توحيده–شركات تابعة محلية ودولية
.في البيانات المالية للمجموعة

الموجـودات ونمـو القطـاع ربـح علـى بناءااألداءيقاس. قطاعلكلوالمطلوباتوالموجوداتبالنتائجتتعلقمعلوماتادراجأدناهتم
لقياسالقطاعربحيستخدم. الرئيس التنفيذي للشركةقبلمنمراجعتهاتمتالتيالداخليةاالدارةتقاريرفيإدراجهايتموالتيوالمطلوبات

.معينةقطاعاتنتائجتقييمأساسهيالمعنيةالمعلوماتتلكأناإلدارةتعتقدحيثاألداء
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)تتمة(تقرير القطاعيال٣

معلومات عن التقرير القطاعي

اإلجمالي ودولیةمحلیةتابعةشركاتالمركزیة للمجموعةالخزینةالخدمات المصرفیة لألفرادالمصرفیة للشركاتالخدما
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري

ر مدققة)(غي٢٠١٥مارس ٣١

إیرادات خارجیة:
٤١١٫٤١١٢٤٠٫٧٤٧٩٠٫٤١٨٧٤٫٤٥١٨١٧٫٠٢٧إجمالي إیرادات أنشطة التمویل واالستثمار

٤٣٫٦٢٠٣٣٫٣٥٧٦٫٨٤٦١٦٫٥٦١١٠٠٫٣٨٤صافي إیراد الرسوم والعموالت
٢١٫٥٧٩٩٠١٢٢٫٤٨٠--صرف العمالت األجنبیةربح 

٤٫٣٨٣٧٨٤٥٫١٦٧--زمیلة حصة من نتائج شركاتال
٥٫٢٧٨٥٫٢٧٨---إیرادات أخرى

--٤٤٫٤٩٠٧٠٫٤٨٣(١١٤٫٩٧٣)القطاعاتما بیناإلیرادات
٧٫٣١٩٧٫٣١٩---تابعة محتفظ بھا للبیعمن شركةیرادات إ

٣٤٠٫٠٥٨٣١٨٫٥٩٤١٩٣٫٧٠٩١٠٥٫٢٩٤٩٥٧.٦٥٥بعد العملیات غیر المستمرةإجمالي إیراد القطاع

(٢٥٠٫٣٨١)(٦٤٫٢٣٣)(٣٣٫٢٣٨)(٩٥٫٣٧٢)(٥٧٫٥٣٨)إستھالك وإطفاءومصاریف ى مصاریف أخروتكالیف موظفین
(٤٣٫٣٨٠)-(٤٣٫٣٨٠)--الربحمنالصكوكحملةحصة

(١٧٢٫٢٩٢)(٨٫٢٠٦)(٣٠٫١٤٠)(٤٥٫٧١٥)(٨٨٫٢٣١)صافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

البنود غیر النقدیة الھامة األخرى:
(٥٠٫٢٠٠)-(٥٠٫٢٠٠)--استثمارات مالیة وعقاریةنخفاض قیمة إخسارة صافي 
(٢٤٫٠٧٧)(٥١٩)(٦٫٠٠٨)(١٫٢١٨)(١٦٫٣٣٢)موجودات تمویلىنخفاض قیمة علإخسارة صافي 
(١٫٣٤٢)-(١٫٣٤٢)--نخفاض اخرىإخسائر 

١٧٧٫٩٥٧١٧٦٫٢٨٩٢٩٫٤٠١٣٢٫٣٣٦٤١٥٫٩٨٣ر عنھ التقریر قبل الضریبةربح القطاع الصاد
(٣٫٦١٣)(٣٫٦١٣)---الضریبة

١٧٧٫٩٥٧١٧٦٫٢٨٩٢٩٫٤٠١٢٨٫٧٢٣٤١٢٫٣٧٠الضریبةبعدربح القطاع الصادر عنھ التقریر 
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)تتمة(التقرير القطاعي ٣

معلومات عن التقرير القطاعي

اإلجماليودولیةمحلیةتابعةشركاتالخزینة المركزیة للمجموعةالخدمات المصرفیة لألفرادیة للشركاتالخدمات المصرف
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري

(غير مدققة)٢٠١٤مارس ٣١
إیرادات خارجیة:

٣٤٤٫٣٥٤٢٠٨٫٠٨١٨٩٫٨٤٣٨٥٫٤٤٧٧٢٧٫٧٢٥التمویل واالستثمارإجمالي إیرادات أنشطة 
٣٥٫٢١٢٢٢٫٥١٩٤٫٠٩٥٢٣٫٨١٢٨٥٫٦٣٨صافي إیراد الرسوم والعموالت

١٢٫٦٨٤٣٫٦١٧١٦٫٣٠١--صرف العمالت األجنبیةربح
٤٫٥٩١)٢٫٩٢٥(٧٫٥١٦--حصة من نتائج شركات زمیلة ال

٥٫٢٩٧٥٫٢٩٧---ىإیرادات أخر
--٣٤٫٢٧٥٥٣٫٩٥٦(٨٨٫٢٣١)القطاعاتما بیناإلیرادات

٥٫٧٤٧٥٫٧٤٧---تابعة محتفظ بھا للبیعمن شركة یرادات إ
٢٩١٫٣٣٥٢٦٤٫٨٧٥١٦٨٫٠٩٤١٢٠٫٩٩٥٨٤٥٫٢٩٩بعد العملیات غیر المستمرةإجمالي إیراد القطاع

)٢٢٠٫٠٥٨()٥٣٫٨٤٦()١٧٫٨٣٣()٩٥٫٧٤٣()٥٢٫٦٣٦(إستھالك وإطفاءومصاریفى مصاریف أخروتكالیف موظفین
)٤٣٫٣٨٠(-)٤٣٫٣٨٠(--الربحمنالصكوكحملةحصة

)١٢٩٫٨٠٩()٧٫٨٧٠((٨٫٩٦٢)(٥٦٫٤٨٤))٥٦٫٤٩٣(صافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

البنود غیر النقدیة الھامة األخرى:
)٦٥٫٠٠٠(-)٦٥٫٠٠٠(--استثمارات مالیة وعقاریةنخفاض قیمة إخسارة صافي 
)٢١٫١٦٧((١٧٠)-)٥٫٠٠٠()١٥٫٩٩٧(تمویلنخفاض قیمة موجودات إخسارة صافي 

)٣٫٩٢٦()٣٫٧٠٩((٢١٧)--خسائر إنخفاض أخرى

١٦٦٫٢٠٩١٠٧٫٦٤٨٣٢٫٧٠٢٥٥٫٤٠٠٣٦١٫٩٥٩الضریبةقبلالتقریرعنھالصادرالقطاعربح
٤٫١٣٦٤٫١٣٦---الضریبة

١٦٦٫٢٠٩١٠٧٫٦٤٨٣٢٫٧٠٢٥٩٫٥٣٦٣٦٦٫٠٩٥الضریبةبعدالتقریرعنھالصادرالقطاعربح

مالحظة:

تتماشى مع عرض البيانات يلك٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في الغير مدققةفي البيانات المالية المرحلية الموحدة٢٠١٤مارس ٣١تم تصنيف بعض اإليرادات والمصروفات القطاعية للثالثة أشهر المنتهية في 

المالية والتصنيف المعتمد خالل الفترة الحالية.



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٥-

)تتمة(التقرير القطاعي ٣

المصرفیة الخدمات 
للشركات

الخدمات المصرفیة
لألفراد

الخزینة المركزیة 
للمجموعة

محلیةتابعةشركات
إلجمالياودولیة

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

٤٨٫٦٨١٫٢٥٥١٤٫٧٠٧٫١٠٢٣١٫٥٦١٫٠٤٨٣٫٧٥٢٫٤٩٠٩٨٫٧٠١٫٨٩٥القطاعموجودات

٣١٫٨٦٢٫٢٨٤٢٧٫٠٢٥٫٣٦٨٢٣٫٩١٢٫٧٩٥٢٫٣٤٣٫٠٤١٨٥٫١٤٣٫٤٨٨قطاعللالمطلقاإلستثمار حسابات صحاب أحقوق ومطلوبات

الخدمات المصرفیة 
للشركات

الخدمات المصرفیة
لألفراد

الخزینة المركزیة 
للمجموعة

محلیةتابعةشركات
ودولیة

إلجماليا

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

ف لأ
ريال قطري

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر٣١

٤٤٫٠٧٣٫٠٦٥١٤٫٥٦٠٫٣٥٧٣٣٫٨٩٥٫٧٥٧٣٫٥٧٧٫٢٨٥٩٦٫١٠٦٫٤٦٤القطاعموجودات

٣٢٫٣٤١٫٣٧٠٢٥٫٩٢٣٫٧٦٧٢١٫٤٩١٫١٧١٢٫١٧٨٫٤٩٠٨١٫٩٣٤.٧٩٨قطاعللالمطلقاإلستثمار حسابات صحاب أحقوق ومطلوبات



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٦-

ةداوت المالیالقیمة العادلھ وتصنیف األ٤

یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة:

القیمة العادلة 
من خالل بیان 

الدخل

القیمة العادلة من 
حقوق خالل بیان 

التكلفة المطفأةالملكیة
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةةالدفتری

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

(غیر مدققة)٢٠١٥مارس ٣١
٣٫٩١٤٫٩١٥٣٫٩١٤٫٩١٥٣٫٩١٤٫٩١٥--نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

٧٫٤٤٧٫١٥٧٧٫٤٤٧٫١٥٧٧٫٤٤٧٫١٥٧--أرصده لدى البنوك
٦٤٫٥٠٢٫٣٨٤٦٤٫٥٠٢٫٣٨٤٦٤٫٥٠٢٫٣٨٤--موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

١٫٥٤٦٫٠٣٧١٫٥٤٦٫٠٣٧-٥٥٣٫٦١٥٩٩٢٫٤٢٢بالقیمة العادلة-

١٤٫٤٨٨٫٤٩٩١٤٫٤٨٨٫٤٩٩١٤٫٦١٦٫٢٩٨--بالقیمة المطفأة-

٧٦٥٫٦٨٥٧٦٥٫٦٨٥٧٦٥٫٦٨٥--موجودات أخرى
٥٥٣٫٦١٥٩٢٢٫٤٢٢٩١٫١١٨٫٦٤٠٩٢٫٦٦٤٫٦٧٧٩٢٫٧٩٢٫٤٧٦

٦٫٩٩٥٫٢١٧٦٫٩٩٥٫٢١٧٦٫٩٩٥٫٢١٧--حسابات البنوك 
١٣٫٩٥٧٫٢٨٩١٣٫٩٥٧٫٢٨٩١٣٫٩٥٧٫٢٨٩--حسابات العمالء الجاریة

٥٫٤٥١٫٧٨٩٥٫٤٥١٫٧٨٩٥٫٤٥١٫٧٨٩--صكوك تمویل
١٫٧٧٣٫٨٣٣١٫٧٧٣٫٨٣٣١٫٧٧٣٫٨٣٣--مطلوبات أخرى

--٢٨٫١٧٨٫١٢٨٢٨٫١٧٨٫١٢٨٢٨٫١٧٨٫١٢٨

القیمة العادلة 
من خالل بیان 

الدخل

القیمة العادلة من 
خالل بیان حقوق 

التكلفة المطفأةالملكیة
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
لف أ

لایر قطري
لف أ

لایر قطري
لف أ

لایر قطري
لف أ

لایر قطري
لف أ

لایر قطري
(مدققة)٢٠١٤دیسمبر ٣١

٤٫٩٣٣٫٤٧٤٤٫٩٣٣٫٤٧٤٤٫٩٣٣٫٤٧٤--یةنقد وأرصدة لدى بنوك مركز

٨٫٩٣١٫٠١٨٨٫٩٣١٫٠١٨٨٫٩٣١٫٠١٨--أرصده لدى البنوك
٥٩٫٦٨١٫٥٣١٥٩٫٦٨١٫٥٣١٥٩٫٦٨١٫٥٣١--موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

١٫٣٢١٫٨٦٩١٫٣٢١٫٨٦٩-٥٤٩٫٧٢١٧٧٢٫١٤٨بالقیمة العادلة-

١٤٫٦٣٢٫٥٢٧١٤٫٦٣٢٫٥٢٧١٣٫٩٨٩٫٥٢٤--بالقیمة المطفأة-

٧٧٠٫٧٢٤٧٧٠٫٧٢٤٧٧٠٫٧٢٤--موجودات أخرى
٥٤٩٫٧٢١٧٧٢٫١٤٨٨٨٫٩٤٩٫٢٧٤٩٠٫٢٧١٫١٤٣٨٩٫٦٢٨٫١٤٠

٨٫١٠٤٫٢١٢٨٫١٠٤٫٢١٢٨٫١٠٤٫٢١٢--حسابات البنوك 
١٥٫١٢٤٫٨٧٣١٥٫١٢٤٫٨٧٣١٥٫١٢٤٫٨٧٣--حسابات العمالء الجاریة

٥٫٤٥٠٫٢٣٦٥.٤٥٠٫٢٣٦٥٫٤٥٠٫٢٣٦--صكوك تمویل
١٫٧٥٦٫٨٠٠١٫٧٥٦٫٨٠٠١٫٧٥٦٫٨٠٠--مطلوبات أخرى

--٣٠٫٤٣٦٫١٢١٣٠٫٤٣٦٫١٢١٣٠٫٤٣٦٫١٢١



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٧-

)تتمة(ة العادلھ وتصنیف األداوت المالیةالقیم٤
العادلةالقيمةتدرج

:التقييمتقنياتحسبيةالماللألدواتالعادلةالقيمةعنواإلفصاحلتحديدالتاليالتدرجالمجموعةتستخدم

؛مماثلةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقفي) المعدلةغير(المتداولةاألسعار:١المستوى
أومباشرةبصورةواضحة،المسجلةالعادلةالقیمةعلىھامتأثیرلھاالتيبیاناتھاجمیعتكونوالتيأخرىتقنیات:٢المستوى

و؛ مباشرةغیر
.واضحةسوقيةبياناتعلىتعتمدالوالتيالمسجلةالعادلةالقيمةعلىهامتأثيرلهابياناتتستخدمالتيالتقنيات:٣المستوى

المستویات فيبینتحویلحدثإذاماالمجموعةتقرر،متكررأساسعلىالعادلةبالقیمةتسجیلھایتمالتيالمالیةلألدواتبالنسبة
كلفي نھایة) ككلالعادلةالقیمةلقیاسھامةتعتبرالتيللمدخالتمستوىأدنىإلىاستنادا(التصنیفییمتقإعادةخاللمنالتدرج

.مالیةفترة

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتالمجموعةلدىكان، ٢٠١٤ديسمبر ٣١و٢٠١٥مارس٣١فيكما

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي ير مدققة)(غ٢٠١٥مارس ٣١

أسعار السوق 
في أسواق 

مالية نشطة 

مدخالت أخرى 
يمكن مالحظتها 

مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

)٣المستوى ()٢المستوى ()١المستوى (

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:
إستثمارات مالية:

إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة 
----الدخل بيانمن خالل 

إستثمارات مالية غير مدرجة مصنفة بالقيمة 
١٩٤٫٠٠٢٢٥٧٫٩٣٩-٤٥١٫٩٤١الدخل بيانالعادلة من خالل 

إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة 
--٤٤٨٫٩٩٢٤٤٨٫٩٩٢ل حقوق الملكية من خال

إستثمارات مالية غير مدرجة مصنفة بالقيمة 
٤٦٤٫٣٧٠٧٩٫٠٦٠-٥٤٣٫٤٣٠العادلة من خالل حقوق الملكية 



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
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٢٠١٥مارس ٣١في كما
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)تتمة(ةداوت المالیالقیمة العادلھ وتصنیف األ٤
)تتمة(العادلةالقيمةتدرج

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي (مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١

أسعار السوق 
في أسواق مالية 

نشطة 

مدخالت أخرى 
يمكن مالحظتها 

مدخالت أخرى 
ال يمكن 
مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى 

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

مة العادلة:موجودات مقاسة بالقي
إستثمارات مالية:

إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة 
الدخل بيانمن خالل 

----

إستثمارات مالية غير مدرجة مصنفة بالقيمة 
الدخل بيانالعادلة من خالل 

٢٨٠٫٥٩٣١٦٨٫٣٠٩-٤٤٨٫٩٠٢

لعادلة إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة ا
من خالل حقوق الملكية 

٢٢٢٫٨٩٩٢٢٢٫٨٩٩--

إستثمارات مالية غير مدرجة مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق الملكية 

٤٩٨٫٣٩٨٥٠٫٨٥١-٥٤٩٫٢٤٩

عملیتمولم،العادلةالقیمةلقیاس٢والمستوى١المستوىبینتحویلأيعملیتملم،٢٠١٥مارس٣١فيالمنتھیةالفترةخالل
.العادلةالقیمةلقیاس٣المستوىمنأوإلىتحویلأي

القيمةانخفاض٥
الموضوعيالدلیل. أصلقیمةانخفاضعلىموضوعيدلیلھناككانإذامابتقییمالمجموعةتقومماليمركزبیانكلتاریخفي

الطرفجانبمنالتأخرأوالتقصیریتضمن) الملكیةحقوقواتأدفياالستثماراتمتضمنة(المالیةالموجوداتقیمةانخفاضعلى
لتفكرالمجموعةتكنلمبشروطالمجموعةجانبمنالدفعاتأوالتمویلموجوداتھیكلةإعادةأوفیھاالمستثمرالشركة/ المقابل

البیاناتأوالمالیةللورقةنشطةالالسوقاختفاءأوإفالسفيسیدخلالمصدرأوالمقترضأنعلىوالمؤشراتذلكبخالففیھا
أوالمصدرینأوالمقترضینلدىالدفعمركزفيالسلبیةالتغیراتمثلموجوداتبمجموعةیتعلقفیمامالحظتھایمكنالتياألخرى

الھاماالنخفاضفإنالملكیةحقوقأدواتفيلالستثماراتوبالنسبةذلكإلىباإلضافة. التقصیربحاالتالمتعلقةاالقتصادیةالظروف
.القیمةانخفاضعلىموضوعیادلیالیعتبرتكلفتھامنأقلإلىالعادلةقیمتھافياالجلطویلأو

الملكيةحقوقخاللمنالعادلةبالقيمةالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثمارات
یوضعفإنھالعادلةبالقیمةوالمقاسةالملكیةحقوقلخالمنالعادلةبالقیمةالمصنفةالملكیةحقوقأدواتفياالستثماراتحالةفي

السوقیةالقیمةفیھتنخفضالذي(االجلطویلأو) أدنىكحد٪٢٠بنسبةالسوقیةالقیمةفیھتنخفضالذي(الھاملالنخفاضاعتبار
في. انخفضتقداالستثماراتقیمةكانتإذاماتحدیدعندتكلفتھدونماإلىلالستثمارالعادلةالقیمةفي) األقلعلىأشھر٩لمدة
استبعادیتمالملكیةحقوقخاللمنالعادلةبالقیمةالمصنفةالملكیةحقوقأدواتفيلالستثماراتبالنسبةالدلیلھذامثلوجودحالة

بیانفيبھواالعترافالمساھمینحقوقمنالموحدالمساھمینحقوقفيالتغیراتبیانفيسابقابھاالمعترفالمتراكمةالخسارة
أدواتفياالستثماراتعنالموحدالدخلبیانفيسابقابھاالمعترفالقیمةفياالنخفاضخسائرعكسیتمذلكبعد. الموحدالدخل
)ملیون لایر قطري٦٥: ٢٠١٤مارس٣١(قطريلایرملیون٥٠المجموعةسجلت. المساھمینحقوقخاللمنالملكیةحقوق
ضمن" عقاریةومالیةاستثماراتقیمةفيانخفاضخسائرصافي"فيادراجھاتموالتيمالیةاستثماراتقیمةفيضانخفاخسائر

.مدققالغیر الموحدالمرحليالدخلبیان
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٢٠١٥مارس ٣١في كما
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)تتمة(القيمةانخفاض٥

العقاريةستثماراتاإل

في غیر المحققة التقییم أرباحبالقیمة العادلة ویتم قید بغرض الزیادة الرأسمالیة تثمارات العقاریة بغرض التأجیر ویتم قیاس اإلس
كما یتم اإلعتراف بخسائر التقییم غیر المحققة  في حقوق البیان الموحد للتغیر في حقوق الملكیة تحت بند إحتیاطي القیمة العادلة.

دة الخسائر غیر المحققة عن الرصید المتوفر الملكیة تحت بند إحتیاطي القیمة العادلة في حدود الرصید الموجب المتوفر. في حال زیا
الدخل الموحد. في حال كانت ھنالك خسائر غیر محققة تم ببیانبحساب إحتیاطي القیمة العادلة فإنھ یتم قید نتیجة الخسائر المحققة 

عتراف بھا في حدود ما یتم تخص الفترة الحالیة یتم اإلالتياإلعتراف بھا بحساب الدخل الموحد من قبل فإن األرباح غیر المحققة
إسترداده من خسائر تم اإلعتراف بھا من قبل ببیان الدخل الموحد. كما أن أي زیادة لھذه األربح الغیر محققة عن خسائر السنة السابقة 

كخسائر)الشئ:٢٠١٤مارس٣١(ولم تقم المجموعة بتكوین ایھ مخصصفإنھ یتم إضافتھا لحساب إحتیاطي القیمة العادلة. 
ضمن بیان إنخفاض في قیمة استثمارت مالیة وعقاریة" خسائروالتي تم إدراجھا في "صافي إنخفاض في قیمة اإلستثمارات العقاریة 

.مدققالغیر الدخل المرحلي الموحد

)المطفأةتكلفةبالالمصنفةالدينأدواتطبيعةذاتأدواتفياالستثماراتمتضمنة(المطفأةبالتكلفةالمسجلةالماليةالموجودات

للموجوداتالدفتریةالقیمةبینالفرقأنھاعلىالمطفأةبالتكلفةالمسجلةالمالیةالموجوداتقیمةفياالنخفاضخسائرقیاسیتم
فيائربالخساالعترافیتم. للموجوداألصليالفعليالربحبسعرمخصومةالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالحالیةوالقیمةالمالیة

یتمالقیمةفياالنخفاضخسارةمبلغانخفاضفيالحقحدثیتسببعندما. مخصصحسابفيإظھارھاویتمالموحدالدخلبیان
تدرس. سابقابھاالمعترفالقیمةفياالنخفاضخسائرحدإلىالموحدالدخلبیانخاللمنالقیمةفياالنخفاضخسارةعكس

الفرديالمستویینمنكلعلىالمطفأةبالتكلفةالمسجلةالمالیةالموجوداتقیمةفينخفاضاالخسارةعلىالدلیلالمجموعة
یتم تقییم جمیع .القیمةفيالمحدداالنخفاضعلىللوقوففردیةبصفةالھامةالمالیةالموجوداتجمیعتقییمیتم. والجماعي

اإلنخفاض في القیمة من خالل تجمیع الموجودات ذات الخصائص الموجودات المالیة الھامة غیر الفردیة بصورة جماعیة لتحدید 
ملیون لایر قطري) كمخصص إلنخفاض ٢١: ٢٠١٤مارس ٣١ملیون لایر قطري (٢٤. سجلت المجموعة مخصص بمبلغ المماثلة

غیر المرحلي الموحدقیمة الموجودات المالیة والذي ادرج تحت بند "صافي خسائر إنخفاض قیمة الموجودات المالیة" في بیان الدخل
) إلنخفاض قیمة استثمارات الصكوك المدرجة الشئ: ٢٠١٤مارس ٣١أي مبالغ (بتكوین. اضافة إلي ذلك ، لم تقم المجموعة مدققال

بالتكلفة المطفاءة والتي سجلت تحت بند "صافي خسائر إنخفاض قیمة استثمارات مالیة وعقاریة" في بیان الدخل المرحلي الموحد
.مدققالغیر 

موجودات تمويل٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٤
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

٧٢,١٤٥,٢٢١٦٦,٦٣٩,٠٥١٥٥,٠٤٠,٦٣٢إجمالي موجودات التمويل
)٥,٣١٨,٠٣١()٦,٣٩٩,٢٦٧()(٧,٠٧٩,٤٥٤ناقص : ربح مؤجل 

)٤٤٦,٤٨٤()٥١٤,٨٤٩((٥١٨,٨٠٢)اإلنخفاض فى القيمةمخصص خاص مقابل 
)٣٩,٩٢٥()٤٣,٤٠٤((٤٤,٥٨١)أرباح معلقة 

٦٤,٥٠٢,٣٨٤٥٩,٦٨١,٥٣١٤٩,٢٣٦,١٩٢موجودات التمويلصافي 

مالحظة:

مارس٣١كما في ملیون لایر قطري ٥٤٤مبلغ بلھامخصص تكوینالتي تم ومنخفضة القیمة والیل المتعثرةموـبلغ المبلغ اإلجمالي لموجودات الت
والتي تمثل ما ملیون لایر قطري ٥٥٠: ٢٠١٤دیسمبر ٣١(صافي من األرباح المؤجلة من إجمالي موجودات التمویل ٪٠٫٨والذي یمثل٢٠١٥
).في من األرباح المؤجلةصامن إجمالي موجودات التمویل٪٠٫٩نسبتھ 



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٠-

استثمارات مالية٧
(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

االجماليغير مدرجةمدرجةاالجماليغير مدرجةمدرجة
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
يمة استثمارات مصنفة بالق
العادلة من خالل بيان 

الدخل:
استثمارات في ·

٤٤٨,٩٠٢٤٤٨,٩٠٢-٤٥١,٩٤١٤٥١,٩٤١- حقوق الملكية

في أدوات استثمارات ·
ذات طبيعة دين

١٠٠,٨١٩-١٠١,٦٧٤١٠٠,٨١٩- ١٠١,٦٧٤ذات معدل ثابت-

١٠١,٦٧٤٤٥١,٩٤١٥٥٣,٦١٥١٠٠,٨١٩٤٤٨,٩٠٢٥٤٩,٧٢١
ات في أدوات ذات إستثمار

المصنفة بالتكلفة طبيعة دين
المطفأة 

صكوك حكومة  دولة -
١,١٨٦,٣٢٧١١,٥٢٤,٦٢١١٢,٧١٠,٩٤٨١,١١٣,٤٤٠١١,٣٢٧,٣٢١١٢,٤٤٠,٧٦١قطر

١,٥٢٧,٩٨٦١١٤,٦٣٥١,٦٤٢,٦٢١١,٨٩٣,٧٧٧١٦١,٨٠٩٢,٠٥٥,٥٨٦ذات معدل ثابت-

١٣٦,١٨٠-١٣٤,٩٣٠١٣٦,١٨٠- ١٣٤,٩٣٠ذات معدل متغير-

٢,٨٤٩,٢٤٣١١,٦٣٩,٢٥٦١٤,٤٨٨,٤٩٩٣,١٤٣,٣٩٧١١,٤٨٩,١٣٠١٤,٦٣٢,٥٢٧

استثمارات في أدوات حقوق 
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة 

من خالل حقوق الملكية
٤٤٨,٩٩٢٥٤٣,٤٣٠٩٩٢,٤٢٢٢٢٢,٨٩٩٥٤٩,٢٤٩٧٧٢,١٤٨

٣,٣٩٩,٩٠٩١٢,٦٣٤,٦٢٧١٦,٠٣٤,٥٣٦٣,٤٦٧,١١٥١٢.٤٨٧,٢٨١١٥,٩٥٤,٣٩٦



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢١-

زميلةشركاتفيإستثمارات٨
٢٠١٥

–كیو أي تي بإسمحدیثاًانشئتھولندیةشركةيفدوالرملیون١٦٫٢مبلغبإستثمارإنفستكیوشركةقامت، ٢٠١٥مارسخالل
.إنفستكیوسجالت فىزمیلةكشركةسجلتوالتى٪٢٧٫٨بنسبةالشركاءمنإثنینمعدي أف 

٢٠١٤
٦١مقابلاآلسیوىالتمویلبنكفىالتصویتأسھممن٪ ١٠بنسبةإضافیةحصةعلىالبنكحصل،٢٠١٤مایو١منتباراإع

بنكإلشرافویخضعمالیزیافىإسالميكبنكمسجلاآلسیوىالتمویلبنك٪. ٦٠إلىالمساھمةنسبةلترتفعقطرىلایرملیون
.الشركاتولألفرادالمصرفیةالخدماتتشملبنكللالرئیسیةاألعمال. المالیزينیجارا

المالیةالبیاناتتوحید-١٠رقمالمالیةالتقاریرمعیارلتعریفوفقااآلسیويالتمویلبنكعلىالسیطرةحقالمصرفیمتلكال
إتفاقیةوجودبسببوذلك،ة الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمیالتجمیع–٢٣رقمالماليالمحاسبةومعیار

طریقمتبعازمیلةشركاتفىاإلستثمارات- ٢٤رقمالماليالمحاسبةلمعیاروفقازمیلةكشركةیعاملفانھلذا،المساھمینمع
.الملكیةحقوق

:ياآلسیوالتمویلبنكفىفيالمجموعةحصةأدناهالجدولیوضح

حصة المجموعة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
الف

ريال قطري

٢,١١٧,٨٧٢إجمالي الموجودات 

١,٧٩٣,٢٩٩إجمالي المطلوبات

٣٢٤,٥٧٣صافي الموجودات

٨,٤٥٧الحصة من نتائج األعمال

٢٢,٠٤٨الشهرة الناتجة من اإلستحواذ



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٢-

موجودات ومطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع ٩

مارس ٣١
٢٠١٥

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

مارس٣١
٢٠١٤

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٥٤,٦٩٤٦١,٣٦١٣٠٥,٥٦٦موجودات 

١٨,٦٠٤١٨,٦٨٨٢١٥مطلوبات

ستثمار المطلقاإلحقوق أصحاب حسابات ١٠

مارس ٣١
٢٠١٥

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

مارس ٣١
٢٠١٤

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
فال

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٤٣٫٣٤٩٫٩٧٤٣٨٫١٨٢٫٣٧٩٢٨٫٨٧٥٫٥٧٢حسابات ألجل
١١٫١٤٨٫٦٠٥١٠٫٢٩٩٫١٩٥٩٫٩٨٢٫٦٥١حسابات توفير

٢٫٤٤٥٫٦٥١٢٫٩٩٢٫٨٤٥٥٫٦٠٦٫٠٩٠حسابات تحت الطلب

٥٦٫٩٤٤٫٢٣٠٥١٫٤٧٤٫٤١٩٤٤٫٤٦٤٫٣١٣

٢٫٥٢٦٥٫٥٧٠١٥٫٠٠١الحصة من احتياطي القيمة العادلة 

٥٦٫٩٤٦٫٧٥٦٥١٫٤٧٩٫٩٨٩٤٤٫٤٧٩٫٣١٤اإلجمالي 

الثالثة لفترة 
المنتهية فيأشهر
٢٠١٥مارس ٣١

لثالثةالفترة 
أشهر المنتهية في

٢٠١٤مارس ٣١
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٧,٣١٩٥,٧٤٧ربح الفترة  



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٣-

احتياطي قانوني١١
من صافي أرباح السنة بحد أدنى٪١٠يتم احتجاز ، وتعديالته ٢٠٠٦لسنة ٣٣بموجب قانون مصرف قطر المركزي رقم 

ويل لحساب االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل حاالحتياطي القانوني ويتم التوقف عن التحساب إلىلتحول

ن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي أجازها قانون الشركات . إمن رأس المال المدفوع٪١٠٠

تحويل أية مبالغ إلى لم يتم مصرف قطر المركزي.وبعد الحصول على موافقة٢٠٠٢) لسنة ٥التجارية القطري رقم (

من رأس المال.٪١٠٠االحتياطي القانوني خالل الفترة نظراً لزيادة االحتياطي القانوني عن 

احتياطي مخاطر١٢
منكلتمويللموجوداتالطارئةالحاالتلتغطيةمخاطراحتياطيتكوينيجب،المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقا

الخاصللقطاعالمجموعةقبلمنالممنوحالتمويلإجماليمن٪٢,٥بنسبةأدنىحدباشتراطوالخاصالعاماعينالقط

فيالماليةوزارةقبلمنالمضمونأو/ إلىالمقدمالتمويل. المعلقةواألرباحالمخصصاتاستبعادبعدقطروخارجداخل

احتياطيالىالفترةخاللمبالغايةتحويليتملم. المباشرالتمويلاليإجممنيستبعدنقديةضماناتمقابلالتمويلأوقطر

٢٨٤,٧تم تحويل :٢٠١٤ديسمبر٣١السنة المنتهية في (السنةنهايةفىالمطلوبالمبلغتحويلسيتمهانحيثالمخاطر

). إلي احتياطي المخاطرقطريريالمليون

أخرىاحتياطيات١٣
خصمبعدزميلةشركاتفياإلستثماراتمنالموزعةغيراألرباحمنالمجموعةحصةىاألخراإلحتياطياتتمثل

.المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقاًالمستلمةاألرباح

توزيعهامقترحنقديةأرباح١٤
للسنة عالمدفوالمالرأسمن٪٤٢,٥٠بنسبةنقدية أرباحتوزيعاتالمصادقة علىفي إجتماعها الجمعية العمومية أقرت

٤نقدية (بواقع أرباح٪٤٠: ٢٠١٤مارس ٣١()ريال قطري للسهم الواحد٤,٢٥(بواقع ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في 

.)٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة النتهية في ) ريال قطري للسهم الواحد

النقد وما في حكمه ١٥
وال يشتمل على ثالثة أشهراستحقاق أصلية أقل من يشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة التالية والتي لها تواريخ

:االحتياطي النقدي مع مصرف قطر المركزي
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٤
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

لفأ
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

زينقد والحساب الجاري لدى مصرف قطر المرك
٧٠٩٫٣٠٠١٫٩٤٤٫٩٣٣٦٦٥,٧٩٧(بإستثناء حساب اإلحتياطي مع مصرف قطر المركزي)

٦٫٧٣٢٫٢٣٤٧٫٢٤٨٫٠١٨٨,٠٨٧,٦٢٧أرصدة لدى البنوك 

٧,٤٤١,٥٣٤٩٫١٩٢٫٩٥١٨,٧٥٣,٤٢٤اإلجمالي 
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٤-

التزامات محتملة وتعهدات١٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٤
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

محتملةمطلوباتأ)
٧,٤٢٣,٦٦٤٦,٤٥٦,٤٩٢٦,٩٦٤,٧٤٦سقوف تمويل غير مستخدمة 

٤٢٤,١٦١٥٣٣,٣٢٩٥٤٨,٩١٧قبوالت بنكية
٨,٩٢٩,٦٢٧٨,٦٤٠,٢٠٨٦,٣٥٥,٣٢٠خطابات ضمان 

١,٢٠٦,١٤٣١,٦٢٣,٩٠٥١,٤٩٩,٣٩٤إعتمادات مستندية 

١٧,٩٨٣,٥٩٥١٧,٢٥٣,٩٣٤١٥,٣٦٨,٣٧٧

ب) إلتزامات

--٩٠,٣١٩ستثمارإلتزام إ
١٣,٣٩٨,٧٨٣٨,٤٩٨,٩٥١٥,٩٢٥,٢٩٣أدوات إدارة مخاطر أخرى

١٣,٤٨٩,١٠٢٨,٤٩٨,٩٥١٥,٩٢٥,٢٩٣
٣١,٤٧٢,٦٩٧٢٥,٧٥٢,٨٨٥٢١,٢٩٣,٦٧٠إجمالي

يجاريةإالتزامات
:يليكماالدفعتستحقالتشغيلياإليجارعقود

مارس٣١

٢٠١٥

ديسمبر٣١

٢٠١٤

مارس٣١

٢٠١٤

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

٩,٨٩٢١٤,٦٥٤١١,٧٨٥ستحقة الدفع خالل سنةم

٢٤,٦٦٣٢٣,٩٩٦٥٦,٠٢٥مستحقة الدفع بعد سنة وال تتجاوز خمس سنوات

١٠٧,٢٨٦١٠٤,٨٥٢١٠٥,٩٧٥مستحقة الدفع بعد أكثر من خمس سنوات

١٤١,٨٤١١٤٣,٥٠٢١٧٣,٧٨٥



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٥-

القةمعامالت مع األطراف ذات الع١٧

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف 

اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين وكيانات تمارس عليها 

.اء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعةالمجموعة والمساهمون نفوذا هاما وأعض

معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي:

(مدققة)٢٠١٤دیسمبر ٣١ (غیر مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

شركات
زمیلة

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

كاتشر
زمیلة

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

:موجودات
١٫٢٥٨٫٢٤٣ ١٫٢٣٢٫٦٨٤ ٢٤٨٫٨٤٣ ١٫٣٧٦٫١٩١ ١٫٢٦٠٫٠٦٩ ٢٧٥٫٢٦٣ تمویلموجودات

- ٢٤٫٢٤٣ - - - -
مطلوبات :

مطلوبات أخرى

- ٣٧٠٫٦٧٩ ١٨٫١٠١ ١٥٧٫٤٨٤ ٢٦٨٫٠٩٢ ٨٧٫٥٧٠

حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار 

المطلق

بیان المركز بنود خارج 
المالي:

٥٨٫٩٠١ ١٢٦٫٤١٢ - ١٥٦٫٩٤٣ ١٣٠٫٢١٩ -

مطلوبات محتملة 
وضمانات والتزامات 

أخرى

ثالتة أشھر المنتھیة في اللفترة 
مدققة)غیر (٢٠١٤مارس٣١ (غیر مدققة)٢٠١٥س مار٣١

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

شركات
زمیلة

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

شركات
زمیلة

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لف أ
لایر قطري

لفأ
لایر قطري

الدخل الموحد:بیانبنود 
١٫٤٧٤ ٢٫٨٤٩ ٢٫٨٥٥ ٨٫١١٨ ٢٫٦٨٥ ٢٫٦٤٣ إیرادات التمویل

- ٢٢٠ ٣٩٩ ٤٢٥ ٤١١ ٦٨ أرباح ودائع مدفوعة
٧٦١ - ٢ ٢٣ ٦٩ - أخرى



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٦-

)تتمة(معامالت مع األطراف ذات العالقة١٧

:التاليالفترةخاللالعلياباإلدارةالمسؤولينمكافآتتتضمن
للثالثة أشھر 

المنتھیة في مارس 
٢٠١٥

(غیر مدققة)

للثالثة أشھر 
المنتھیة في مارس 

٢٠١٤
(غیر مدققة)

لفأ
لایر قطري

لفأ
لایر قطري

١٦٫٠٥٧٩٫٧٨٦المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا

أرقام المقارنة ١٨
. عرض البيانات المالية للسنة الحاليةبعض األرقام تمت إعادة تصنيفها متى ما دعت الضرورة إلى ذلك لتكون متناسقة مع 

السابقة.المقارنة على صافي ربح المجموعة أو على حقوق المساهمين للسنة / فترة إن إعادة التصنيف هذه لم تؤثر 




