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

  
  المقدمة

") المصرف("ق .م.لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لمصرف قطر اإلسالمي ش
التي تتضمن بيان المركز و ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠كما في ") المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ (وشركاته التابعة 

أشهر  التسعةالثالثة ولفترة المرحلي الموحد للدخل  والبيان ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠كما في المرحلي الموحد المالي 
والتغيرات في لتغيرات في حقوق المساهمين لموحدة لوالبيانات المرحلية ا ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠المنتهية في 

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  التسعةلفترة المقيد والتدفقات النقدية اإلستثمار حسابات  حقوق أصحاب
  .واإليضاحات المتممة لها

  
وفقاً للسياسات  عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ةالمسؤول يهإن اإلدارة 

حول هذه البيانات المالية المرحلية  نتيجةإصدار وليتنا هي ؤإن مس .٢ اإليضاحالمحاسبية المفصح عنها في 
  .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  ."قوم بها المدقق المستقل للمؤسسةالمرحلية التي ي

، وتطبيق إجراءات تحليلية ولين عن األمور المالية والمحاسبية ؤستفسارات أساساً من األشخاص المسا
عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،  يقل كثيراً إن نطاق المراجعة. وإجراءات مراجعة أخرى

وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال 
  .وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية،  تدقيق

  
  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 

  
  
  
  

  عـن إرنســت ويــونــغ  
  
  
  
  

  زيـــــاد نــــــادر  
  محــاســب قــانـونـي  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
 ٢٠١٢أكتوبر  ١٧الدوحة في   



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
 

  .المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٢- 

  الموحد  المرحليالمركز المالي بيان 
  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في كما 

   سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١     سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١١    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(    
  ريال قطريالف     ريال قطريالف     ريال قطريالف   إيضاحات  

              الموجودات
  ١,٦٢٢,١٥٨    ١,٨٣٢,٥١٣    ٢,٧٣٦,٧٩١    نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

  ٥,٥١٧,٤١١    ٧,٣٦٨,٧٠٥    ٧,٣٥٧,٣٠١    أرصدة واستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية
  ٢٦,٨٦٢,٠٦٤    ٢٩,٥٩٥,٨٧٠    ٣٨,١٥٠,٩٢٢  ٥  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

  ١٤,٣٤٢,٣٨٣    ١٤,٨١٠,١٨٨    ١٤,٣٤٣,١٧٢  ٦  ات ماليةاستثمار
  ٣٥١,٢٨٨    ٣٢٤,٥٠٥    ٣٣٦,٨٧٩  ٧  موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

  ١,١٣١,٤٤٧    ١,٢٠٦,١١٩    ١,٠٥٢,٤١٩    أخرىات استثمار
  ٧٥٥,٥٩٠    ٨٨٤,٩١٧    ٨٩٢,٦٨١    استثمارات في شركات زميلة 

  ١,٥٦٤,٠٩٧    ١,٦٤٥,٠٧٦    ١,٣٧١,٥٨٤    أخرىموجودات 
  ٣٩٦,٠٢٨    ٤٠٢,١٩٥    ٤١٥,٨٩٧    موجودات ثابتة

  ٢١٦,٠٥٦    ٢١٦,٠٥٦    ٢١٦,٠٥٦  ٣  شهرة
              

  ٥٢,٧٥٨,٥٢٢    ٥٨,٢٨٦,١٤٤    ٦٦,٨٧٣,٧٠٢    إجمالي الموجودات
              

صحاب حسابات االستثمار المطلق أالمطلوبات وحقوق 
  وحقوق غير مسيطر عليها وحقوق المساهمين 

      
  

    
              

              المطلوبات
  ٩,٥٦٦,١٤٠    ١٣,٣٤٢,٢٦٢    ١٠,٠١٠,١٥٧    أرصدة حسابات البنوك والمؤسسات المالية

  ٦,٠٥٢,٦٠٣    ٩,٢٨٦,٢٤٤    ٨,٥١٨,٦٤٤    حسابات العمالء
  ٢٠٩,٨٥٦    ١٩٥,٢٨٢    ٢٠٣,٩٩٢  ٧  مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع 

  ١,٢٥٦,١٣٤    ١,٢٤١,٤٠٤    ٩٤١,٤٣٦    خرىأمطلوبات 
  ٢,٧١٥,٢١٤    ٢,٧١٦,٦٩١    ٢,٧١٨,٧٥٩    أدوات صكوك تمويلية 

              
  ١٩,٧٩٩,٩٤٧    ٢٦,٧٨١,٨٨٣    ٢٢,٣٩٢,٩٨٨    إجمالي المطلوبات

              
  ٢٠,٣٥١,٤٢٦    ١٨,٦٥٣,٨٣٧    ٣١,٤٢٠,٩٧٤  ٨  المطلقاالستثمار حسابات صحاب أحقوق 

              
  ١,٦٩٩,٥١٢    ١,٦٤٨,٠٠٥    ١,٧١٥,٠٤٠    حقوق غير مسيطر عليها 

              
              حقوق المساهمين

  ٢,٣٦٢,٩٣٢    ٢,٣٦٢,٩٣٢    ٢,٣٦٢,٩٣٢    رأس المال 
  ٦,٣٧٢,٥٧٩    ٦,٣٧٠,٠١٦    ٦,٣٧٠,٠١٦  ٩  احتياطي قانوني

  ٦٦٦,٥٧١    ٦٦٦,٥٧١    ٦٦٦,٥٧١    احتياطي عام
  ٤٢٨,٥٠٠    ٤٢٨,٥٠٠    ٤٢٨,٥٠٠  ١٠  احتياطي مخاطر

  )١٠٦,٥٩٤(    )٣٠,٥١٤(    ٣٩,٩١٠    احتياطي قيمة عادلة 
  )٣٦,٩٧٩(    )٣٨,٨٥٦(    )٣٤,٤٩٢(    احتياطي تقييم عمالت

  -    ١,٠٦٣,٣١٩    -    أرباح نقدية مقترح توزيعها
  ١,٢٢٠,٦٢٨    ٣٨٠,٤٥١    ١,٥١١,٢٦٣    مدورة أرباح

              
  ١٠,٩٠٧,٦٣٧    ١١,٢٠٢,٤١٩    ١١,٣٤٤,٧٠٠    إجمالي حقوق المساهمين

              
  إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

المطلق وحقوق غير مسيطر عليها وحقوق 
  المساهمين

  
٥٢,٧٥٨,٥٢٢    ٥٨,٢٨٦,١٤٤    ٦٦,٨٧٣,٧٠٢  

  

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

  أحمد مشاري    جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
  باإلنابة الرئيس التنفيذي     رئيس مجلس اإلدارة



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
 

  .المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣- 

  
  الموحد  المرحليبيان الدخل 

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
 أشهر المنتهية فيلثالثة فترة ال    

  سبتمبر ٣٠
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   

  سبتمبر  ٣٠
    ٢٠١١    ٢٠١٢    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف    ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    )غير مدققة(    )غير مدققة(   

                  اإليرادات 
  ١,٣٥٩,٩٩٣    ١,٥١٤,٥١٦    ٤٩٦,٧٣٧    ٥٣٠,٠١٤    األنشطة التمويلية ، صافيإيرادات 

  ٤٩٩,٧١١    ٥٨٤,٠٠٦    ١٨٨,٤٦١    ٢٤٢,١٩٨    إيرادات األنشطة االستثمارية ، صافي
                  

  ١,٨٥٩,٧٠٤    ٢,٠٩٨,٥٢٢    ٦٨٥,١٩٨    ٧٧٢,٢١٢    ، صافي إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية إجمالي
                  

  ٢١٥,٩٠٤    ٣٥٣,٦٧٣    ٩٠,٥٥٠    ١١٩,٧٢٠  ١١   إيرادات عموالت ورسوم
  )١٥,٦٢٩(    )٣٤,٣٩٥(    )٤,٨٦٥(    )١٤,٢١٠(     مصروفات عموالت ورسوم

                  
  ٢٠٠,٢٧٥    ٣١٩,٢٧٨    ٨٥,٦٨٥    ١٠٥,٥١٠    ، صافي  إيرادات عموالت ورسوم

  )١٤,٧٧٧(    ٢٦,٨٩١    )٢٨,١٣٨(    ٢٦,٦٧٥    عمليات النقد األجنبي ، صافي   )خسائر( أرباح
  -    ١٠,٨٦٦    -    ١٠,٨٦٦    يرادات تشغيلية اخرىا
                  

  ٢,٠٤٥,٢٠٢    ٢,٤٥٥,٥٥٧    ٧٤٢,٧٤٥    ٩١٥,٢٦٣    التشغيل إيراداتصافي 
                  

                  المصروفات وخسائر االنخفاض
  )٤٧٣,٣٥٥(    )٥٦١,٠٤٠(    )١٧٩,٣٦٧(    )٢٠٢,٨٢٥(    مصروفات إدارية وعمومية
  )٣٦,١٢٠(    )٤٦,٨٨٣(    )١٢,٩٧٣(    )١٣,٥٦٩(    إستهالكات موجودات ثابتة 

خسائر انخفاض قيمة الذمم وأرصدة األنشطة التمويلية ، 
  )٦٠,٥١٨(    )٤٢,٨١٦(    )٤٠,٠٠٠(    )٤٣,٩٥١(    صافي

  )١٢,٠٩٢(    )٢٥٥,٥٩٧(    ٨,٩٠٨    )٦٧,٥٣٧(     أخرى خسائر انخفاض قيمة استثمارات مالية وذمم مدينة
                  

  ١,٤٦٣,١١٧    ١,٥٤٩,٢٢١    ٥١٩,٣١٣    ٥٨٧,٣٨١    صافي الربح للفترة من العمليات المستمرة 
  ٥,٢٦٥    ٤,٥٤٠    ١,٩٦٨    ١,٦٧٠  ٧  إيرادات من شركة تابعة محتفظ بها للبيع

                  
  ١,٤٦٨,٣٨٢    ١,٥٥٣,٧٦١    ٥٢١,٢٨١    ٥٨٩,٠٥١    صافي الربح قبل الضرائب 

  )٣,٨٥٣(    )٣,٨٤٢(    ٦٠٦    ٣٧٤    ضرائب الدخل
                  

  ١,٤٦٤,٥٢٩    ١,٥٤٩,٩١٩    ٥٢١,٨٨٧    ٥٨٩,٤٢٥    صافي ربح الفترة 
                  

                  :يخصم
حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من حصة 

  صافي الربح 
  

)١٤٣,٧٧٠(  
  

)٢٨٥,٠١٧(    )٣١٨,٣٠٥(    )٩٦,٥٦٧(  
  ١٠,٤٦٤    )٢١,٨٥٠(    ٨,٧٤٠    )٢٥,٤٧٣(    حصة الحقوق غير المسيطر عليها  

  )٧٩,٥٣٦(    )٧٨,٩٥٢(    )٢٦,٩٠٢(    )٢٦,٣١٨(    حصة حملة الصكوك من الربح  
                  

  ١,١١٠,٤٤٠    ١,١٣٠,٨١٢    ٤٠٧,١٥٨    ٣٩٣,٨٦٤    حصة المساهمين في صافي ربح الفترة 
                  

  العائد على السهم 
ريال قطري لكل (السهم األساسي والمخفف من الربح عائد 
  )سهم

  

٤,٨١    ٤,٧٩    ١,٧٦    ١,٦٧  
  



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
 

  .المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية  هذهجزءاً من  ١٦ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤- 

 
  التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحدبيان 
  ٢٠١٢يوينو  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  
  رأس المال 

  ي احتياط  
  قانوني

  ي احتياط  
  عام

ي احتياط  
  مخاطر

  ي احتياط  
  قيمة عادلة

  ي احتياط  
تقييم عمالت 

أرباح نقدية   
  مقترح توزيعها

  أرباح   
  مدورة

  
  اإلجمالي

  الف   
  ريال قطري

  الف   
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف 
    ريال قطري

  الف 
  ريال قطري

  الف   
  ريال قطري

  الف   
  ريال قطري

  الف   
  ريال قطري

  الف   
  ريال قطري

                                    
 سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
٢٠١٢  

                                  

  ١١,٢٠٢,٤١٩    ٣٨٠,٤٥١    ١,٠٦٣,٣١٩    )٣٨,٨٥٦(    )٣٠,٥١٤(    ٤٢٨,٥٠٠    ٦٦٦,٥٧١    ٦,٣٧٠,٠١٦    ٢,٣٦٢,٩٣٢  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  )١,٠٦٣,٣١٩(    -    )١,٠٦٣,٣١٩(    -    -    -    -    -    -  ٢٠١١ارباح نقدية موزعة عن سنة 

  ١,١٣٠,٨١٢    ١,١٣٠,٨١٢    -    -    -    -    -    -    -  صافي ربح الفترة 
  ٧٠,٤٢٤    -    -    -    ٧٠,٤٢٤    -    -    -    -  احتياطي قيمة عادلة ، صافي

  ٤,٣٦٤    -    -    ٤,٣٦٤    -    -    -    -    -  احتياطي تقييم عمالت ، صافي
                                    

  ١١,٣٤٤,٧٠٠    ١,٥١١,٢٦٣    -     )٣٤,٤٩٢(    ٣٩,٩١٠    ٤٢٨,٥٠٠    ٦٦٦,٥٧١    ٦,٣٧٠,٠١٦    ٢,٣٦٢,٩٣٢  )غير مدققة( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 
                                    

                                    ٢٠١١سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
  ٩,١٢٤,٠٠٤    ١٨٥,١٠٨    ١,٠٨٣,٠١١    )٥٣,٧٠٦(    )٦,٤٢٤(    ٤٢٨,٥٠٠    ٦٦٦,٥٧١    ٤,٦٥٤,٩٢٢    ٢,١٦٦,٠٢٢   ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

  )٧٢,٣٥٧(    )٧٤,٩٢٠(    -    -    -    -    -    ٢,٥٦٣    -  تعديالت للسنة السابقة 
                                    

  ٩,٠٥١,٦٤٧    ١١٠,١٨٨    ١,٠٨٣,٠١١    )٥٣,٧٠٦(    )٦,٤٢٤(    ٤٢٨,٥٠٠    ٦٦٦,٥٧١    ٤,٦٥٧,٤٨٥    ٢,١٦٦,٠٢٢  الرصيد بعد التعديل 
  ١,٩١٢,٠٠٤    -    -    -    -    -    -    ١,٧١٥,٠٩٤    ١٩٦,٩١٠  أسهم مصدرة لجهاز قطر لالستثمار 

  )١,٠٨٣,٠١١(    -    )١,٠٨٣,٠١١(    -    -    -    -    -    -  ٢٠١٠ ارباح نقدية موزعة عن سنة
  ١,١١٠,٤٤٠    ١,١١٠,٤٤٠    -    -    -    -    -    -    -  صافي ربح الفترة 

  )١٠٠,١٧٠(    -    -    -    )١٠٠,١٧٠(    -    -    -    -  احتياطي قيمة عادلة ، صافي
  ١٦,٧٢٧    -    -    ١٦,٧٢٧    -    -    -    -    -  احتياطي تقييم عمالت ، صافي

                                    
  ١٠,٩٠٧,٦٣٧    ١,٢٢٠,٦٢٨    -    )٣٦,٩٧٩(    )١٠٦,٥٩٤(    ٤٢٨,٥٠٠    ٦٦٦,٥٧١    ٦,٣٧٢,٥٧٩    ٢,٣٦٢,٩٣٢  )غير مدققة( ٢٠١١سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 
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  -٥- 

  
  المقيد المرحلي الموحد ستثماربيان التغيرات في حقوق أصحاب حسابات اال

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةة لفتر
  
    

  الرصيد كما في 
  ٢٠١٢يناير  ١

  
  خالل الفترة الحركات

  
  الرصيد كما في 

   إدارية مصاريف  رسوم وكالة   المحقق اإليراد   إعادة التقييم   االستثمار   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

 
  ألف 

  ريال قطري 
  ألف

  ريال قطري  
  ألف   

  ريال قطري 
  ألف   

  ريال قطري 
  ألف   

  ريال قطري 
  ألف  

  ريال قطري 
  ألف

  ريال قطري 
  

           
 ١,٠٤٤,٧٨٤ )٦,٦٦٢(  )٤٤,٦٢٥(  ١٢,٨١٦  ٨,٧٣٢  ٥٤٨,٤٠٨ ٥٢٦,١١٥ االستثمارات المقيدة

  

  الرصيد كما في 
 ٢٠١١يناير  ١

  
  خالل الفترة الحركات

  
  الرصيد كما في 

   إدارية مصاريف  رسوم وكالة   المحقق اإليراد   إعادة التقييم   االستثمار  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

 
  ألف

  ريال قطري  
  ألف 

  ريال قطري 
  ألف  

  ريال قطري  
  ألف  

  ريال قطري  
  ألف  

  ريال قطري  
  ألف   

  ريال قطري
  ألف   

  ريال قطري 

 
    

  
  

  
  

  
  

      
 ٥٢١,٥٢٨  -  )١,٨٩٧(  ١,٠٩٦  )٩,٩٩٦(  )٣٠٢,٣٧١( ٨٣٤,٦٩٦ ت المقيدةااالستثمار  
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  -٦- 

  
  الموحد المختصر المرحليبيان التدفقات النقدية 

 ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 
   التسعةلفترة   

أشهر المنتهية في 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٢  

    
للسنة المنتهية في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١١  

 التسعة لفترة  
أشهر المنتهية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١١  

  ريال قطريالف     ريال قطريالف     ريال قطريالف   
  )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(  
            

            نشطة التشغيل أالتدفقات النقدية من 
  ٣,٠٨٠,٩٤١    ٧,٩٦٤,٦٦٥   )١٣,٤٧٩,٦١٠(  نشطة التشغيل أالناتجة من ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

            
            نشطة االستثمار  أالتدفقات النقدية من 

  )١٠,٣٦٨,٣٣٢(    )١٣,٦٤٧,٥١٢(    )١,٦٢٣,٣٨٣(  شراء استثمارات مالية 
  -    )٥٠١,٨٦٢(    )١٦,٤٢٠(  استثمار إضافي في شركة زميلة 

  ٦٣٦,٠٣٣    ٣,٢٧٤,٠١٠    ١,٩٢٣,٠٩٤  متحصالت من بيع استثمارات مالية
  ٢٣١,١٨٨    ٢٣١,١٨٨    -  ستحواذ على شركة تابعة إلصافي النقد من ا
  )٢٤٩,٨٥٤(    )٢٩٥,٥٩٤(    )١٣,٠٣١(  خرى أشراء استثمارات 

  ٢٣٨,٥٣٤    ٢٠٩,٦٠٣    ١٦٦,٧٣١  خرى أستثمارات إمتحصالت من بيع 
  -    ١٩٨,٤٣٨    ٤,٥١٤  متحصالت من بيع شركات زميلة 

  -    ١٠٨,٩٣١    -  توزيعات األرباح المستلمة من شركات زميلة
  -    ١٠١    -  متحصالت من بيع موجودات ثابتة

  )٦١,٦٠٢(    )٨٢,٤٢١(    )٦٠,٦١٢(  شراء موجودات ثابتة
            

نشطة أ )المستخدمة في(الناتجة من  صافي التدفقات النقدية
  )٩,٥٧٤,٠٣٣(    )١٠,٥٠٥,١١٨(    ٣٨٠,٨٩٣  االستثمار  

            
            نشطة التمويل  أالتدفقات النقدية من 

  ١,٩١٢,٠٠٤    ١,٩١٢,٠٠٤    -  س المال أزيادة ر
  )١,٤٦٠,٧٦٧(    )٣,٣٩٤,٩١٩(    ١٢,٤٤٨,٨٣٢صحاب حسابات االستثمار المطلق  أفي حقوق ) اإلنخفاض(الزيادة 

  )١,٠٨٣,٠١١(    )١,٠٨٣,٠١١(    )١,٠٦٣,٣١٩(  توزيعات األرباح للمساهمين  
            

أنشطة ) فيالمستخدمة (الناتجة من صافي التدفقات النقدية 
  ١١,٣٨٥,٥١٣   التمويل

  
)٢,٥٦٥,٩٢٦(  

  
)٦٣١,٧٧٤(  

            
  )٧,١٢٤,٨٦٦(    )٥,١٠٦,٣٧٩(    )١,٧١٣,٢٠٤(  في النقد وما في حكمة النقصصافي 

  ١٢,٩١٩,٣٩٧    ١٢,٩١٩,٣٩٧    ٧,٨١٣,٠١٨  في بداية الفترة –النقد وما في حكمة 
            

  ٥,٧٩٤,٥٣١   ٧,٨١٣,٠١٨   ٦,٠٩٩,٨١٤  ) ١٢إيضاح (في نهاية الفترة  –النقد وما في حكمه 
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  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -٧- 

  
  واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني   ١

م بموجب المرسوم ١٩٨٢يوليو  ٨بتاريخ ") ق.م.ش("كشركة مساهمة قطرية ") المصرف("تأسس مصرف قطر اإلسالمي   
 المتمثلة في يةستثمارواالتمويلية واألنشطة البتقديم الخدمات المصرفية  المصرفيقوم . ١٩٨٢لسنة  ٤٥األميري رقم 

 المصرفكما يقوم . ومعامالت أخرىوعقود االستصناع  ةوالمساوم ةوالمشارك ةوالمضارب ةالتمويل اإلسالمي مثل المرابح
تتم وفقا ألحكام الشريعة  المصرفإن جميع أنشطة . ية سواء كانت لحسابه الخاص أو نيابة عن عمالئهاستثماربأنشطة 

  .وفقا لعقد تأسيسه ونظامه الداخلي المصرفب الشرعيةاإلسالمية كما هي محددة من قبل هيئة الرقابة 
   

إن . داخل دولة قطر فرعاً وثالثينالكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة  يل مركزه الرئيسنشاطه من خال المصرفيمارس   
  . مدرجة للتداول في بورصة قطر المصرفأسهم 

  
 ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة لفترة   

  .٢٠١٢أكتوبر  ١٧لس اإلدارة بتاريخ بقرار من مج ٢٠١٢ سبتمبر
    

  الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢
    

  أسس اإلعداد 
لفترة ") المجموعة" يشار إليهم جميعاً بـ (تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمصرف وشركاته التابعة   

ال ". التقارير المالية المرحلية" – ٣٤وفقاً لتعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة
تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية 

إضافة إلى . ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  كماة ـللمجموعالموحدة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية 
ليس من الضروري أن تكون مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية فى  التسعةذلك ، إن نتائج 

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في 
  

  السياسات المحاسبية الهامة
انات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتوافق مع السياسات المحاسبية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البي  

المحاسبة  ، بإستثناء معايير ٢٠١١ديسمبر  ٣١المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والتي تم إعدادها بما يتوافق مع معايير المحاسبة المالية ،  الجديدة والمعدلة

للمؤسسات المالية اإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة وتعليمات مصرف 
تطبق المعايير الدولية للتقارير  .ذات الصلة ٢٠٠٢لسنة  ٥قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

لية في حالة وجود أمور لم يتم التطرق لها ضمن معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بما في الما
  ".التقارير المالية المرحلية"ذلك 
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  -٨- 

  
  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢

  
  معايير المحاسبة الجديدة والمعدلة  

  :٢٠١٢يناير  ١المفعول للفترة المالية التي تبدأ في أو بعد المعيار التالي الساري خالل الفترة ، طبقت المجموعة     
  

  )اإلفصاحات(األدوات المالية :  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية   
  :دماتتعلق بتحويالت الموجودات المالية ، عنإضافية يتطلب هذا التعديل إفصاحات كمية ونوعية   

  
خيارات أو ضمانات على : مثالً( بهالمؤسسة إرتباط مستمر ا تملكيتم إلغاء تحقيق موجودات مالية بكاملها ، ولكن  •

  ).الموجودات المحولة
 .ال يتم إلغاء تحقيق موجودات مالية بكاملها •

  
  .أي تأثير على المجموعةلم يكن لهذا التعديل . إن اإلفصاحات المعدلة أكثر توسعاً وصعوبة من اإلفصاحات السابقة

  
  أسس التوحيد 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية للمصرف وشركاته التابعة التالية بعد إستبعاد المعامالت  تتضمن  
  .واألرصدة بين شركات المجموعة

 

 نشاط العمل الرئيسي بلد التأسيس
الملكية نسبة 

 الفعلية

  -  إصدارصكوك  جزر الكيمان  ي بي صكوك ليمتد أكيو 
 ٪٤٩ العقاري ستثماراال قطر )ب( العقاري ستثمارواال شركة عقار للتطوير

  ٪٧٠  ياستثماربنك   المملكة المتحدة  )المملكة المتحدة(مصرف قطر االسالمي 
 ٪١٠٠شركة تمويل                         قطر  شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة

 ٪٤٦,٩٦  يبنك استثمار  قطر  )ب(م .م.كيوإنفست ذ
 ٪٤٦,٩٦ العقاري ستثماراال لكسمبورج )ت(فيردي 

 ٪٤٦,٩٦ فى حقوق الملكيه  ستثماراال فرنسا )ت(كيووست 
 ٪٤٦,٩٦ ي استثماربنك  السعودية )ت(كيوانفست السعودية 

 ٪٤٦,٩٦ قابضة  استثمارشركة  جزر الكيمان   )ت(بوليمر القابضة 
 ٪٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة  جزر الكيمان )ت(كيو لخدمات االعمال 

 ٪٤٦,٩٦ ودائع استثمارية  جزر الكيمان )ت(الدارة السيولة المحدودة  كيو
 ٪٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة  جزر الكيمان )ت(كيو سعودي الفا 
 ٪٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة  جزر الكيمان )ت(كيو سعودي بيتا 

 ٪٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة  جزر الكيمان )ت(كيو سعودي جاما 
 ٪٤٦,٩٦ صندوق استثمار في النقل البحري  جزر الكيمان )ت(كيو لالستثمار فى النقل البحري 

 ٪٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة  جزر الكيمان )ت(كيو لخدمات النقل البحري 
 ٪٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة  موريشيوس )ت(كيوانفست القابضة موريشيوس 

 ٪٤٦,٩٦ استثمارات  لوكسمبورج )ت(كيوانفست لوكسمبورج 
 ٪٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة  )مركز قطر للمال(قطر  )ت(كيوانفست وشركاه المحدودة 

 ٪٤٦,٧٣ قابضة  استثمارشركة  البحرين )ت(المحدودة  ستثماركيودبليوام بي لال
 ٪٤٦,٩٦ فى حقوق الملكيه  ستثماراال الكيمان جزر )ت(كيو لحقوق الملكيه 

 ٪٤٦,٩٦ قابضة  استثمارشركة  جزر الكيمان )ت(جرين  كيو
 ٪٤٦,٩٦ قابضة  استثمارشركة  جزر الكيمان )ت(كيو للتمويل 
 ٪٤٦,٩٦ قابضة  استثمارشركة  موريشيوس )ت( موريشيوسكيو تمويل 
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  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  تتمة -السياسات المحاسبية الهامة 
  

  :إيضاحات
تم تأسيسها لهدف  .معفاة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في جزر الكيمانهي شركة ، ي بي صكوك ليمتد أكيو   )أ (

 .صكوك لمصلحة المصرفواحد وهو إصدار 

إدارة الشركات التابعة متمثلة في وجود  مجالسإجتماعات  فيعلى التصويت القدرة على السيطرة المجموعة لها   )ب (
 .أكبر عدد من األعضاء داخل مجلس اإلدارة

حيث أن هذه الشركات ، م .م.المجموعة لها السيطرة بطريقة غير مباشرة وذلك من خالل شركة كيو إنفست ذ  )ج (
 .كات تابعة للمجموعةوبالتالي فإن هذه الشركات تعتبر شرم .م.ذمملوكه بالكامل لشركة كيو إنفست 

  تجميع األعمال  ٣
م وحصل على .م.ذ إنفست٪ من أسهم التصويت بشركة كيو ١١,٦٧ باإلستحواذ على، قام المصرف  ٢٠١١مارس  ١في 

م من قبل هيئة مركز قطر للمال في .م.ذ إنفستتم الترخيص لكيو . م.م.ة والتشغيلية لكيو إنفست ذالسيطرة على األنشطة المالي
تشمل مجاالت أعمال كيوانفست . وكذلك تم اإلجازة لها بمزاولة النشاط من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ٢٠٠٧إبريل 

  .اتستثمارات والوساطة وإدارة الثروات ولديها فرق متخصصة إلنشاء وإيداع االستثماروإدارة اال ستثمارم أنشطة بنوك اال.م.ذ
  

  :م كما في تاريخ اإلستحواذ كالتالي.م.ذ إنفستالقيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة لشركة كيو 
  

  القيمة العادلة   
  في كما 
اإلستحواذ  تاريخ

  اإلستحواذ

القيمة الدفترية   
قبل اإلستحواذ 

  مباشرة
  ألف ريال قطري     ألف ريال قطري   
        

        الموجودات
  ٢٣١,١٨٨    ٢٣١,١٨٨  نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٤٤٤,٢٨٩    ٤٤٤,٢٨٩  ودائع لدى مؤسسات مالية
  ١,٥٦٣,٣٣٥    ١,٥٦٣,٣٣٥  استثمارات مالية

  ٣٥٨,٩٥٨    ٣٥٨,٩٥٨  موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
  ٤٤٦,٩١٥    ٤٤٦,٩١٥  استثمارات في شركات زميلة 

  ٢٠٧,٠٤٦    ٢٠٧,٠٤٦  موجودات أخرى
        
  ٣,٢٥١,٧٣١    ٣,٢٥١,٧٣١  

  



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٠- 

  
  تتمة -تجميع األعمال   ٣

 

        المطلوبات
  )٢٢٠,٠٨٤(    )٢٢٠,٠٨٤(  مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

  )١٨,٠١٤(    )١٨,٠١٤(  مطلوبات للبنوك
  )٢٥,٤٦٥(    )٢٥,٤٦٥(  مطلوبات أخرى

        
  )٢٦٣,٥٦٣(    )٢٦٣,٥٦٣(  
        

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

        
  ١,٣٩٤,٥٧٨    ١,٣٩٤,٥٧٨  إجمالي صافي الموجودات المستحوذ عليها 

      ٢١٦,٠٥٦  الشهرة الناتجة من اإلستحواذ
        

    ١,٦١٠,٦٣٤  تكلفة األعمال المجمعة
  

    
    قيمة األعمال
  ٦٥٦,١١٠  المبلغ النقدي

  ٩٥٤,٥٢٤  األعمال قبل تجميعم .م.ذالقيمة العادلة لحصة ملكية المصرف في كيو انفست 
    
  ١,٦١٠,٦٣٤  

  
، " تجميـع األعمـال  " ٣المعيار الدولي للتقارير المالية  متطلبات، وبما يتوافق مع  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

لقـد حـدد   . م.م.ذ للقيمة المدفوعة لإلستحواذ على أسهم كيو إنفست )PPA" (تخصيص سعر الشراء" بإجراءقامت المجموعة 
. تخصيص سعر الشراء القيمة المدفوعة للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة والشهرة الناتجـة عـن اإلسـتحواذ   

الموجودات غير الملموسة التي تم تحديدها عند اإلستحواذ على أسهم كيو إنفست ليست ذات قيمة هامه ولم يتم أخـذها بعـين   
  . اإلعتبار

 
 التقرير القطاعي  ٤

  :على خطوط األعمال والشركات التابعة كالتالي بناءاًنظمت المجموعة في أربع قطاعات تشغيلية ،  ألغراض اإلدارة
  

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

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

  
  .والتمويل ووظائف مركزية أخرى ستثمارالخزينة واال – المجموعة األخرى وحدات
  

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



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١١- 

  
  تتمة - التقرير القطاعي  ٤

  
  : تعلقة بالقطاعات التشغيليةميظهر الجدول التالي معلومات عن اإليراد والربح والموجودات والمطلوبات ال

  
  
  

األعمال المصرفية 
  للشركات

المصرفية  األعمال  
    لألفراد

وحدات المجموعة 
    األخرى 

شركات تابعة 
محلية ودولية 

التعديالت   
  اإلجمالي     واإلستبعادات

  
   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  الف
  ريال قطري

  الف  
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
  ريال قطري

  الف  
    قطريريال 

  الف
  ريال قطري

                        
  ١,٥١٤,٥١٦    -    )٧,٨١٨(    -    ٤٣٧,١٢٩    ١,٠٨٥,٢٠٥  إيرادات األنشطة التمويلية ، صافي 

  -    )٣٠٠,٨٢٥(    -    ٧٩,٥٥٠    ٢٢١,٢٧٥    -  أرباح من القطاعات
  ٥٨٤,٠٠٦    -    ١٦١,٣١٤    ٤٢٢,٦٩٢    -    -  إيرادات األنشطة االستثمارية ، صافي  

  ٢٦,٨٩١    -    ٢,٥٢٥    ٢٤,٣٦٦    -    -  أرباح عمليات النقد األجنبي ، صافي 
  )٣١٨,٣٠٥(    -    -    )٢٢,٥٨٥(    )٢٢٩,٩١٨(    )٦٥,٨٠٢(  حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من صافي الربح

  )٧٨,٩٥٢(    -    -    )٧٨,٩٥٢(    -    -  حصة حملة الصكوك من الربح 
  ٣١٩,٢٧٨    -    ١١١,٣٣١    ٣١,٥٦٨    ٥٠,٣٤٢    ١٢٦,٠٣٧  إيرادات عموالت ورسوم ، صافي 

  ١٠,٨٦٦    -    -    ١٠,٨٦٦    -    -  إيرادات تشغيلية اخرى
                        

  ٢,٠٥٨,٣٠٠    )٣٠٠,٨٢٥(    ٢٦٧,٣٥٢    ٤٦٧,٥٠٥    ٤٧٨,٨٢٨    ١,١٤٥,٤٤٠  القطاع) خسائر(صافي إيرادات 
  )٦٠٧,٩٢٣(    -    )١٦٨,٤١٣(    )٥٥,٥٢٠(    )٢٤٢,٦٢٨(    )١٤١,٣٦٢(  مصروفات إدارية وعمومية

  )٢٩٨,٤١٣(    -    )٥٧,٧٦٠(    )٢٤٠,٦٥٣(    -    -  خسائر انخفاض القيمة 
  ٤,٥٤٠    -    ٤,٥٤٠    -    -    -  إيرادات من شركة تابعة محتفظ بها للبيع 

  )٣,٨٤٢(    -    )٣,٨٤٢(    -    -    -  ضرائب الدخل 
  )٢١,٨٥٠(    -    )٢١,٨٥٠(    -    -    -  حقوق غير مسيطر عليها

  ١,١٣٠,٨١٢    )٣٠٠,٨٢٥(    ٢٠,٠٢٧    ١٧١,٣٣٢    ٢٣٦,٢٠٠    ١,٠٠٤,٠٧٨  القطاعي ) الخسارة(الربح  



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٢- 

  
  تتمة - التقرير القطاعي  ٤

  
  
  

  األعمال المصرفية
  للشركات 

  األعمال المصرفية  
    لألفراد 

  وحدات المجموعة
    األخرى  

شركات تابعة 
  محلية ودولية 

التعديالت   
  اإلجمالي     واإلستبعادات

  
   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  الف
  ريال قطري

  الف  
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
  ريال قطري

  الف  
    قطريريال 

  الف
  ريال قطري

                        
  ١,٣٥٩,٩٩٣    -    )٥,٩٣٧(    -    ٣٧٠,٦١٢    ٩٩٥,٣١٨  إيرادات األنشطة التمويلية ، صافي 

  -    )٢٦٤,٨٢٨(    -    ٦٤,٩١٢    ١٩٩,٩١٦    -  أرباح من القطاعات
  ٤٩٩,٧١١    -    ١١٧,٨٠٦    ٣٨١,٩٠٥    -    -  إيرادات األنشطة االستثمارية ، صافي  

  )١٤,٧٧٧(    -    )٢٩,٧٤٥(    ١٤,٩٦٨    -    -  أرباح عمليات النقد األجنبي ، صافي 
  )٢٨٥,٠١٧(    -    ٧١٨    -    )٢٢٣,٠١٨(    )٦٢,٧١٧(  الربححصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من صافي 

  )٧٩,٥٣٦(    -    -    )٧٩,٥٣٦(    -    -   الربححصة حملة الصكوك من 
  ٢٠٠,٢٧٥    -    ٤٨,٢١٧    ٦,٠١١    ٣٠,٣٢٢    )١١٥,٧٢٥(  إيرادات عموالت ورسوم ، صافي 

                        
  ١,٦٨٠,٦٤٩    )٢٦٤,٨٢٨(    ١٣١,٠٥٩    ٣٨٨,٢٦٠    ٣٧٧,٨٣٢    ١,٠٤٨,٣٢٦  القطاع) خسائر(إيرادات صافي 

  )٥٠٩,٤٧٥(    -    )١٥٣,٩٣٤(    )٣٣,٧٤١(    )١٧٧,٧٠٠(    )١٤٤,١١٠(  مصروفات إدارية وعمومية
  )٧٢,٦١٠(    -    -    )٧٢,٦١٠(    -    -  خسائر انخفاض القيمة 

  ٥,٢٦٥    -    ٥,٢٦٥    -    -    -  إيرادات من شركة تابعة محتفظ بها للبيع 
  )٣,٨٥٣(    -    )٣,٨٥٣(    -    -    -  ضرائب الدخل

  ١٠,٤٦٤    -    ١٠,٤٦٤    -    -    -  حقوق غير مسيطر عليها
  ١,١١٠,٤٤٠    )٢٦٤,٨٢٨(    )١٠,٩٩٩(    ٢٨١,٩٠٩    ٢٠٠,١٣٢    ٩٠٤,٢٢٦  القطاعي ) الخسارة(الربح  

   



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٣- 

  
  تتمة - التقرير القطاعي  ٤

  
  
  

األعمال المصرفية 
  للشركات

األعمال المصرفية   
    لألفراد

وحدات المجموعة 
    األخرى 

شركات تابعة 
  اإلجمالي     محلية ودولية 

  
   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

  الف
  ريال قطري

  الف  
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
  ريال قطري

                    
  ٦٦,٨٧٣,٧٠٢    ٣,٠٠١,٥٣٧    ٢٥,٠٥١,٠٣٨    ٩,٢٩٠,٤٦٣    ٢٩,٥٣٠,٦٦٤  إجمالي الموجودات 

                    
  ٥٣,٨١٣,٩٦٢    ١,٣٨٨,٨٧٠    ١٥,٩٦١,٠٣٢    ٢٥,١٤١,٢١٥    ١١,٣٢٢,٨٤٥  االستثمار المطلق  اتإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حساب

                    
  
  

األعمال المصرفية 
  للشركات

األعمال المصرفية   
    لألفراد

وحدات المجموعة 
    األخرى 

شركات تابعة 
  اإلجمالي     محلية ودولية 

  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  الف
  ريال قطري

  الف  
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
  ريال قطري

                    
  ٥٨,٢٨٦,١٤٤    ٣,٢٧٤,٢٩١    ٢٥,٣٣١,٨٤١    ٧,٠٩٥,٠٠٨    ٢٢,٥٨٥,٠٠٤  إجمالي الموجودات 

                    
  ٤٥,٤٣٥,٧٢٠    ١,٢٣٧,٧٨٥    ١٦,٥٣٤,٥٢١    ٢٠,٤٤٧,٣٦٧    ٧,٢١٦,٠٤٧  االستثمار المطلق  اتإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حساب

  
  :مالحظة

 ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في  الموحدة المرحلية المختصرةفي البيانات المالية  ٢٠١١ديسمبر  ٣١تم اعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات القطاعية كما في  )١(
  .لتتناسب مع العرض والتصنيف المتبع في الفترة الحالية



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٤- 

  
  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية  ٥

  سبتمبر ٣٠  
ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢

 سبتمبر ٣٠    ٢٠١١
٢٠١١  

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(  
            

 ٣١,٢٦٧,٩٠٥  ٣٣,٨٥٩,٦٧٩   ٤٣,١٠٩,٩٣٥  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية 
 )٤,٠٠٢,٠٠٤(  )٣,٩٠١,١٨٤(   )٤,٥٧٩,٧١٩(  أرباح مؤجلة 

مخصص خاص مقابل ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية غير 
 )٣٥٨,٢٦٢(  )٣١٠,٧٤٥(   )٣٣٦,١٠٤(  المنتظمة

 )٤٥,٥٧٥(  )٥١,٨٨٠(   )٤٣,١٩٠(  أرباح معلقة 
          

  ٢٦,٨٦٢,٠٦٤    ٢٩,٥٩٥,٨٧٠   ٣٨,١٥٠,٩٢٢ صافي ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  
  ت مالية ااستثمار  ٦

  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠  
بالقيمة العادلة   

من خالل بيان 
    الدخل

بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق 
  اإلجمالي    المطفأةبالتكلفة     المساهمين

  الف  
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
  ريال قطري

                
                ات مالية استثمار 
          

          :سهمات في أاستثمار -
  ٧٣١,٩٥٣    -   ٥٧٦,٨٦٢    ١٥٥,٠٩١  مدرجة      
  ١,٦٠٤,٩٩٩    -   ٩١٢,٨٦٤   ٦٩٢,١٣٥  غير مدرجة      

                
  ٢,٣٣٦,٩٥٢    -   ١,٤٨٩,٧٢٦   ٨٤٧,٢٢٦ اإلجمالي      

  
                :ات في أدوات ديناستثمار -

  ٨٥٢,٨٣٧    ٨١٣,٠٣٩    -    ٣٩,٧٩٨  مدرجة      
  ١١,١٥٣,٣٨٣    ١١,٠٦١,١٦٠    -   ٩٢,٢٢٣  غير مدرجة      

                
  ١٢,٠٠٦,٢٢٠    ١١,٨٧٤,١٩٩    -   ١٣٢,٠٢١ اإلجمالي     

              
  ١٤,٣٤٣,١٧٢    ١١,٨٧٤,١٩٩   ١,٤٨٩,٧٢٦   ٩٧٩,٢٤٧ اإلجمالي الكلي    



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٥- 

  
  تتمة -ت مالية ااستثمار  ٦

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
بالقيمة العادلة   

بيان  من خالل
    الدخل

  بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق 

    مينهالمسا
  بالتكلفة
  اإلجمالي    المطفأة

  الف  
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
    ريال قطري

  الف
  ريال قطري

                
                ات مالية استثمار  
          
          :ات في أسهماستثمار -

  ١,٠٦٦,٩٢٦    -   ٩٠١,٠١٣   ١٦٥,٩١٣  مدرجة      
  ١,٦٧٢,١١٤    -   ١,٠٥٢,٣٦٤   ٦١٩,٧٥٠  غير مدرجة      

                
  ٢,٧٣٩,٠٤٠    -   ١,٩٥٣,٣٧٧   ٧٨٥,٦٦٣ اإلجمالي      

  
                :ات في أدوات ديناستثمار -

  ١,٠٦٣,١٢٤    ١,٠٦٣,١٢٤    -    -  مدرجة      
  ١١,٠٠٨,٠٢٤    ١١,٠٠٨,٠٢٤    -   -  غير مدرجة      

                
  ١٢,٠٧١,١٤٨    ١٢,٠٧١,١٤٨    -   - اإلجمالي      

              
  ١٤,٨١٠,١٨٨    ١٢,٠٧١,١٤٨    ١,٩٥٣,٣٧٧   ٧٨٥,٦٦٣ الكلي اإلجمالي    

  
  تسلسل القيمة العادلة

  :واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييمتستخدم الممجموعة التسلسل التالي لتحديد   
  

  .متماثلة ومطلوبات لموجوداتفي األسواق النشطة ) غير معدلة(األسعار المتداولة   :  ١المستوى 
بصورة مباشرة  التقنيات األخرى التي تكون كافة معطياتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة واضحة  :   ٢المستوى 

  .أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم معطيات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تقوم على أساس بيانات سـوقية    :  ٣المستوى 

  .واضحة
  

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠
  الف  

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

  ريال قطري
         ات الماليةستثماراال

  ٢٨٣,٠٧٨   -   ٥٧٦,٨٦٠    ٨٥٩,٩٣٨ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
  ٥٣٨,٧٣٥   -   ٤٤٠,٥١٣    ٩٧٩,٢٤٨ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

        
 ٨٢١,٨١٣ -   ١,٠١٧,٣٧٣ ١,٨٣٩,١٨٦  اإلجمالي

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  الف  

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

    ريال قطري
  الف

  ريال قطري
         ات الماليةستثماراال

  ١,٠٥٢,٣٦٤  -  ٩٠١,٠١٣    ١,٩٥٣,٣٧٧ ات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهميناستثمار
  ٦٠١,٤٠٤    ١٨,٣٤٦  ١٦٥,٩١٣   ٧٨٥,٦٦٣ ات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاستثمار

        
 ١,٦٥٣,٧٦٨ ١٨,٣٤٦   ١,٠٦٦,٩٢٦ ٢,٧٣٩,٠٤٠  اإلجمالي



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٦- 

  
  موجودات ومطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع   ٧

 سبتمبر ٣٠  
ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢

٢٠١١  
 سبتمبر ٣٠  

٢٠١١  
  الف  

  الف    ريال قطري
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(  
            

  ٣٥١,٢٨٨    ٣٢٤,٥٠٥    ٣٣٦,٨٧٩  موجودات 
            

  ٢٠٩,٨٥٦    ١٩٥,٢٨٢    ٢٠٣,٩٩٢  مطلوبات
  

 التسعةلفترة   
  في المنتهيةأشهر
  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

   التسعةلفترة   
  في أشهر المنتهية

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  الف  

  الف    ريال قطري
  ريال قطري

  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
        

  ٥,٢٦٥    ٤,٥٤٠  ربح الفترة  
   
  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق    ٨

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٢  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١١  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١١  

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(  
            

 ١٢,٣٣٦,٩٨٣   ١٠,٤٥١,٨٩٧   ٢١,٥٣٤,٢٠٠  ودائع ألجل 
 ٤,٩٦٨,٤٩٧   ٥,٥٤٠,٨٨٣   ٦,٨٨١,٥٦١  حسابات توفير 

 ٢,٩٧١,٤٠٠   ٢,٥٤٢,٣٧٢   ٢,٨٨٦,٧٣٣  حسابات تحت الطلب 
            
 ٢٠,٢٧٦,٨٨٠   ١٨,٥٣٥,١٥٢   ٣١,٣٠٢,٤٩٤ 
            

 ١٠٤,٤٢٨   ١٤٥,٢١٩   ١٢٣,٩٨٥  الحصة من األرباح 
 )٢٩,٨٨٢(   )٢٦,٥٣٤(   )٥,٥٠٥(  احتياطي القيمة العادلة  منالحصة 

            
 ٢٠,٣٥١,٤٢٦   ١٨,٦٥٣,٨٣٧   ٣١,٤٢٠,٩٧٤ اإلجمالي 

  



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٧- 

  
  ي قانونياحتياط  ٩

من صافي أرباح  بحد أدنى ٪١٠يتم احتجاز ، وتعديالته  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣بموجب قانون مصرف قطر المركزي رقم   
ي القانوني عندما يبلغ رصيده ما حتياطويل لحساب االحي القانوني ويتم التوقف عن التحتياطحساب اال إلى السنة لتحول

ي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي أجازها قانون حتياطن االإ. من رأس المال المدفوع ٪١٠٠يعادل 
قررت اإلدارة عدم  .وبعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ٢٠٠٢لسنة ) ٥(الشركات التجارية القطري رقم 

  . األدنىالحد عن ي القانوني حتياطاال دةلزيانظراً  خالل الفترةي القانوني حتياطتحويل أية مبالغ إلى اال
  

  ي مخاطراحتياط  ١٠
من % ١,٥عن  سنةالمخاطر في نهاية كل  ياحتياطعلى تعليمات مصرف قطر المركزي يجب أال يقل رصيد اً بناء  

الموحد  بيان المركز الماليتاريخ  يوشركاته التابعة للقطاع الخاص كما ف المصرفالمباشر الممنوح من  التمويلاجمالى 
 التمويل الممنوح لوزارة المالية أو المضمون منهاواألرباح المؤجلة وبعد استبعاد المخصصات الخاصة واألرباح المعلقة 

ي إال بموافقة مسبقة من مصرف قطر حتياطوال يجوز إستخدام اي جزء من هذا اال .نقدية ضماناتوالتمويل مقابل 
المبلغ المطلوب سوف يتم تحويله في نهاية  تياطي المخاطر خالل الفترة ألنل أية مبالغ إلى إحـلم يتم تحوي المركزي

  . السنة
 

  إيرادات عموالت ورسوم     ١١
أشهر  التسعةلفترة   

  المنتهية في
    ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠

أشهر  التسعةلفترة 
  المنتهية في

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  الف  

  الف    ريال قطري
  ريال قطري

  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
        

  ٦٢,٤١٥    ٨٩,٧٤٨  أتعاب إدارة 
  ٣٠,٨٧٠    ٥٦,٦٦١  رسوم خدمات بنكية 

  ٣٣,٧٠٠    ٥٢,٦٣٣  عموالت إعتمادات وضمانات 
  ٨٨,٩١٩    ١٥٤,٦٣١  أخرى 

        
  ٢١٥,٩٠٤    ٣٥٣,٦٧٣  اإلجمالي 

  
  
  
  
  
 
 
  



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٨- 

  
  النقد وما في حكمه   ١٢
يوم وال يشتمل على  ٩٠اق أصلية أقل من استحقيشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة التالية والتي لها تواريخ     

  .ي النقدي مع مصرف قطر المركزيحتياطاال
  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٢  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١١  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١١  

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(  
            

 ٣٨١,٥٣٥   ٦٠٩,٩٥٨   ١,٠٤١,٩٥٤  لدى مصرف قطر المركزي  والحساب الجارينقد 
 ٥,٤١٢,٩٩٦   ٧,٢٠٣,٠٦٠   ٥,٠٥٧,٨٦٠  أرصدة واستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية

            
 ٥,٧٩٤,٥٣١   ٧,٨١٣,٠١٨   ٦,٠٩٩,٨١٤ اإلجمالي 

  
  ات محتملة وتعهدات التزام  ١٣

 سبتمبر ٣٠    
٢٠١٢  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١١  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١١  

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  الف  
  ريال قطري

  )غير مدققة(    )مدققة(    )غير مدققة(  
            

 ٣,١٣١,٣٦٣   ٣,٣٥٨,٠٠٦   ٥,٦٦٠,١٤٩  خطابات ضمان 
  ٣,٥٩٧,٢٨٦    ٣,٤٧٠,٤٦٦   ٤,٠١٥,٤٤٤  التزامات وسقوف تمويل غير مستخدمة 

  ٧٣٣,٧٣٦    ٦٢٠,١١٥   ١,٤٣٣,١٢٠  إعتمادات مستندية وقبوالت 
  -    -    ٩١٠,٠٠٠  *التزام استثمار

  -    -    ٦٧١,٦٦٤  عقود صرف عمالت أجنبية اجلة
  ٢٨٤,٨٩٠    ٢٤٨,١٠٦   ١١٣,١٠٣  الجزء غير المنفذ من عقود اإلستصناع 

  -    -    ٣٦,١٠٢  ةتشغيلي اتالتزامات ايجار
            

 ٧,٧٤٧,٢٧٥   ٧,٦٩٦,٦٩٣   ١٢,٨٣٩,٥٨٢ اإلجمالي 

 
اتفاقية مع المجموعة المالية هيرميس القابضة ) شركة تابعة للمصرف(م .م.كيوإنفست ذ أبرمت ٢٠١٢مايو  ٦بتاريخ *    
)EFG Hermes ( والبحوث وإدارة األصول والخدمات المصرفية اإلستثمارية وصندوق والتي تشمل قطاعات الوساطة

بمقتضى اإلتفاقية ، ستدخل المجموعة المالية هيرميس . أعمال البنية التحتية التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة
مملوكة بنسبة . م.م.م في مشروع مشترك تحت مسمى شركة المجموعة المالية هيرميس قطر ذ.م.القابضة مع كيوإنفست ذ

غير  العامةالجمعية  إعتمدت،  ٢٠١٢سبتمبر  ١٦في . القابضة ٪ للمجموعة المالية هيرميس٤٠م و.م.٪ لكيوإنفست ذ٦٠
  .اإلتفاقية القابضة على العادية للمجموعة المالية هيرميس

  
  
  
  
  
  
  



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -١٩- 

  
  

  األطراف ذات العالقةمع معامالت   ١٤
التعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن لمجموعة تعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل األعمال االعتيادية والتي ل  

في صنع  أية أطراف أخرى لها تأثيراً هام والشركات التى يملكون فيها حصصا رئيسية أوللمجموعة واإلدارة التنفيذية 
  :، تتضمن األرصدة الهامة التالي تاريخ البيانات المالية في. للمجموعة القرارات المالية أو التشغيلية

  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة

  شركات تابعة  
 وزميلة

أعضاء مجلس   
 اإلدارة

شركات تابعة   
 وزميلة

  الف    الف    الف    الف  
  قطريريال     ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

                 بيان المركز المالي الموحدبنود 
 :بيان المركز المالي داخلبنود 

    موجودات
  

  
        

  ٢,٢٢١,٦٩٢    ٢٠٩,٧١٤    ٢,٨٥٠,٧٧٥    ١٠٦,٠٧٩  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
  ١٦٥,١٩٤    -    -    -  موجودات أخرى

                

                مطلوبات
  ١٧٢,٤٦٠    ١٥٢,٤٠٢    ٢٨٣,٦٣١    ١٣٦,٢٨٦  حسابات تحت الطلب

                

                :بيان المركز الماليبنود خارج 
  ٥٢٢,٩٩٥    ٢٦,٤٩٥    ١,٦١٧,٧٦٥    ٧١,٩٤٧  أخرى التزامات محتملة وكفاالت والتزامات

  
   سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  

أعضاء مجلس   
 اإلدارة

  شركات تابعة  
 وزميلة

أعضاء مجلس   
 اإلدارة

شركات تابعة   
 وزميلة

  الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

                الموحد بيان الدخلبنود 
  ٤٤,٧٣٩    ١٠,٣٣٢    -    ٣,٦٥١   األنشطة التمويليةإيرادات 

  ٩٤٧    ١٦,٢٠٠    ٢,٧٤١    ٩,٤٨٥   الحسابات تحت الطلبأرباح مدفوعة على 
  -    -    -    ٦٠,١٦٦  ايرادات عموالت ورسوم

  
على أساسها التعامالت مع  تتمإن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بصورة أساسية بنفس الشروط التى   

 .ىاألخر األطراف



   )ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  -٢٠- 

  
  تتمة - معامالت األطراف ذات العالقة   ١٤

 سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
        

  ٤٢,٩٨٩    ٥٧,١٦٩  المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا 
 

  أرقام المقارنة   ١٥
 من الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات في ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة العمالء حسابات تصنيف إعادة مت  

 إلى أخرى مطلوبات من قطري ريال مليون ٢٨٣ تحويلوذلك ب قطري ريال مليون ٩,٢٨٦ إلى قطري ريال مليون  ٩,٠٠٣

الفترة / للسنة  المساهمينعلى صافي ربح المجموعة أو على حقوق تصنيف هذه لم تؤثر الإن إعادة  .العمالء حسابات
  .السابقة

  
  حقحدث ال   ١٦

مليـار ريـال    ٥,٤٦(مليار دوالر أمريكـي   ١,٥، وكجزء من برنامج الصدار صكوك بقيمة  ٢٠١٢ وبرأكتشهر خالل 
 مليون دوالر ٧٥٠تم إصدار صكوك بقيمة ،  ")ي بي صكوك ليمتد أكيو ("غرض خاص  من خالل شركة ذات)  قطري
فـي   تنتهـي سنوات  ٥ستحقاق افترة لو يدفع بشكل نصف سنوي ٪٢,٥ربح سنوي معدل بونيابة عن المصرف  أمريكي
  .يرلنديةهذه الصكوك بالبورصة االتم إدراج . ٢٠١٧أكتوبر 


