
مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ق)

غير المدققةالموحدةالمختصرة البيانات المالية المرحلية 
٢٠١٣سبتمبر٣٠



ممجلس اإلدارة  الكراأعضاء تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى السادة 
)ق.م.ش(مصرف قطر االسالمي 

المقدمة
التابعة اته") وشركالبنك(")ق.م.ش(لمصرف قطر االسالميالموحدبيان المركز المالي المرحلي اجعنا لقد ر

"المجموعة") كما في  لفترة الثالثة المرحلي الموحد الدخلوبيان٢٠١٣سبتمبر٣٠(يشار إليهم جميعاً بـ 
بيان ولموحداالمرحليالملكيةتغيرات في حقوق البيانو٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةأشهر وال

لفترة المرحلي المختصر الموحد تدفقات النقديةوبيان الالمرحلي الموحد التغيرات في حسابات االستثمار المقيد 
.أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاتسعةال

وفقاً للسياسات إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةاإلدارة هي المسؤولة عنإن
حول هذه البيانات المالية المرحلية إصدار نتيجةوليتنا هي ؤإن مس.٢المحاسبية المفصح عنها في اإليضاح 

.المختصرة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالية ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة 

وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء .المستقل للمؤسسة"المرحلية التي يقوم بها المدقق 
، وتطبيق إجراءات تحليلية ولين عن األمور المالية والمحاسبية ؤاستفسارات أساساً من األشخاص المس

ة ، عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولييقل كثيراًإن نطاق المراجعة. وإجراءات مراجعة أخرى
وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال 

.المختصرة الموحدةوعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية.تدقيق

المراجعةيجةنت
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 إرنسـت ويون

ـادرنـزيـــــاد 
٢٥٨الحسابات رقم سجل مراقبي 

٢٠١٣أكتوبر ٢٠ي الدوحة ف



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٢-

الموحد المرحليالمركز المالي بيان 
٢٠١٣سبتمبر٣٠في كما 

سبتمبر٣٠ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٢

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريلف أريال قطريلف أريال قطريالف إيضاحات

الموجودات
٢,٩٥٩,٥٤٧٣,٦٤٣,٧٣٥٢,٧٣٦,٧٩١نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٥,٥٣٤,٦٦٦٨,٧٥٧,٩٦٣٧,٣٥٧,٣٠١لدى البنوكأرصدة 
٧٤٣,٣٦٦,٣٣٧٤٣,١٣٧,٣٣٤٣٨,١٥٠,٩٢٢موجودات تمويل

٨١٤,١٨١,٤٩٦١٣,٣٥٥,٧٥٨١٤,٣٤٣,١٧٢ات ماليةستثمارإ
٧٣٥,٨٩٤٨٧٥,٣١١٨٩٢,٦٨١في شركات زميلة ستثماراتإ

٤٩٦,١٦٤٧٧٤,٢٣٢٦٩٣,٠٦٠إستثمارات عقارية
٩٣٣٣,٤٧٧٢٩٣,٦٣٨٣٣٦,٨٧٩موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

٣٧٧,٠٣٣٣٧٧,٣٦٦٣٧٤,١٥١موجودات ثابتة
٢٧٩,٦٣٢٢٤٩,٨١٩٢٥٧,٨٠٢موجودات غير ملموسة 

٤,٣٠٢,٨٣٩١,٧٢٦,٩٠٦١,٧٣٠,٩٤٣موجودات أخرى

٧٢,٥٦٧,٠٨٥٧٣,١٩٢,٠٦٢٦٦,٨٧٣,٧٠٢إجمالي الموجودات

المطلق اإلستثمارالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
وحقوق الملكية 

المطلوبات
٦,٧٣٣,٤٨٥١٠,٣٧١,٥١٨١٠,٠١٠,١٥٧حسابات البنوك

١٢,١٤٦,٦٩٥٩,٠٨١,٨٨٠٨,٥١٨,٦٤٤حسابات العمالء الجارية
٥,٤٤٢,٥٢٦٥,٤١٥,٦٢٨٢,٧١٨,٧٥٩صكوك تمويل

٩١٩٢,٣٤٧٢٠٥,١٨٢٢٠٣,٩٩٢مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع 
١,٢٧٠,٤٤٥١,٠٠١,٣٦٧٩٤١,٤٣٦مطلوبات أخرى

٢٥,٧٨٥,٤٩٨٢٦,٠٧٥,٥٧٥٢٢,٣٩٢,٩٨٨إجمالي المطلوبات

١٠٣٣,٤٢٨,٥٣٠٣٤,٠٦٥,٤٨٢٣١,٤٢٠,٩٧٤المطلقاإلستثمارحسابات صحاب أحقوق 
حقوق الملكية

٢,٣٦٢,٩٣٢٢,٣٦٢,٩٣٢٢,٣٦٢,٩٣٢المالرأس
١١٦,٣٧٠,٠١٦٦,٣٧٠,٠١٦٦,٣٧٠,٠١٦حتياطي قانونيإ
١٢٧٦٣,٢١٣٧٦٣,٢١٣٤٢٨,٥٠٠حتياطي مخاطرإ
٨١,٩٣٥٨١,٩٣٥٨١,٩٣٥حتياطي عامإ

٧٢,١٤٨٨٦,٠٧٤٣٩,٩١٠عادلة إحتياطى قيمة 
)٣٤,٤٩٢()٣١,٠٧٨()٤٣,٠٦٣(حتياطي تحويل عمالت أجنبيةإ

١٣٢٨٩,٠٨٠٢٨٩,٠٨٠٥٨٤,٦٣٦إحتياطيات أخرى 
-٨٨٦,١٠٠-١٤أرباح نقدية مقترح توزيعها

١,٦٣٧,٩٠٨٦٦٥,٦٠٣١,٥١١,٢٦٣مدورةرباح أ

١١,٥٣٤,١٦٩١١,٤٧٣,٨٧٥١١,٣٤٤,٧٠٠لمساهمين فى البنكلإجمالي الحقوق العائدة 
١,٨١٨,٨٨٨١,٥٧٧,١٣٠١,٧١٥,٠٤٠حقوق غير مسيطر عليها

١٣,٣٥٣,٠٥٧١٣,٠٥١,٠٠٥١٣,٠٥٩,٧٤٠ةإجمالي حقوق الملكي
ستثمار إلإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات ا

٧٢,٥٦٧,٠٨٥٧٣,١٩٢,٠٦٢٦٦,٨٧٣,٧٠٢المطلق وحقوق الملكية

ووقعها بالنيابة عن ٢٠١٣أكتوبر ٢٠تم إعتماد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
المجلس كل من:

باسل جمالجاسم بن جبر آل ثانيجاسم بن حمد بن 

للمجموعةالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

الموحد المرحليبيان الدخل 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهر تسعةلل

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةللسبتمبر٣٠للثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)مدققة)(غير 
ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

٥١١,٦٩٣٥٣٠,٠١٤١,٤٥٨,٦٩٦١,٥١٤,٥١٦التمويلأنشطةإيراداتصافي
٢٢٦,٦٨٠٢٤٣,٧٥٤٦٢٠,٣٢٧٥٨٩,٦٣٧إيرادات أنشطة اإلستثمارصافي 
٧٣٨,٣٧٣٧٧٣,٧٦٨٢,٠٧٩,٠٢٣٢,١٠٤,١٥٣ستثمارإلواالتمويلأنشطةإيراداتإجمالي

٩١,٤٠٢١١٩,٧٢٠٢٦٠,٩٦٥٣٥٣,٦٧٣عموالت وإيرادات رسوم
)٣٤,٣٩٥()٥٤,٨٨٥()١٤,٢١٠()١٩,٥٤٢(عموالت ومصروفات رسوم

٧١,٨٦٠١٠٥,٥١٠٢٠٦,٠٨٠٣١٩,٢٧٨رسوم وعموالتإيرادات صافي 

١٢,١٧٠٢٦,٦٧٥٢٤,٠١٤٢٦,٨٩١األجنبيالنقدعملياتربحصافي
)٥,٦٣٠(٣,١٩١)١,٥٥٦()١٥٧(الحصة من نتائج شركات زميلة

٥٥٢١٠,٨٦٦١,٠٧٣١٠,٨٦٦أخرىإيرادات
٨٢٢,٧٩٨٩١٥,٢٦٣٢,٣١٣,٣٨١٢,٤٥٥,٥٥٨اإليرادات إجمالي

)٣٦١,٧٦٣()٣٦٣,٩٨٤()١٣٠,٦٨٣()١٢٤,٧٣٢(موظفينتكاليف 
)٤٦,٨٨٣()٤٥,٤٩٧()١٣,٥٦٩()١٥,٦٦١(إستهالك وإطفاء

)٧٨,٩٥٢()١٣٠,١٣٩()٢٦,٣١٨()٤٣,٣٨٠(حصة حملة الصكوك من الربح
)١٩٩,٢٧٨()٢١٧,٠٧١()٧٢,١٤٢()٩٠,٧٦٤(مصروفات أخرى

)٦٨٦,٨٧٦()٧٥٦,٦٩١()٢٤٢,٧١٢()٢٧٤,٥٣٧(المصروفاتإجمالي
)٢٥٥,٥٩٧()١٥٨,٢٤٣()٦٧,٥٣٧()٢٩,٥٢٧(عقاريةوقيمة إستثمارات مالية ينخفاض فإخسائر يصاف
)٤٢,٨١٦()١١٦,٦٤٠()٤٣,٩٥٢()٦٧,٢٩٦(قيمة موجودات تمويل يخسائر إنخفاض فيصاف

صافي الربح للفترة من العمليات المستمرة قبل العائد 
٤٥١,٤٣٨٥٦١,٠٦٢١,٢٨١,٨٠٧١,٤٧٠,٢٦٩حسابات اإلستثمار المطلق والضريبةألصحاب

مستمرةالغيرالعمليات
للبيعبهامحتفظتابعةشركةمنالربح(الخسارة) 
١,٦٧٠٢,٩٨٢٤,٥٤٠)٦٦٣()٩(إيضاح 

اإلستثمارصحاب حسابات ألالربح للفترة قبل العائد صافي 
٤٥٠,٧٧٥٥٦٢,٧٣٢١,٢٨٤,٧٨٩١,٤٧٤,٨٠٩المطلق والضريبة 

صحاب حسابات اإلستثمار المطلق قبل حصة البنك ألالعائد 
)٦٣٨,٢٣٤()٥٦٩,٦٩٧()٢٢٧,٠٦٦()١٨٠,٦٩٣(كمضارب

٦٩,٦٧٢٨٣,٢٩٦٢٤٠,١٩٠٣١٩,٩٢٩حصة البنك كمضارب

)٣١٨,٣٠٥()٣٢٩,٥٠٧()١٤٣,٧٧٠()١١١,٠٢١(حسابات اإلستثمار المطلق  صحابألصافي العائد 

٣٣٩,٧٥٤٤١٨,٩٦٢٩٥٥,٢٨٢١,١٥٦,٥٠٤الربح للفترة قبل الضريبة صافي 
)٣,٨٤٢(٢١٣٣٧٤٢,٥٣٠مصروف الضريبة

٣٣٩,٩٦٧٤١٩,٣٣٦٩٥٧,٨١٢١,١٥٢,٦٦٢الربح للفترةصافي 

العائد إلى:للفترةالربحصافي 
٣٤٥,١٠٢٣٩٣,٨٦٣٩٧٥,١٤٤١,١٣٠,٨١٢البنكيفالمساهمين

٢١,٨٥٠)١٧,٣٣٢(٢٥,٤٧٣)٥,١٣٥(عليهامسيطرغيرحقوق

٣٣٩,٩٦٧٤١٩,٣٣٦٩٥٧,٨١٢١,١٥٢,٦٦٢الربح للفترةصافي 

العائد على السهم
١,٤٦١,٦٧٤,١٣٤,٧٩(ريال قطري لكل سهم)للسهموالمخفف ساسي األالعائد



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية هذهجزءاً من ١٨إلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

المرحلي الموحدالملكيةبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

رأس المال
حتياطيإ

قانوني
حتياطي إ

مخاطر
حتياطيإ

عام
حتياطيإ

قيمة عادلة
تحويلحتياطيإ

أجنبيةعمالت
حتياطياتإ

أخرى
أرباح نقدية 

توزيعهامقترح 
أرباح
مدورة

الحقوق جماليإ
العائدة 

في البنكلمساهمين ل
غيرحقوق

عليهامسيطر
إجمالي حقوق 

الملكية
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لفأ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري
لف أ

ريال قطري

٢٨٩,٠٨٠٨٨٦,١٠٠٦٦٥,٦٠٣١١,٤٧٣,٨٧٥١,٥٧٧,١٣٠١٣,٠٥١,٠٠٥)٣١,٠٧٨(٢,٣٦٢,٩٣٢٦,٣٧٠,٠١٦٧٦٣,٢١٣٨١,٩٣٥٨٦,٠٧٤(مدققة)٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

العمالتتحويلاحتياطيفيالتغير
)١١,٩٨٥(-)١١,٩٨٥(---)١١,٩٨٥(-----األجنبية

)١٣,٩٢٦(-)١٣,٩٢٦(----)١٣,٩٢٦(----العادلةالقيمةاحتياطيفيالتغير
٩٥٧,٨١٢)١٧,٣٣٢(٩٧٥,١٤٤٩٧٥,١٤٤--------لفترةلخسارة) الربح (الصافي 

المصروفاتاجمالي االيرادات و
٩٣١,٩٠١)١٧,٣٣٢(٩٧٥,١٤٤٩٤٩,٢٣٣--)١١,٩٨٥()١٣,٩٢٦(----المحققة خالل الفترة 

حقوق من اإلستحواذ على الخسارة
)٢,٨٣٩(-)٢,٨٣٩()٢,٨٣٩(--------غير مسيطر عليها

ارباح نقدية موزعة على المساهمين 
)٨٨٦,١٠٠(-)٨٨٦,١٠٠(-)٨٨٦,١٠٠(-------)١٤(إيضاح 

التغير في الحقوق غير المسيطر 
٢٥٩,٠٩٠٢٥٩,٠٩٠----------عليها

٢٠١٣سبتمبر ٣٠الرصيد كما في 
١,٦٣٧,٩٠٨١١,٥٣٤,١٦٩١,٨١٨,٨٨٨١٣,٣٥٣,٠٥٧-٢٨٩,٠٨٠)٤٣,٠٦٣(٢,٣٦٢,٩٣٢٦,٣٧٠,٠١٦٧٦٣,٢١٣٨١,٩٣٥٧٢,١٤٨(غير مدققة)



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية هذهجزءاً من ١٨إلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

تتمة- بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

رأس المال
إحتياطي
قانوني

إحتياطي 
مخاطر

إحتياطي
عام

إحتياطي
قيمة عادلة

تحويلحتياطيإ
أجنبيةعمالت

إحتياطيات
أخرى

أرباح نقدية 
مقترح توزيعها

أرباح
مدورة

الحقوقإجمالي
العائدة 

للمساهمين في البنك
غيرحقوق
عليهامسيطر

إجمالي حقوق 
الملكية

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

٥٨٤,٦٣٦١,٠٦٣,٣١٩٣٨٠,٤٥١١١,٢٠٢,٤١٩١,٦٤٨,٠٠٥١٢,٨٥٠,٤٢٤)٣٨,٨٥٦()٣٠,٥١٤(٢,٣٦٢,٩٣٢٦,٣٧٠,٠١٦٤٢٨,٥٠٠٨١,٩٣٥)مدققة(٢٠١٢يناير١فيالرصيد

العمالتتحويلاحتياطيفيالتغير
٤,٣٦٤-٤,٣٦٤---٤,٣٦٤-----األجنبية

٧٠,٤٢٤-٧٠,٤٢٤----٧٠,٤٢٤----العادلةالقيمةاحتياطيفيالتغير
١,١٣٠,٨١٢١,١٣٠,٨١٢٢١,٨٥٠١,١٥٢,٦٦٢--------صافي الربح للفترة

اجمالي االيرادات و المصروفات 
١,١٣٠,٨١٢١,٢٠٥,٦٠٠٢١,٨٥٠١,٢٢٧,٤٥٠--٧٠,٤٢٤٤,٣٦٤----المحققة خالل الفترة 

ارباح نقدية موزعة على المساهمين 
)١,٠٦٣,٣١٩(-)١,٠٦٣,٣١٩(-)١,٠٦٣,٣١٩(-------)١٤(إيضاح 

التغير في الحقوق غير المسيطر 
٤٥,١٨٥٤٥,١٨٥----------عليها

٢٠١٢سبتمبر ٣٠فيكماالرصيد
١,٥١١,٢٦٣١١,٣٤٤,٧٠٠١,٧١٥,٠٤٠١٣,٠٥٩,٧٤٠-٥٨٤,٦٣٦)٣٤,٤٩٢(٢,٣٦٢,٩٣٢٦,٣٧٠,٠١٦٤٢٨,٥٠٠٨١,٩٣٥٣٩,٩١٠)مدققةغير(



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الموحدالمقيداالستثمارحساباتفيالتغيراتبيان
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

التغيرات خالل الفترة

إستثمار
كما في

٢٠١٣يناير ١
(مدققة)

إستثمارات 
(سحوبات)

إعادة 
تقييم

إجمالي 
إيراد (خسارة)

مصروفات 
إدارية

رسوم المجموعة
بصفتها وكيال

٣٠كما في
٢٠١٣سبتمبر

(غير مدققة)
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
-)١٠٩()٢٨٥(--)٥٥٩,٠٣٠(٥٥٩,٤٢٤المحدودة١فليت استريت فاينانسنج 
---)٣,٧٤٢(-)١١٧,٠١٥(١٢٠,٧٥٧محفظة قطر االستثمارية

١٨,٨٢٨)١٤(-)٣,١١٦(٢,٣١٦)٤٩,٧٠٩(٦٩,٣٥١ادارة المحفظة المميزة
١٨,٣٧٨)١٨٢(-١٧٨-١٨,٣٨٢-كتسيكيوإنفست جي سي سي باسكت ترست سرتيف

٩٥١٠,٨٩٩--٩,٧٤٤٦٧٩٩٣جون سبيرز
٥,٣٧٨---)١٢٣(-٥,٥٠١وايز كابيتال

١٩٠٢١,٩٩٧--١٩,٤٨٩٣٣٣١,٩٨٥بيبي ال ام اي اس يو
٩٥١١,٣٨٧--١٠,٠٨٩٢١٠٩٩٣روكايدن

٢٠,٥٥٩---٢٣٥)٢٣٥(٢٠,٥٥٩بيأي بي سي اس يو
٢٠,٢٦٠---٢٠,٢١٠٥٠-فندق إدوارد

١٠٥,٥٦٠-----١٠٥,٥٦٠بنك التمويل االسيوي
٤,٤٤١-----٤,٤٤١مجموعة سوليديرتي القابضة ش.ب.م

١٠٧,٩٢٦----)٢٧,٦٦٤(١٣٥,٥٩٠مرسى السيف
٨,٨٢٥---١٤-٨,٨١١المملكة المتحدة-مصرف قطر اإلسالمي

٧٥٣٥٤,٤٣٨)٢٨٥()٦,٦٨٠(٦,٤٦٣)٧١٤,٤٥١(١,٠٦٩,٣١٦



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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تتمة- المرحلي الموحد المقيداالستثمارحساباتفيالتغيراتبيان
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

التغيرات خالل الفترة

إستثمار

كما في
٢٠١٢يناير ١

(مدققة)
استثمارات 
(سحوبات)

إعادة
تقييم

إجمالي
إيراد

مصروفات 
إدارية

رسوم المجموعة
بصفتها وكيال

٣٠فيكما
٢٠١٢سبتمبر

(غير مدققة)
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٥٧٥,٨٢١)٢٢,٨٣٠()٦,٦٦٢(--٦٠٥,٣١٣-المحدودة١فليت استريت فاينانسنج 
١١٩,٧٦٢--٢,٨٠٨--١١٦,٩٥٤محفظة قطر االستثمارية

٦٩,١٠٧)٨٢٨(-١٤,٥٢٤١٠,٠٠٨)١١٨,١٦٧(١٦٣,٥٧٠ادارة المحفظة المميزة

٤,٨٣٩)٤,٦٥٩(--٨,٨١٢٦٨٦-جون سبيرز

٥,٣٧١---)٨٠(٥,٤٥١-وايز كابيتال

٨٦٦)٩,٣١٩(--)٧,٤٤٠(١٧,٦٢٥-بيبي ال ام اي اس يو

٢,٨٦٥)٦,٩٨٩(--٨,٨١٢١,٠٤٢-روكايدن
١٠٥,٥٦٠-----١٠٥,٥٦٠بنك التمويل االسيوي

٤,٤٤١-----٤,٤٤١مجموعة سوليديرتي القابضة ش.ب.م
١٣٥,٥٩٠-----١٣٥,٥٩٠مرسى السيف

٢٠,٥٦٢----٢٠,٥٦٢-بياس يوال إيدا 

١,٠٤٤,٧٨٤)٤٤,٦٢٥()٦,٦٦٢(٥٢٦,١١٥٥٤٨,٤٠٨٨,٧٣٢١٢,٨١٦



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٨إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمختصرالمرحليبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

أشهر تسعةلل
المنتهية في 

٢٠١٣سبتمبر٣٠

للسنة 
المنتهية في 

٢٠١٢ديسمبر٣١

أشهر تسعةلل
المنتهية في 

٢٠١٢سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف 
ةالتشغيلياألنشطةمنالنقديةالتدفقات

٩٥٢,٣٠٠١,١٦٩,٧٨٦١,١٥١,٩٦٤للسنة من العمليات المستمرة قبل الضريبة/صافي الربح للفترة

٤,٥٤٠)٤٢,١٣٧(٢,٩٨٢من العمليات غير المستمرة سنةلل/لفترةلصافي الربح (الخسارة) 

٩٥٥,٢٨٢١,١٢٧,٦٤٩١,١٥٦,٥٠٤السنة قبل الضريبة/صافي الربح للفترة 

)١٤,٦٩٢,٥٤٤((١٦,٩٣١,٨٩٨))٣,٣٧٦,٩٦٨(صافي التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية

)١٣,٥٣٦,٠٤٠()١٥,٨٠٤,٢٤٩()٢,٤٢١,٦٨٦(ةالتشغيلياألنشطةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

)١,٦٦٣,٨٥٠()١,٨٨٠,٠٦٧()٢,٠٣٤,٣٧٢(ماليةاستثماراتشراء 

١,١١٧,٩٠٦٣,١٣٨,٥١٧١,٨٠٨,٨٧٣ماليةاستثماراتبيعمنمتحصالت
--٣٨١,٤٨٨متحصالت من بيع استثمار عقاري

)١٣,٠٦٦()٦٩,٧٨٠()٧٥,٣٦٣(وغير ملموسةثابتةشراء موجودات
--٥تابعةشركةعلىاإلستحواذمنالنقدصافي

)١٦,٠٥١()١٠,٦٧١(-زميلةشركاتإستحواذ على 
١,٥١١٣,١١٢٣,١١٢زميلةشركاتبيعمنمتحصالت
-٩,٠٠٠٩,٠٠٠زميلةشركاتمنالمستلمةاألرباحتوزيعات

١,١٩٠,١١١١١٩,٠١٨)٥٩٩,٨٢٥(صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة االستثمارية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

١٥,٤١١,٦٤٥١٢,٧٦٧,١٣٧)٦٣٦,٩٥٢(المطلقاإلستثمارحساباتصحابأحقوقفيالتغير
-٢,٧٠٥,٩٦٢-تمويلصكوكصدارإمنمتحصالت

-)١٠,٣٠٨(-صكوكإصدارمعامالتتكاليف

)١,٠٦٣,٣١٩()١,٠٦٣,٣١٩()٨٨٦,١٠٠(المساهمينعلىموزعةنقديةأرباح

١٧,٠٤٣,٩٨٠١١,٧٠٣,٨١٨)١,٥٢٣,٠٥٢(التمويليةصافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة 

)١,٧١٣,٢٠٤(٢,٤٢٩,٨٤٢)٤,٥٤٤,٥٦٣(هفي النقد وما في حكمالزيادة)النقص(صافي 
١٠,٢٤٢,٨٦٠٧,٨١٣,٠١٨٧,٨١٣,٠١٨لسنةا/لفترةافي بداية –هالنقد وما في حكم

٥,٦٩٨,٢٩٧١٠,٢٤٢,٨٦٠٦,٠٩٩,٨١٤)١٥(إيضاح السنة/ الفترةنهايةيف–حكمهفيوماالنقد



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 
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الرئيسيةواألنشطةالقانونيالوضع١

عامة قطريةمساهمةكشركة١٩٨٢يوليو٨بتاريخقطردولةفي) "البنك" (ق.م.شاإلسالميقطرمصرفتأسس 

للبنكالمسجلالمقرعنوان. ٨٣٣٨هوللبنكالتجاريالسجلرقم. ١٩٨٢لسنة٤٥رقماألميريالمرسومبموجب

واألنشطة واألفرادللشركاتالمصرفيةاألعمالفيأساسيةبصفةالبنكيعمل. ٥٥٩ب.ص، قطردولة، الدوحة

هسهمأو) ق.م.ش(االسالميقطرمصرفهوللمجموعةاالمالشركة. قطردولة فيفرع٣٢ولديهاإلستثمارية

.قطربورصةفيةمدرج

٢٠١٣سبتمبر٣٠فيالمنتهيةفترةللللمجموعةالموحدةالمختصرة المرحليةالماليةالبياناتاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٣أكتوبر٢٠بتاريخاإلدارةمجلسلقراروفقا

الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

أسس اإلعداد 

تسعةللالتابعة (يشار إليهم جميعاً بـ " المجموعة") وشركاتهللبنكتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

"التقارير المالية المرحلية". –٣٤تعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم استرشادا ب٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في 

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية 

. إضافة ٢٠١٢ديسمبر ٣١دة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في ـالموح

ليس من الضروري أن تكون مؤشرا للنتائج المتوقعة ٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فى تسعةلاإن نتائج إلى ذلك ، 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في 

بإجراء تقديرات وإفتراضات بإتخاذ قرارات والموحدة أن تقوم اإلدارة المختصرة المالية المرحلية البياناتيتطلب إعداد 

اإليرادات والمصروفات ، علماً بأن النتائج بية وعلى الموجودات والمطلوبات ور على تطبيق السياسات المحاسلها تأثي

الفعلية قد تختلف عن هذه  التقديرات.

قامت بها اإلدارة خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقدير التيالتقديرات الهامة 

.٢٠١٢ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدة إعداد البيانات المالية االحتماالت ال تختلف عن تلك المطبقة عند 

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إن أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك المفصح عنها في

. ٢٠١٢ديسمبر ٣١



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-١٠-

تتمة–أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة-أسس اإلعداد 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتوافق مع السياسات المحاسبية 

، بإستثناء معايير ٢٠١٢ديسمبر ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدةإعداد البيانات الماليةالمتبعة في 

، والتي تم إعدادها بما يتوافق مع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المذكورة أدناه المحاسبة الجديدة والمعدلة 

ية ومبادئ وقواعد الشريعة المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالم

ذات ٢٠٠٢لسنة ٥للمجموعة وتعليمات مصرف قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

مؤسسات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للالمحاسبة المالية معايير وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها الصلة. 

الصادرة عن مجلس معايير ذات الصلةالدولية للتقارير المالية تقوم المجموعة باالسترشاد بالمعايير المالية اإلسالمية

المحاسبة الدولية.

والتعديالتالجديدةالمعايير

والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة االستثمار في العقارات" "٢٦المالي قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة

لجديد ليس له أي إن تطبيق هذا المعيار ا.٢٠١٣يناير ١والساري المفعول ابتداءا من للمؤسسات المالية االسالمية 

.لمجموعةتأثير مادي على ا

الدولية والسارية مجلس معايير المحاسبة عن ، تم اصدار المعايير والتعديالت التالية الصادرة باالضافة الى ذلك

ولكنها تتطلب المجموعةعلىوالتي ليس لها اي تأثير هام ٢٠١٣سبتمبر٣٠في المنتهيةالمالية للفترةالمفعول 

:شاملةافصاحات اضافية

المحتوىالمعيار 

الموجودات والمطلوبات التقارير المالية المرحلية والمعلومات القطاعية الجمالي٣٤معيار المحاسبة الدولي 

(تعديل)

مقابلة الموجودات والمطلوبات المالية (تعديل)-االدوات المالية: االفصاحات٧الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

ةالترتيبات المشترك١١الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

كيانات اخرىاالفصاح عن المساهمات في ١٢الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

ةالعادلقياس القيمة١٣المعيار الدولي للتقارير المالية
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٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-١١-

تتمة–أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس التوحيد 
وشركاته ذات الغرض وشركاته التابعةللبنكالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية تتضمن
الت واألرصدة بين شركات المجموعة:التالية بعد إستبعاد المعامالخاص

نسبة الملكیة الفعلیة 

الرئیسينشاط الشركةبلد التأسیس
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر ٣١

٢٠١٢

٪٣٩,٨٧٪٣٩,٨٧إستثمار عقاريقطرشركة درة الدوحة لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م (أ)
-- إصدار صكوكجزر كيمان(ب)لصكوك المحدودةقطر االسالمي لمصرف شركة 

٪٤٩٪٤٩ستثمار العقارياإلقطر)(جواالستثمار العقاريشركة عقار للتطوير
٪٧٠٪٨٢,٩٥ستثماريإبنك المملكة المتحدةمصرف قطر االسالمي (المملكة المتحدة)

٪١٠٠٪١٠٠شركة تمويل                        قطر شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثماريإبنك قطركيو إنفست ذ.م.م (د)

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار العقارياإلكسمبورجول(هـ)سارل كسمبورج وفيردي ل
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ةفى حقوق الملكيستثمار اإلفرنسا(هـ)كيووست 

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة السعودية(هـ)كيو انفست السعودية 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)كيو لخدمات االعمال 

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ودائع إستثماريةجزر الكيمان(هـ)كيوالدارة السيولة المحدودة 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)كيو سعودي الفا 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)كيو سعودي بيتا 

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)كيو سعودي جاما 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة موريشيوس(هـ)كيوانفست القابضة موريشيوس 

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمارات إلوكسمبورج(هـ)كيوانفست لوكسمبورج اس اي آر ال 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة قطر (مركز قطر للمال)(هـ)كيوانفست وشركاه المحدودة ذ.م.م. 

٪٤٦,٧٣٪٤٦,٩١ستثمار قابضةإشركة البحرين(هـ)كيودبليوام بي لالستثمار المحدودة  ذ.م.م 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ةحقوق الملكيفىاالستثمار جزر الكيمانكيو لحقوق الملكية (هـ)

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)كيو جرين 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة موريشيوس(هـ)كيو اكزبيت 

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة موريشيوس(هـ)كيو ليرن 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)المحدودةفايننسنج١ستريتفليت
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)اس تي ادموندز تيراس المحدودة آيكيو 

٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة جزر الكيمان(هـ)اس تي ادموندز تيراس جي بي المحدودة 
٪٤٦,٩٦٪٤٧,١٥ستثمار قابضةإشركة الكيمانجزر (هـ)اس اي تي الدارة االستثمار المحدودة 
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة–أسس التوحيد 

:مالحظات

للشركةوالتشغيليةالماليةالسياساتعلىالسيطرةحقعلىالمجموعةحصلت،٢٠١٣يناير١منإعتباراً)أ(
.الشركةفيالمساهمينباقيمعإدارةإتفاقيةخاللمنذلكوسابقاًالزميلة

مسؤوليةذاتمعفاةكشركةمانيكجزرالمحدودة فيالصكوكإلصدارقطر اإلسالمي صرفمشركةتأسست)ب(
.البنكلصالحالصكوكإصداروهووحيدلغرضمحدودة

أكبرتمثيلهبحكمالشركةلهذهاإلدارةمجلساجتماعاتفياألصواتأغلبيةعلىالحصوليفالقدرةالبنكلدى )ج(
.المجلسفياألعضاءمنعدد

عدداجماليمناإلدارةمجلسمنأعضاء٨تعيينعلىالقدرةللبنكفان،إنفستلكيواألساسيللنظاموفقا)د(
.الثمانيةالمجلساعضاء

تمذلكعلىوبناءم.م.ذنفستاكيوعبرمباشرغيربشكلالكياناتهذهعلىالسيطرةعلىالقدرةالمجموعةلدى )ه(
.للمجموعةتابعةالكياناتهذهاعتبار

تجميع األعمال٣

واالستبعاداإلستحواذات

تاريخ السيطرةالرئيسيالنشاطالشركة

ية نسبة أسهم حقوق الملك

التي لها حق التصويت 

المقابل)٪(اعليهالمستحوذ 

ستثمارلإلالدوحةدرةشركة
١٥١,١٢٨-٢٠١٣يناير ستثمار عقاريإم.م.ذالعقاريوالتطوير

٢٠١١٤٦,٦٧١,٦١٠,٦٣٤مارس بنككيو انفست ذ.م.م
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-١٣-

تتمة- تجميع األعمال٣
تتمة-واالستبعاد اإلستحواذات 

٢٠١٣في اإلستحواذات

شركة درة الدوحة لإلستثمار و التطوير العقاري ذ.م.م
التشغيلية للشركة الزميلة السياسات المالية و، حصلت المجموعة على حق السيطرة على ٢٠١٣يناير ١من إعتباراًً

ذلك من خالل إتفاقية إدارة مع باقي ("الشركة") والتطوير العقاري ذ.م.م شركة درة الدوحة لإلستثمار و،سابقاً
المساهمين في الشركة.

التطوير العقاري ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بدولة قطر تحت السجل شركة درة الدوحة لإلستثمار و
التطوير العقاري.تقوم الشركة بأعمال اإلستثمار وو٣٩٩١٦رقم التجاري 

كما في تاريخ اإلستحواذ للشركةإن القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة التي تم تحديدها 
والتي كانت كالتالي:لتلك الموجودات والمطلوبات على نحو تقريبي تساوي القيمة الدفترية كانت

القيمة العادلة في 
تاريخ اإلستحواذ
ألف ريال قطري

الموجودات
٦٠نقد وأرصدة لدى البنوك

٢٤٩ثابتةموجودات
١,٨٨٧,٥٢٦موجودات أخرى

١,٨٨٧,٨٣٥
المطلوبات

)١,٤١٥,٩٤٣(البنوكحسابات
)٩٢,٧٤٥(مطلوبات أخرى

)١,٥٠٨,٦٨٨(

٣٧٩,١٤٧صافي الموجودات
)٢٢٨,٠١٩(٪)٦٠,١٣حقوق غير مسيطر عليها (

١٥١,١٢٨وتكلفة األعمال المجمعةعليهاالمستحوذالموجوداتصافيإجمالي

المقابل

١٥١,١٢٨القيمة العادلة لمساهمة المجموعة في تاريخ اإلستحواذ

٢٢٨,٠١٩عليهامسيطرغيرحقوق: يضاف
)٣٧٩,١٤٧(عليهاالمستحوذالمحددةالموجوداتيلصافالعادلةالقيمة: يطرح

-االستحواذعنالناتجةالشهرة
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٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-١٤-

تتمة- تجميع األعمال٣
تتمة-واإلستبعاد اإلستحواذات 

تتمة-٢٠١٣في اإلستحواذات

تتمة-التطوير العقاري ذ.م.مشركة درة الدوحة لإلستثمار و
ائج تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على نتإلستحواذ لتسجيل عملية االستحواذ.تم إستخدام طريقة ا

أشهر من تاريخ اإلستحواذ.تسعةالالتطوير العقاري ذ.م.م لفترة شركة درة الدوحة لإلستثمار و

تعتبر المعالجة المحاسبية المبدئية لالستحواذ المذكور أعاله مؤقتة فقط كما في نهاية الفترة إذ أن القيمة العادلة 
المجموعة بتسجيل أي سوف تقوم، ومطلوبات الشركة المستحوذ عليها يمكن تحديدها بصورة مؤقتة فقطلموجودات

.السنةإجراء عملية التقييم قبل نهاية بعدلقيم المؤقتة تسويات على هذه ا

٢,٧٩٢التطوير العقاري ذ.م.م بصافي خسارة قدرهاستثمار و، ساهمت شركة درة الدوحة لإلمنذ تاريخ اإلستحواذ
ريال قطري لصافي ربح المجموعة.لفأ

٢٠١١في اإلستحواذ

كيوانفست ذ.م.م
٪ إضافية من حقوق التصويت بشركة كيو إنفست ذ.م.م ١١,٦٧باإلستحواذ على البنك، قام ٢٠١١مارس ١في 

تم من حقوق التصويت.٪ ٤٦,٦٧وعلى المالية والتشغيلية لكيو إنفست ذ.م.مالسياساتوحصل على حق السيطرة على 
و من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر ٢٠٠٧من قبل هيئة مركز قطر للمال في إبريل الترخيص لكيو إنفست ذ.م.م

انفست ذ.م.م أنشطة بنوك االستثمار وإدارة االستثمارات والوساطة وإدارة الثروات للمال. تشمل مجاالت أعمال كيو
ولديها فرق متخصصة إلنشاء وإيداع االستثمارات.

ت المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة لشركة كيو إنفست ذ.م.م كما في تاريخ اإلستحواذ إن القيمة العادلة للموجودا
كالتالي:على نحو تقديري تعادل القيم الدفترية وكانت كانت 

القيمة العادلة في 
تاريخ اإلستحواذ
ألف ريال قطري

الموجودات
٢٣١,١٨٨نقد وأرصدة لدى البنوك

٤٤٤,٢٨٩ماليةمؤسساتلدىودائع
١,٥٦٣,٣٣٥ماليةاستثمارات
٣٥٨,٩٥٨للبيعبهامحتفظتابعةشركةموجودات
٤٤٦,٩١٥زميلةشركاتفياستثمارات

٢٠٧,٠٤٦موجودات أخرى
٣,٢٥١,٧٣١

المطلوبات
)٢٢٠,٠٨٤(للبيعبهامحتفظتابعةشركةمطلوبات
)١٨,٠١٤(البنوكحسابات

)٢٥,٤٦٥(مطلوبات أخرى
)٢٦٣,٥٦٣(
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تتمة- تجميع األعمال٣
تتمة-اإلستحواذات واإلستبعاد 

تتمة-٢٠١١اإلستحواذ في 

تتمة–كيوانفست ذ.م.م

٢,٩٨٨,١٦٨صافي الموجودات
)١,٥٩٣,٥٩٠(٪)٥٣,٣٣حقوق غير مسيطر عليها (

١,٣٩٤,٥٧٨إجمالي صافي الموجودات المستحوذ عليها 
٢١٦,٠٥٦االستحواذعنالناتجةالشهرة

١,٦١٠,٦٣٤تكلفة تجميع األعمال

تكلفة األعمال
٦٥٦,١١٠المقابل النقدي

٩٥٤,٥٢٤األعمالتجميعقبلم.م.ذانفستكيوفيالبنكملكيةلحصةالعادلةالقيمة
١,٦١٠,٦٣٤

االستحواذعنالناتجةالشهرة
١,٦١٠,٦٣٤للمقابلة العادلة القيم

١,٥٩٣,٥٩٠عليهامسيطرغيرحقوق: يضاف
)٢,٩٨٨,١٦٨(عليهاالمستحوذالمحددةالموجوداتلصافيالعادلةالقيمة: يطرح

٢١٦,٠٥٦االستحواذعنالناتجةالشهرة

غيرللحقوقةالعادلةالقيمالىبالرجوعاالستحواذبتاريختسجيلهاتم% ٥٣,٣٣ةوالبالغعليهامسيطرالغيرالحقوق
.قطريريالألف ١,٥٩٣,٥٩٠والبالغةعليهامسيطرال

المجموعةقامت،" األعمالتجميع"٣الماليةللتقاريرالدوليالمعيارمتطلباتمعيتوافقوبما،٢٠١٢سنةخالل
تخصيصحددلقدم.م.ذإنفستكيوأسهمعلىلإلستحواذالمدفوعةللقيمة)PPA(" الشراءسعرتخصيص"بإجراء

.اإلستحواذعنالناتجةوالشهرةالملموسةغيروالموجوداتالملموسةللموجوداتالمدفوعةالقيمةالشراءسعر
أخذهايتمولمهامةقيمةذاتليستإنفستكيواسهمعلىاإلستحواذعندتحديدهاتمالتيالملموسةغيرالموجودات

.اإلعتباربعين

القطاعات التشغيلية٤
تقدم. للمجموعةاإلستراتيجيةالقطاعاتتمثلوهيأدناهموضحهوكماتشغيليةقطاعاتاربعةالمجموعةلدى

التقاريروهيكلالمجموعةإدارةعلىبناءمنفصلبشكلوتدارمختلفةوخدماتمنتجاتاإلستراتيجيةالقطاعات
الملخصيشرح.شهريبشكلاستراتيجيقطاعلكلالداخليةاإلدارةتقاريربمراجعةالتنفيذيالرئيسيقوم. الداخلية

.المجموعةفيالتقريرعنهيصدرقطاعكلفيالعملياتالتاليالتوضيحي

تشتمل األعمال المصرفية للشركات على الخدمات المقدمة لمستثمري المؤسسات –األعمال المصرفية للشركات
المشترك أو المعاشات. ستثمارصناديق االية مثلستثماروالكيانات االاألخرى والشركات والبنوك 

تشتمل األعمال المصرفية لألفراد على الخدمات المقدمة للعمالء األفراد من خالل الفروع –األعمال المصرفية لألفراد
.ة ووخطوط اإلئتمان الشخصية ورهون وغيرهاوالتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطاقات إئتمانيللبنكالمحلية 

والتمويل ووظائف مركزية أخرى.ستثمارالخزينة واال–وحدات المجموعة األخرى

تشتمل الشركات التابعة المحلية والدولية على شركات المجموعة التابعة المحلية والدولية –شركات تابعة محلية ودولية
والتي تم توحيدها في البيانات المالية للمجموعة. 
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تتمة–القطاعات التشغيلية٤
.تشغيليقطاعلكلوالمطلوباتالموجوداتونتائجالبتتعلقوالتي أدناهفي الجداول معلوماتالإدراجتم

أناإلدارةترىحيثاألداءلقياسالقطاعربحيستخدم. التنفيذيالرئيسقبلمنمراجعتهاتتمالتيالداخليةاإلدارةتقاريرفيإدراجهتمالذىالضريبةقبلالقطاعربحعلىبناءاألداءيقاس
.المجاالتهذهمثلفيتعملأخرىكياناتومشابهة لمعينةقطاعاتنتائجبتقييماألكثر صلةهيكهذهمعلومات

ةيليالتشغالقطاعاتعنمعلومات
األعمال المصرفية 

للشركات
األعمال المصرفية 

لألفراد
وحدات المجموعة 

األخرى 
شركات تابعة محلية 

اإلجمالي ودولية 

(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

:خارجيةإيرادات

٨٧٦,٠٣٧٥٤٧,٢٩٨٥٦٦,٢٢٣٨٩,٤٦٥٢,٠٧٩,٠٢٣واالستثمارالتمويلأنشطةإيراداتجماليإ
٩٩,٥٥٥٦٥,٧٥٣١٢,٤١٣٢٨,٣٥٩٢٠٦,٠٨٠وعموالترسومإيراداتصافي
٢٤,٠١٤)١٢,٣٩٢(٣٦,٤٠٦- - االجنبيالنقدعمليات) خسارة( ربحصافي 
٣,١٩١)٩,٤٢٤(١٢,٦١٥- - زميلةشركاتنتائجمنالحصة
١,٠٧٣١,٠٧٣- - - أخرىإيرادات
- - ١٤٧,٦٥٨٣٨,٢٥٣)١٨٥,٩١١(القطاعاتبينما(مصروفات)إيرادات

٢,٩٨٢٢,٩٨٢- - - للبيعبهامحتفظتابعةشركةمنالربح
٧٨٩,٦٨١٧٦٠,٧٠٩٦٦٥,٩١٠١٠٠,٠٦٣٢,٣١٦,٣٦٣المستمرةغيرالعملياتبعدالقطاعإيرادإجمالي

)٦٢٦,٥٥٢()١٢٥,١٧٦()٧٢,٩٥٣()٢٨٧,٤٣٥()١٤٠,٩٨٨(أخرىومصروفاتواطفاءواستهالكموظفينتكاليف

)١٣٠,١٣٩(- )١٣٠,١٣٩(- - الربحمنالصكوكحملةحصة

)٣٢٩,٥٠٧()٢٣,٧٣٧()١٨,١٤٦()١٦٢,٧٥٢()١٢٤,٨٧٢(المطلقاالستثمارحساباتاصحابعلىالعائدصافي

:األخرىالهامةالنقديةغيرالبنود

)١٥٨,٢٤٣()٧,٤١٨()١٥٠,٨٢٥(- - وعقاريةماليةاستثماراتقيمةفيانخفاضخسائرصافي

)١١٦,٦٤٠()٣١,٤١٠(- )١٧,٠٤٦()٦٨,١٨٤(تمويلموجوداتقيمةفيانخفاضخسائرصافي

٩٥٥,٢٨٢)٨٧,٦٧٨(٤٥٥,٦٣٧٢٩٣,٤٧٦٢٩٣,٨٤٧الضريبةقبلالقطاع(خسارة) ربحصافي
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المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
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تتمة- القطاعات التشغيلية٤
تتمة–ةيليالتشغالقطاعاتعنمعلومات

األعمال المصرفية 
للشركات

األعمال المصرفية 
لألفراد

وحدات المجموعة 
األخرى 

شركات تابعة 
اإلجمالي محلية ودولية 

(غير مدققة)٢٠١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

:خارجيةإيرادات

١,٠٨٥,٠٣٩٤٣٧,٣٢٣٤٢٨,٢٩٤١٥٣,٤٩٧٢,١٠٤,١٥٣واالستثمارالتمويلأنشطةإيراداتجماليإ
١٢٦,٠٣٨٥٠,٤٨٥٣١,٤٢٤١١١,٣٣١٣١٩,٢٧٨وعموالترسومإيراداتصافي
٢٤,٣٦٦٢,٥٢٥٢٦,٨٩١--االجنبيالنقدعملياتربحصافي 
)٥,٦٣٠(-)٥,٦٣٠(--زميلةشركاتنتائجمنالحصة

١٠,٨٦٦-١٠,٨٦٦--إيرادات أخرى 
--٢٢١,٢٧٥٧٩,٥٥١)٣٠٠,٨٢٦(القطاعاتبينما(مصروفات)إيرادات

٤,٥٤٠٤,٥٤٠---للبيعبهامحتفظتابعةشركةمنالربح
٩١٠,٢٥١٧٠٩,٠٨٣٥٦٨,٨٧١٢٧١,٨٩٣٢,٤٦٠,٠٩٨المستمرةغيرالعملياتبعدالقطاعإيرادإجمالي

)٦٠٧,٩٢٤()١٦٨,٤١٣()٥٥,٥٢١()٢٤٢,٦٢٨()١٤١,٣٦٢(أخرىواطفاء ومصروفاتواستهالكموظفينتكاليف
)٧٨,٩٥٢(-)٧٨,٩٥٢(--الربحمنالصكوكحملةحصة
)٣١٨,٣٠٥(-)٢٣,٦٦٥()٢٢٨,٨٣٨()٦٥,٨٠٢(المطلقاالستثمارحساباتاصحابعلىالعائدصافي

:األخرىالهامةالنقديةغيرالبنود

)٢٥٥,٥٩٧()٥٧,٧٦٠()١٩٧,٨٣٧(--وعقاريةماليةاستثماراتقيمةفيانخفاضخسائرصافي
)٤٢,٨١٦(--)٨,٥٦٣()٣٤,٢٥٣(تمويلموجوداتقيمةفيانخفاضخسائرصافي
٦٦٨,٨٣٤٢٢٩,٠٥٤٢١٢,٨٩٦٤٥,٧٢٠١,١٥٦,٥٠٤الضريبةقبلالقطاعربحصافي

مالحظة:
لتتناسب مع العرض والتصنيف المتبع في الفترة الحالية.في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة٢٠١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةالفترة تم اعادة تصنيف اإليرادات والمصروفات القطاعية ل
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تتمة–القطاعات التشغيلية٤

األعمال المصرفية 
للشركات

األعمال المصرفية 
لألفراد

وحدات المجموعة 
األخرى

شركات تابعة 
اإلجماليمحلية ودولية

(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣١,٦٤٧,٦٦٣١١,١٨٢,٧٤٤٢٧,٠٧٧,٩٠٧٢,٦٥٨,٧٧١٧٢,٥٦٧,٠٨٥القطاعموجودات

١٩,٣٧٣,٢٢٦٢٤,٢٨٨,٧١٧١٤,٤١٩,٨٢٤١,١٣٢,٢٦١٥٩,٢١٤,٠٢٨قطاعللالمطلقاإلستثمارحسابات صحاب أحقوق ومطلوبات

األعمال المصرفية 
للشركات

المصرفية األعمال 
لألفراد

وحدات المجموعة 
األخرى

شركات تابعة محلية 
اإلجماليودولية

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٣١
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣٣,٤٣٩,٤٠٠٩,٥٨٠,٠٣٩٢٧,٣٢٧,٨٦٤٢,٨٤٤,٧٥٩٧٣,١٩٢,٠٦٢القطاعموجودات

١٤,١١٣,٠٦٩٢٥,٦٠٤,١١٧١٨,٩٢١,١٧١١,٥٠٢,٧٠٠٦٠,١٤١,٠٥٧قطاعللالمطلقاإلستثمار حسابات صحاب أحقوق ومطلوبات
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القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية٥

للمجموعة :والمطلوبات الماليةالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات أدناهيوضح الجدول

عادلة من بالقيمة ال
خالل بيان الدخل

عادلة من بالقيمة ال
المطفأةالتكلفة بالملكيةخالل حقوق 

جمالي القيمة إ
عادلةالقيمة الالدفترية

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠
٢,٩٥٩,٥٤٧٢,٩٥٩,٥٤٧٢,٩٥٩,٥٤٧--رصدة لدى بنوك مركزيةأنقد و

٥,٥٣٤,٦٦٦٥,٥٣٤,٦٦٦٥,٥٣٤,٦٦٦--رصدة لدى البنوكأ
٤٣,٣٦٦,٣٣٧٤٣,٣٦٦,٣٣٧٤٣,٣٦٦,٣٣٧--موجودات تمويل 
استثمارات مالية: 

١,٦٧٣,٠٥٠١,٦٧٣,٠٥٠-٥٥٧,٠٠٣١,١١٦,٠٤٧بالقيمة العادلة -
١٢,٥٠٨,٤٤٦١٢,٥٠٨,٤٤٦١٢,٣٦٤,٠٧٣--بالتكلفة المطفأة-

٤٢٠,٤٠٠٤٢٠,٤٠٠٤٢٠,٤٠٠--خرى أموجودات 

٥٥٧,٠٠٣١,١١٦,٠٤٧٦٤,٧٨٩,٣٩٦٦٦,٤٦٢,٤٤٦٦٦,٣١٨,٠٧٣

٦,٧٣٣,٤٨٥٦,٧٣٣,٤٨٥٦,٧٧٣,٤٨٥--حسابات البنوك
١٢,١٤٦,٦٩٥١٢,١٤٦,٦٩٥١٢,١٤٦,٦٩٥--حسابات العمالء الجارية

٥,٤٤٢,٥٢٦٥,٤٤٢,٥٢٦٥,٤٤٢,٥٢٦--صكوك تمويل 

١,٢٧٠,٤٤٥١,٢٧٠,٤٤٥١,٢٧٠,٤٤٥--خرى أمطلوبات 

--٢٥,٥٩٣,١٥١٢٥,٥٩٣,١٥١٢٥,٥٩٣,١٥١



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-٢٠-

تتمة-القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية٥

بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل

بالقيمة العادلة من 
بالتكلفة المطفأةالملكيةخالل حقوق 

جمالي القيمة إ
القيمة العادلةالدفترية

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

لفأ
ريال قطري

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر٣١
٣,٦٤٣,٧٣٥٣,٦٤٣,٧٣٥٣,٦٤٣,٧٣٥--بنوك مركزيةرصدة لدىأنقد و

٨,٧٥٧,٩٦٣٨,٧٥٧,٩٦٣٨,٧٥٧,٩٦٣--البنوكرصدة لدىأ
٤٣,١٣٧,٣٣٤٤٣,١٣٧,٣٣٤٤٣,١٣٧,٣٣٤--موجودات تمويل 

:ماليةاستثمارات 
٢,١٣٧,٧٤٧٢,١٣٧,٧٤٧-٩٠٦,٩٢٠١,٢٣٠,٨٢٧بالقيمة العادلة -
١١,٢١٨,٠١١١١,٢١٨,٠١١١١,١٢١,٩٥٦--بالتكلفة المطفأة-

٨٤٤,٤٥٥٨٤٤,٤٥٥٨٤٤,٤٥٥--خرىأموجودات 
٩٠٦,٩٢٠١,٢٣٠,٨٢٧٦٧,٦٠١,٤٩٨٦٩,٧٣٩,٢٤٥٦٩,٦٤٣,١٩٠

١٠,٣٧١,٥١٨١٠,٣٧١,٥١٨١٠,٣٧١,٥١٨--حسابات البنوك
٩,٠٨١,٨٨٠٩,٠٨١,٨٨٠٩,٠٨١,٨٨٠--حسابات العمالء الجارية

٥,٤١٥,٦٢٨٥,٤١٥,٦٢٨٥,٤١٥,٦٢٨--صكوك تمويل 
١,٠٠١,٣٦٧١,٠٠١,٣٦٧١,٠٠١,٣٦٧--خرىأمطلوبات 

--٢٥,٨٧٠,٣٩٣٢٥,٨٧٠,٣٩٣٢٥,٨٧٠,٣٩٣
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-٢١-

تتمة-القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٥

تدرج القيمة العادلة
حسب تقنيات التقييم:الماليةلألدوات تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 

فيمستوياتبينتحويلحدثإذاماالمجموعةتقررمتكرر،على أساسالعادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلإلستثماراتبالنسبة
كلنهايةفي) ككلالعادلةالقيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرج

.ماليةفترة

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاإلستثماراتكان لدى المجموعة،٢٠١٢ديسمبر ٣١و٢٠١٣سبتمبر٣٠فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

قطريريال 
ألف

ريال قطري
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠

بالقيمة العادلة من خالل إستثمارات 
١,١١٦,٠٤٧٤٤١,٨٨٠١٤٤,٤٦٧٥٢٩,٧٠٠الملكيةحقوق 

بالقيمة العادلة من خالل إستثمارات 
٥٢٦,٢١٧-٥٥٧,٠٠٣٣٠,٧٨٦بيان الدخل 

١,٦٧٣,٠٥٠٤٧٢,٦٦٦١٤٤,٤٦٧١,٠٥٥,٩١٧

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري
(مدققة)٢٠١٢ديسمبر٣١

بالقيمة العادلة من خالل إستثمارات 
١,٢٣٠,٨٢٧٣٥٩,٠٣١١٣٧,٦٣٢٧٣٤,١٦٤الملكيةحقوق 

بالقيمة العادلة من خالل إستثمارات 
٧٠٩,٨٧٧-٩٠٦,٩٢٠١٩٧,٠٤٣بيان الدخل 

٢,١٣٧,٧٤٧٥٥٦,٠٧٤١٣٧,٦٣٢١,٤٤٤,٠٤١

لقياس القيمة العادلة ، ولم يتم ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٣سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتهية في 
.لقياس القيمة العادلة٣عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.نشطةالمعدلة) في أسواقاألسعار المتداولة (غير :١المستوى 

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة بصورة :٢المستوى 
ومباشرة أو غير مباشرة

العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة :٣المستوى 

.واضحة
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-٢٢-

انخفاض القيمة ٦
الدليل. أصلقيمةانخفاضعلىموضوعيدليلهناككانإذامابتقدير ماليمركزبيانكلتاريخفيالمجموعةتقوم

أوعدم الوفاءيتضمن)الملكيةحقوقفياالستثماراتمتضمنة(الماليةالموجوداتقيمةانخفاضعلىالموضوعي
جانبمندفعة مقدمةتمويل أو موجودات هيكلةإعادةأوفيهاالمستثمرالشركة/ األخر الطرفجانبمنالتأخر

السوقإختفاءأوسوف يفلسالمصدرأوالمقترضأنعلىوالمؤشراتفيهالتفكرالمجموعةتكنلمبشروطالمجموعة
فيالسلبيةالتغيراتمثلموجوداتبمجموعةيتعلقفيمامالحظتهايمكنالتياألخرىالبياناتأوالماليةللورقةالنشط

ذلكإلىباإلضافة. الوفاءعدم بحاالتالمتعلقةاالقتصاديةالظروفأوالمصدرينأوالمقترضينلدىالمقدرة على السداد
يعتبرتكلفتهامنأقلإلىالعادلةقيمتهافياالجلطويلأوالهاماالنخفاضفإنالملكيةحقوقفيلالستثماراتوبالنسبة

.القيمةانخفاضعلىموضوعيادليال

الملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقفياالستثمارات
اعتباريتمالعادلةبالقيمةوالمقاسةالملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقفياالستثماراتحالةفي
القيمةفيهتنخفضالذي(االجلطويلأو) أدنىكحد% ٢٠بنسبةالسوقيةالقيمةفيهتنخفضالذي(الهامنخفاضاال

االستثماراتقيمةكانتإذاماتحديدعندتكلفتهدونماإلىلالستثمارالعادلةالقيمةفي) األقلعلىأشهر٩لمدةالسوقية
خاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقفيلالستثماراتبالنسبةالدليلهذامثلوجودحالةفي. انخفضتقد

حقوقمنالموحدالملكيةحقوقفيالتغيراتبيانفيسابقابهاالمعترفالمتراكمةالخسارةاستبعاديتمالملكيةحقوق
فيسابقابهاالمعترفالقيمةفياالنخفاضخسائرعكسيتمذلكبعد. الموحدالدخلبيانفيبهواالعترافالمساهمين

مليون١٤١,٥سجلت المجموعة.الملكيةحقوقخاللمنالملكيةحقوقفياالستثماراتالمتعلقة بالموحدالدخلبيان
حقوقفي مالية خسائر انخفاض في قيمة استثمارات ك)ريال قطريمليون ٢٤٦,٦: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠(ريال قطري 

الموحد.بيان الدخل المرحلي في " وعقاريةصافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات ماليةتم ادراجها في "الملكية

االستثمارات العقارية
التي يتم االحتفاظ بها بغرض اإليجار أو ألغراض الزيادة الرأسمالية يتم قياسها بالقيمة العادلة مع العقاريةاالستثمارات

قياس ناتجة عن اعادةغير محققة خسائر يةأاالعتراف بأي تغيير عليها في حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة.
رصيدبقدر الةمركز المالي الموحد ضمن احتياطي القيمة العادلاالستثمارات العقارية بالقيمة العادلة يتم تسجيلها في بيان ال

فى بيان الخسارة غير المحققةيتم ادراج القائمفي الحالة التي تزيد فيها الخسائر عن الرصيد .في االحتياطيالمتوفر
، يتم سابقهفترة مالية/ ي بيان الدخل الموحد في سنة سابقا فحالة وجود خسائر غير محققه مسجلةالدخل الموحد. في

قه المسجلةبيان الدخل الموحد الى الحد الالزم لعكس الخسائر السابفي الخاصة بالفترة الحاليةادراج االرباح غير المحققة
.افته الى احتياطي القيمة العادلةـضيتم اائر السنة السابقةـفي هذه االرباح عن خسةدفى بيان الدخل الموحد. أي زيا

كخسائر انخفاض في استثمارات عقارية تم )ال شيء: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠(ريال قطري مليون٦,٧جموعةسجلت الم
الموحد.بيان الدخل المرحلي فيوعقارية" ماليةاستثمارات صافي خسائر انخفاض في قيمةإدراجها في "

المصنفة بالتكلفة الدين أدواتذات طبيعةستثمارات في أدوات االالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (متضمنة
المطفأة)

يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية 
. اتاألصلي للموجودللموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي 

يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويتم إظهارها في حساب مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض 
مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد خسائر 

ا. تدرس المجموعة الدليل على االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابق
لتحديدبالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع الموجودات المالية الهامة بصفة فردية 

صورة جماعية للتعرف على خسائر القيمة باً. يتم تقييم الموجودات المالية غير الهامة فرديفي القيمةالخاصاالنخفاض 
سبتمبر ٣٠(ريال قطري مليون١١٦,٦سجلت المجموعة بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة. 

خسائر انخفاض صافيموجودات التمويل تم ادراجها في "خسائر انخفاض في قيمة ك)ريال قطريمليون٤٢,٨: ٢٠١٢
قطرين ريال مليو١٠المجموعةسجلت،ذلكإلىإضافةالموحد.المرحلي بيان الدخل تمويل" فيفي قيمة موجودات 

وتمالمطفأةبالتكلفةالمسجلةصكوكفيإستثماراتفيانخفاضكخسائر) مليون ريال قطري٩: ٢٠١٢سبتمبر٣٠(
.الموحدالمرحليالدخلبيانفي" وعقاريةماليةإستثماراتقيمةفيانخفاضخسائرصافي"فيإدراجها



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-٢٣-

تمويلموجودات٧

سبتمبر٣٠ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٢

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٤٨,٤٨٤,١٤٣٤٨,٦٧٢,٦١٤٤٣,١٠٩,٩٣٥التمويلموجوداتإجمالي
)٤,٥٧٩,٧١٩()٥,٠٤٢,٤٣٤()٤,٥١٥,٩١٥(ةمؤجلرباحأ: ناقص

)٣٣٦,١٠٤()٤٦٠,٠٩٥()٥٦٦,٤٠٠(تمويلموجودات قيمةفيلالنخفاضخاصمخصص
)٤٣,١٩٠()٣٢,٧٥١()٣٥,٤٩١(رباح معلقة أ

٤٣,٣٦٦,٣٣٧٤٣,١٣٧,٣٣٤٣٨,١٥٠,٩٢٢ليالتموموجوداتصافي

مالحظة:
من ٪ ١,١مثل وتمليون ريال قطري ٥٤٣والتي تم تكوين مخصص لها بمبلغموجودات التمويل منخفضة القيمةتبلغ

٪ من إجمالي ١,٦تمثل ومليون ريال قطري ٨٠٢: ٢٠١٢ديسمبر٣١(٢٠١٣سبتمبر٣٠إجمالي موجودات التمويل في 
موجودات التمويل).

مالية تاستثمارإ٨

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠
اإلجماليمدرجةغيرمدرجةاإلجماليمدرجةغيرمدرجة
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
منالعادلةبالقيمةمصنفةستثماراتإ

الدخلبيانخالل
٣٠,٧٨٦٤٧٠,١٨١٥٠٠,٩٦٧١٣٧,٩٥٧٦٣٠,٥٤٢٧٦٨,٤٩٩استثمارات في حقوق الملكية·

استثمارات في أدوات ذات طبيعة·
دين أدوات

٥٦,٠٣٦٥٦,٠٣٦٥٩,٠٨٦٧٩,٣٣٥١٣٨,٤٢١-ذات معدل ثابت -
٣٠,٧٨٦٥٢٦,٢١٧٥٥٧,٠٠٣١٩٧,٠٤٣٧٠٩,٨٧٧٩٠٦,٩٢٠

دينطبيعةذاتأدواتفيستثماراتإ
ةالمطفأبالتكلفةالمصنفة

-قطردولةحكومةصكوك-
١٠,٢٥٠,٠٠٠١٠,٢٥٠,٠٠٠-١١,٤٥١,٠٠٠١١,٤٥١,٠٠٠-ذات معدل ثابت

٦٩٤,٢٧٧١٥٧,٧٣٤٨٥٢,٠١١٣٥٥,٤٢٨٢٠٤,٠٣٩٥٥٩,٤٦٧ذات معدل ثابت-
١٢٩,١٠٦٧٦,٣٢٩٢٠٥,٤٣٥٣٤٣,٣٩٢٦٥,١٥٢٤٠٨,٥٤٤ذات معدل متغير-

٨٢٣,٣٨٣١١,٦٨٥,٠٦٣١٢,٥٠٨,٤٤٦٦٩٨,٨٢٠١٠,٥١٩,١٩١١١,٢١٨,٠١١

مصنفةملكيةحقوقفيستثماراتإ
حقوقخاللمنالعادلةبالقيمة
٤٤١,٨٨٠٦٧٤,١٦٧١,١١٦,٠٤٧٣٥٩,٠٣١٨٧١,٧٩٦١,٢٣٠,٨٢٧الملكية

١,٢٩٦,٠٤٩١٢,٨٨٥,٤٤٧١٤,١٨١,٤٩٦١,٢٥٤,٨٩٤١٢,١٠٠,٨٦٤١٣,٣٥٥,٧٥٨



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-٢٤-

موجودات ومطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع ٩

سبتمبر٣٠ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٢

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٣٣٣,٤٧٧٢٩٣,٦٣٨٣٣٦,٨٧٩موجودات 

١٩٢,٣٤٧٢٠٥,١٨٢٢٠٣,٩٩٢مطلوبات

أشهر تسعةلل
٣٠المنتهية في 

٢٠١٣سبتمبر

أشهر تسعةلل
المنتهية في

٢٠١٢سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

٢,٩٨٢٤,٥٤٠فترة  للربح ال

ستثمار المطلق  حقوق أصحاب حسابات اإل١٠

سبتمبر٣٠ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٢

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

١٩,٢٩٢,٨٩٥٢١,٦٧٢,٢٠٠٢١,٦٢٧,٣٥٧ألجلحسابات
٩,٢٨٤,٧٨١٧,٢٧٣,٦٩٧٦,٩٠٤,١٠٥حسابات توفير 

٤,٨٤٩,٨٣٦٥,٠٨٦,٦٢٣٢,٨٩٥,٠١٧حسابات تحت الطلب 

٣٣,٤٢٧,٥١٢٣٤,٠٣٢,٥٢٠٣١,٤٢٦,٤٧٩
)٥,٥٠٥(١,٠١٨٣٢,٩٦٢حتياطي القيمة العادلة إفيالحصة 

٣٣,٤٢٨,٥٣٠٣٤,٠٦٥,٤٨٢٣١,٤٢٠,٩٧٤اإلجمالي 



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-٢٥-

ي قانونياحتياط١١
إلى% من صافي الربح العائد ١٠يحول ، تعديلهكما تم ٢٠٠٦لسنة ٣٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

% من رأس المال المدفوع. هذا ١٠٠مساهمي البنك للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا 
وبعد ٢٠٠٢لسنة ٥رقم شركات التجارية القطري الللتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون قابلاالحتياطي غير 

أية مبالغ لإلحتياطي القانوني حيث أن اإلحتياطي القانوني بوقف تحويلالمجموعة قامت. موافقة مصرف قطر المركزي
% من رأس المال المدفوع.١٠٠يزيد عن 

احتياطي المخاطر١٢
منكلتمويللموجوداتالطارئةالحاالتلتغطيةمخاطراحتياطيتكوينيجب،المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقا

أصبح الحد ٢٠١٣يناير ١(ابتداء من ٢٠١٢ديسمبر ٣١حتى %٢بنسبةأدنىحدباشتراطوالخاصالعامالقطاعين
داخلالتمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاصإجماليمن%)٢بدال من %٢,٥مخاطرالحتياطياألدنى إل

قطرفيالماليةوزارةقبلمنالمضمونأو/ إلىالمقدمالتمويل. األرباح المعلقةومخصصاتالاستبعادبعدقطرجوخار
الى احتياطي تحويل اية مبالغ خالل الفترة. لم يتم المباشرالتمويلإجماليمنيستبعدنقديةضماناتمقابلالتمويلأو

.)قطريريالمليون ٣٣٥: ٢٠١٢ديسمبر ٣١(نهاية السنةتحويل المبلغ المطلوب فىالمخاطر حيث سيتم 

أخرىاحتياطيات١٣
األرباحتوزيعات خصمبعدزميلةشركاتفيالموزعةغيراألرباحمنالمجموعةحصةفي األخرىاإلحتياطياتتمثل

قطر المركزي.  فمصرلمتطلباتواإلحتياطيات األخرى وفقاً المستلمةالنقدية

رباح نقدية أ١٤
على توزيع أرباح نقدية على المساهمين٢٠١٣فبراير ٢٤ريخ بتاللمساهمين العموميةتمت المصادقة من قبل الجمعية 

ألف ريال قطري ٨٨٦,١٠٠بإجمالي مبلغ وقدره ٢٠١٢ديسمبر ٣١المالية المنتهية في السنةعن % ٣٧,٥بنسبة 
٤,٥(ألف ريال قطري ١,٠٦٣,٣١٩وقدره مبلغبإجماليتوزيعات نقدية٪ ٤٥: ٢٠١٢() ، للسهمقطريريال٣,٧٥(

).٢٠١١ديسمبر ٣١ريال قطري للسهم) عن السنة المنتهية في 

النقد وما في حكمه ١٥
لها تواريخ التي األرصدة التالية وحكمهفيومايتضمن النقد ،الموحدالمختصرالمرحليلغرض بيان التدفقات النقدية 

أقل من ثالثة أشهر:أصلية استحقاق 

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

ديسمبر ٣١
٢٠١٢

سبتمبر٣٠
٢٠١٢

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
(باستثناء حساب بنوك مركزيةرصدة لدى وأنقد 

٩١٦,٧٧٩١,٧١٦,٨٧٦١,٠٤١,٩٥٤المركزي)مصرف قطر المقيد لدى حتياطياإل
٤,٧٨١,٥١٨٨,٥٢٥,٩٨٤٥,٠٥٧,٨٦٠البنوكلدىأرصدة 

٥,٦٩٨,٢٩٧١٠,٢٤٢,٨٦٠٦,٠٩٩,٨١٤اإلجمالي 



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-٢٦-

محتملةوالتزاماتمطلوبات١٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
ديسمبر ٣١

٢٠١٢
سبتمبر٣٠

٢٠١٢
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

مطلوبات محتملة)أ
٧,٥٣٦,٠٦٨٤,٧٤١,٨٧٢٤,٠١٥,٤٤٤غير مستغلة تمويل تسهيالت 

١٤٥,٢٣٩٤٢٠,٣٢١٣٥٩,٨٠٥قبوالت بنكية
٥,٣٣٦,٤١٤٥,٦١١,١٢٦٥,٦٦٠,١٤٩خطابات ضمان

١,٤٦٠,٦٢٨١,٤٧٠,٠١١١,٠٧٣,٣١٥مستنديةاعتمادات 

١٤,٤٧٨,٣٤٩١٢,٢٤٣,٣٣٠١١,١٠٨,٧١٣
التزامات)ب

١,١٢٨,٤٠٠١,١٢٨,٤٠٠-)*(التزام استثمار
٧,٥٦٨,٨٠٤١٠,٧٧٩,٨٣٩٩,٧٨٦,٤٧٨أدوات إدارة مخاطر أخرى 

٧,٥٦٨,٨٠٤١١,٩٠٨,٢٣٩١٠,٩١٤,٨٧٨اإلجمالي 

مالحظة (*)
القابضةهيرميسمجموعةمعاتفاقية) للمجموعةتابعةشركة(ذ.م.م انفستكيوأبرمت،٢٠١٢مايو٦بتاريخ

أعمالوصندوقاالستثماريةالمصرفيةوالخدماتاألصولوإدارةوالبحوثالوساطةقطاعاتتشملوالتي،أس.أي.إي 
القابضةهيرميسالماليةالمجموعةستدخل،االتفاقيةبمقتضى. القابضةهيرميسةيالمالللمجموعةالتابعةالتحتيةالبنية

لكيو% ٦٠بنسبةمملوكةم.م.ذقطرهيرميسالماليةالمجموعةشركةمسمىتحتمشتركمشروعفينفستاكيومع
بيعفيالحقالقابضةهيرميسالماليةالمجموعةوتملككما.القابضةهيرميسالماليةللمجموعة% ٤٠وم.م.ذانفست
االتفاقيةتوقيعتاريخمنشهرا٣٦ً-١٢بينماالفترةخاللوقتيأفيانفستلكيوالمشتركالمشروعفيحصتهاكامل
فيالقابضةهيرميسالماليةالمجموعةحصةكاملعلىاالستحواذحقانفستكيووتملككما. مصريجنيهملياربقيمة

تاريخفيالعادلةبالقيمةأوقطريريالمليون٦٠١بقيمةاالتفاقيةتوقيعتاريخمنشهرا٣٦ً-١٢بينماوقتأي
% من رأس ٦٠على عند إنتهاء المشروع المشترك سوف تقوم كيو إنفست باإلستحواذ.أعلىأيهما،بسقفمقيدةالمعاملة

مجموعة المالية هيرميس القابضة. المال األساسي في أعمال إدارة الموجودات بالقيمة السوقية من ال

.االتفاقيةهيرميسالماليةللمجموعةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةاعتمدت،٢٠١٢سبتمبر١٦بتاريخ

شركةمالرأسمن% ٦٠علىلالستحواذقطريريالمليون٣٠بدفعانفستكيوقامت،٢٠١٣يناير١بتاريخ
المبلغ بدفعانفستكيوكان من المفترض أن تقوم. االسهمفياإلكتتابطريقعنم.م.ذقطرهيرميسالماليةالمجموعة
كان من.اكتمال المعاملةعندم.م.ذقطرهرميسالماليةالمجموعةشركةالىقطريريالمليون٨٨٠البالغالمتبقي و

منالمستهدفةالشركاتعلىلالستحواذم.م.ذقطرهيرميسالماليةالمجموعةشركةقبلمنالمبلغهذااستخدامالمقرر
% ٦٠علىباالستحواذانفستكيوأن تقوم كان من المقرر،سبقماالىباالضافة.القابضةهيرميسالماليةالمجموعة

.النهائياالغالقتاريخفيالقابضةهيرميسالماليةالمجموعةمناالصولادارةمالرأسمن

. من الجهات الرقابية٢٠١٣مايو ١٠بتاريخ القانونية المجموعة المالية هيرميس على الموافقات ونفست اكيولم تحصل
.٢٠١٣في مايو مليون ريال قطري٣٠والبالغ ئياًغ المدفوع مبدلمبلاوإعادة القائمتزام لاإلإلغاءتم والصفقةإنقضت



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-٢٧-

تتمة-محتملةوالتزاماتمطلوبات١٦

ايجاريةالتزامات)ج

:يليكماالدفعتستحقالتشغيلياإليجارعقود
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
ديسمبر ٣١

٢٠١٢
سبتمبر٣٠

٢٠١٢
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

٢٠,٩٨٩٢٠,٨١٣١٨,٣٣٠سنةمنأقل
٦٩,٦٧٨٦٦,٠٠٢٥٥,٣٦٩سنواتوخمسةسنةبين

٥٤,٧٤٨١٢,٠٦٧٢٧,٤٨٩سنوات٥منأكثر

١٤٥,٤١٥٩٨,٨٨٢١٠١,١٨٨

األطراف ذات العالقةالمعامالت مع ١٧

هام على تأثيرتعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة 
الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين وكيانات تمارس 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة.هاما وأعضاء تأثيراًعليها المجموعة والمساهمون 

:كالتاليهي الموحدةالمختصرةالمرحلية معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية 

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠

زميلةشركات
مجلسأعضاء

زميلةشركاتأخرىاإلدارة
مجلسأعضاء

أخرىاإلدارة
الفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:موجودات

-٣٢٠,٠٨٨١٧٠,٦٨٢٤٣٥,٧٢٠٢,٥٧٠,٥٥٥٣٢٥,٥٥٠تمويلموجودات
٢١٢,٠٩٣-٩٣٣٨,٩١٤-٣موجودات أخرى

حقوق أصحاب حسابات 

٧,٧٩١١٢٨,٥٤٠٣٩,٧٦٧-٣٢,٢٢٧١٥٦,١١٢اإلستثمار المطلق

بيان المركز بنود خارج 

المالي:

مطلوبات محتملة وضمانات 

١٨٤,٢٤٢١,٠٣٥,٢٥٦-٢٦٠,٦٢٦٣٥٢,٩١٦-والتزامات أخرى



)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

-٢٨-

تتمة-األطراف ذات العالقةالمعامالت مع ١٧

أشهر المنتهية فيتسعةلل
(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠

أشهر المنتهية فيتسعةلل
(غير مدققة)٢٠١٢سبتمبر٣٠

شركات
زميلة

مجلسأعضاء
أخرىاإلدارة

شركات
زميلة

مجلسأعضاء
أخرىاإلدارة

الفالفالفالفالفالف
قطريريالريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

الدخل الموحد:بيانبنود 

-٦,٤٢٨٣,٥٠٩٦٥٨١٣٩,٨٢٢٣,٦٥١إيرادات أنشطة التمويل
-٦٠,١٦٦----وعموالترسوم

ألصحاب أرباح مدفوعة

-٢,٧٤١٩,٤٨٥-٨٤٥٧٧٦حسابات اإلستثمار المطلق

التالي:ككانتالفترةباإلدارة العليا خالل لينالمسؤوتعويضاتإن 

شهر أتسعةلل

المنتهية في

٢٠١٣سبتمبر٣٠

شهر أتسعةلل

المنتهية في

٢٠١٢سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

٥٣,٢٢٠٥٧,١٦٩المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا 

أرقام المقارنة ١٨
ي تأثير أهذهتم إعادة تبويب أرقام معينة عند الضرورة لكي تتماشى مع العرض للفترة الحالية. لم يكن إلعادة التبويب 

السنة./ألرقام مقارنة الفترةالملكية الموحد أو اجمالي حقوق الموحد على صافي الربح 
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