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).ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

غير المدققبيان الدخل المرحلي الموحد 
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في للتسعة أشهر

سبتمبر٣٠فيالمنتھیةأشھرللتسعةسبتمبر٣٠فيالمنتھیةأشھرللثالثةإیضاح
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

مدققة)(غير (غير مدققة))مدققةغیر(غیر مدققة)(
ريال قطريألف ريال قطريألف قطريلایرألفألف لایر قطري

٨٧٤٫٥٥٩٦١٣٫٢٢٣٢٫٣١٥٫١٦٥١٫٧٩٦٫٨١٤التمویلأنشطةإیراداتصافي
١٥٦٫٤٨٠١٤٥٫١٧١٥١٧٫١٩٥٤٨٢٫٦٥٣اإلستثمارأنشطةإیراداتصافي

١٫٠٣١٫٠٣٩٧٥٨٫٣٩٤٢٫٨٣٢٫٣٦٠٢٫٢٧٩٫٤٦٧واإلستثمارالتمویلأنشطةإیراداتإجمالي

١٦٥٫٧٧٣١٢٣٫١٩٣٤٢٢٫٤٧٣٣٥٧٫٠٣٥وعموالترسومإیرادات
(٦٧٫٧٩٣)(٧٧٫٣١٤))٢٥٫٠١٩((٣٠٫١٦٤)وعموالترسوممصروفات

١٣٥٫٦٠٩٩٨٫١٧٤٣٤٥٫١٥٩٢٨٩٫٢٤٢وعموالترسومإیراداتصافي

٢٢٫٣٩٧١٤٫٩٩٧٥٨٫٩٨٠٤٨٫٧٧٠األجنبيالنقدعملیاتحربصافي
٤٫٠٤٥٥٫٣٧٠٢٣٫٢٠٥٢٨٫٤٣٥زمیلةشركاتنتائجمنالحصة
٤٫٩٤٢٧٫١٥٦١٤٫٨٧٥١٧٫٨٧٤أخرىإیرادات
١٫١٩٨٫٠٣٢٨٨٤٫٠٩١٣٫٢٧٤٫٥٧٩٢٫٦٦٣٫٧٨٨اإلیراداتإجمالي

(٣٩٩٫٦٣٢)(٤٦٦٫٧٠٥))١٣٥٫٧٢٠((١٥٧٫٠٠٩)موظفینتكالیف
(٥٤٫٢١١)(٥٧٫٣٥١))١٧٫١٨٢((١٧٫٨٣٤)وإطفاءإستھالك

(١٣٠٫١٣٩)(١٣٠٫١٣٩))٤٣٫٣٨٠((٤٣٫٣٨٠)الربحمنالصكوكحملةحصة
)٢٣٠٫٧٦٨((٢٤٢٫٣٥٣))٧٥٫٧٤٥((٧٩٫٨٣٤)أخرىمصروفات

)٨١٤٫٧٥٠((٨٩٦.٥٤٨))٢٧٢٫٠٢٧((٢٩٨٫٠٥٧)المصروفاتإجمالي

مالیةإستثماراتقیمةفيإنخفاضخسائرصافي
(١٣١٫٢٥٠)(١٨٤٫٥٠٠))١٦٫٨٠٠((٦٠٫٥٠٠)وعقاریة

(٧٥٫٨١٦)(٧٢٫٧٦٩))٢٩٫٤٦٤((٢٨٫٤٤٣)تمویلموجوداتقیمةفيإنخفاضخسائرصافي
(٧٫٩٢٤)(٤١٥))٢٧٣(٥٩٣أخرىإنخفاضخسائر

العائدقبلالمستمرةالعملیاتمنللفترةالربحصافي
٨١١٫٦٢٥٥٦٥٫٥٢٧٢٫١٢٠٫٣٤٧١٫٦٣٤٫٠٤٨والضریبةالمطلقاإلستثمارحساباتألصحاب

المستمرةغیرالعملیات
-٢١٫١٥٧-٩١١٥للبیعبھامحتفظتابعةشركةمنالربح
حساباتابألصحالعائدقبلللفترةالربحصافي

٨١١٫٧٤٠٥٦٥٫٥٢٧٢٫١٤١٫٥٠٤١٫٦٣٤٫٠٤٨والضریبةالمطلقاإلستثمار

قبلالمطلقاإلستثمارحساباتأصحابعلىالعائد
(٥٦٤٫٧٠٧)كمضاربالبنكحصة

)٧٧٧٫١١٠((١٫٣٧٧٫٤٠١))٢٨٢٫٢٨٦(

٢٨٥٫٨٣٢١٣٦٫٣٧٦٧١٨٫١٨٥٣٦٤٫٤٨٥كمضاربالبنكحصة
(٤١٢٫٦٢٥)(٦٥٩٫٢١٦))١٤٥٫٩١٠((٢٧٨٫٨٧٥)المطلقاإلستثمارحساباتأصحابعلىالعائدصافي

٥٣٢٫٨٦٥٤١٩٫٦١٧١٫٤٨٢٫٢٨٨١٫٢٢١٫٤٢٣الضریبةقبلللفترةالربحصافي
(٣٤٫٩٠٧)(١٢٫٥٧٢))٥٫٩٢٤((٩٢٩)الضریبةفمصرو
٥٣١٫٩٣٦٤١٣٫٦٩٣١٫٤٦٩٫٧١٦١٫١٨٦٫٥١٦للفترةالربحصافي

:إلىالعائدللفترةالربحصافي
٥١٥٫٢٤٠٤٠٤٫٨٤٩١٫٤١٠٫٣١٢١٫١٣٠٫٠٦٣البنكفيالمساھمین

١٦٫٦٩٦٨٫٨٤٤٥٩٫٤٠٤٥٦٫٤٥٣علیھامسیطرغیرحقوق
٥٣١٫٩٣٦٤١٣٫٦٩٣١٫٤٦٩٫٧١٦١٫١٨٦٫٥١٦للفترةالربحصافي

السھمعلىالعائد

٢٫١٨١٫٧١٥٫٩٧٤٫٧٨)سھملكلقطريلایر(للسھموالمخففاألساسيالعائد



).ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةالبيانات المالية المرحلية هذهجزءاً من ٢٠إلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

مدققالیر غحقوق المساھمین المرحلي الموحدالتغیرات في بیان 
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتھیة في للتسعة أشھر

رأس
المال

حتیاطيا
قانوني

حتیاطي ا
مخاطر

حتیاطيا
عام

حتیاطيا
القیمة 
العادلة

حتیاطي ا
تحویل 
عمالت 
أجنبیة

تحتیاطیاا
أخرى

أرباح نقدیة 
مقترح توزیعھا

احتیاطي
مكافآت
أسھم 

للموظفین
أرباح 
مدورة

إجمالي الحقوق 
العائدة 

للمساھمین في 
البنك

صكوك مؤھلة 
كأدوات رأس 

مال إضافي
حقوق غیر 

مسیطر علیھا
اجمالي

الملكیةحقوق 

ألف
يال قطرير

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
قطريريال

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

١الرصید في 
١٫٦٩٣٫٦٦٨١٤٫١٧١٫٦٦٦-١٫٠٠٨٫٧٦٠١٢٫٤٧٧٫٩٩٨-٢١٦٫٨٢٠١٫٠٠٤٫٢٤٦(٢٩٫١٥٧)٢٫٣٦٢٫٩٣٢٦٫٣٧٠٫٠١٦١٫٣٦٩٫٢٤٧٨١٫٩٣٥٩٣٫١٩٩دققة)(م٢٠١٥ینایر

التغیر في احتیاطي 
تحویل العمالت 

(٤٫٤٧٩)--(٤٫٤٧٩)----(٤,٤٧٩)-----األجنبیة
صكوك مؤھلة

المال رأسكأدوات
٢٫٠٠٠٫٠٠٠-٢٫٠٠٠٫٠٠٠-----------)١٦(إیضاح 

التغیر في احتیاطي 
١٠٫٥٦٠--١٠٫٥٦٠-----١٠٫٥٦٠----القیمة العادلة

٥٩٫٤٠٤١٫٤٦٩٫٧١٦-١٫٤١٠٫٣١٢١٫٤١٠٫٣١٢---------صافي ربح الفترة 
اجمالي االیراد 

والمصروف المحقق 
١٫٤١٠٫٣١٢١٫٤١٦٫٣٩٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠٥٩٫٤٠٤٣٫٤٧٥٫٧٩٧---(٤٫٤٧٩)١٠٫٥٦٠----للفترة

ارباح نقدیة موزعة 
على المساھمین 

(١.٠٠٤٫٢٤٦)--(١٫٠٠٤٫٢٤٦)--(١٫٠٠٤٫٢٤٦)-------)١٤(إیضاح 
أسھم مكافآت

للموظفین (إیضاح 
٤,٦٣٨٩٫٣٠٠-٤,٦٦٢-٤,٦٦٢--------)١٥

صافي الحركة في 
مسیطرغیرحقوق
)١٨،٠٥١()١٨،٠٥١(------------علیھا

٣٠الرصید في 
(غیر ٢٠١٥سبتمبر  
٤,٦٦٢٢٫٤١٩٫٠٧٢١٢٫٨٩٤٫٨٠٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٧٣٩٫٦٥٩١٦٫٦٣٤٫٤٦٦-٢١٦٫٨٢٠(٣٣٫٦٣٦)٢٫٣٦٢٫٩٣٢٦٫٣٧٠٫٠١٦١٫٣٦٩٫٢٤٧٨١٫٩٣٥١٠٣٫٧٥٩مدققة) 



).ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةالبيانات المالية المرحلية هذهجزءاً من ٢٠إلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموحد غیر المدقق (تتمة)بیان 
٢٠١٥سبتمبر٣٠للتسعة أشھرالمنتھیة في 

رأس
المال

حتیاطيا
قانوني

احتیاطي
مخاطر

احتیاطي
عام

احتیاطي 
القیمة

العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت أجنبیة
تاحتیاطیا
أخرى

أرباح نقدیة 
أرباح مدورةمقترح توزیعھا

جمالي الحقوق إ
العائدة للمساھمین 

في البنك
حقوق غیر 

مسیطر علیھا
جماليإ

الملكیةحقوق 
ألف

يلایر  قطر
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري
ألف

لایر  قطري

٢٠١٤يناير ١الرصيد 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 
١١,٨٤٦-١١,٨٤٦---١١,٨٤٦-----العمالت األجنبیة

التغیر في احتیاطي القیمة 
(٢٧,٩٠٠)-(٢٧,٩٠٠)----(٢٧,٩٠٠)----دلةالعا

١,١٣٠,٠٦٣١,١٣٠,٠٦٣٥٦,٤٥٣١,١٨٦,٥١٦--------صافي ربح الفترة 
اجمالي االیراد والمصروف 

١,١٣٠,٠٦٣١,١١٤,٠٠٩٥٦,٤٥٣١,١٧٠,٤٦٢--١١,٨٤٦(٢٧,٩٠٠)----المحقق للفترة

ارباح نقدیة موزعة على 
)١٤المساھمین (إیضاح 

-------(٩٤٥,١٧٢)-(٩٤٥,١٧٢)-(٩٤٥,١٧٢)

الخسارة من اإلستحواذ 

على حقوق غير مسيطر 

عليها
--------)(٣,٢١٢)-(٣,٢١٢))٣,٢١٢

صافي الحركة في الحقوق 

(١٩٣,٢٠٤)(١٩٣,٢٠٤)----------يطر عليهاغير المس

سبتمبر٣٠الرصيد كما في 

١,٨٨٤,٩٦٤١٢,٠٢٥,٣٣٩١,٦٧٦,١٩٥١٣,٧٠١,٥٣٤-٢١٢,٠٥٨(٣٨,١٢٨)٢,٣٦٢,٩٣٢٦,٣٧٠,٠١٦١,٠٨٤٥٦٦٨١,٩٣٥٦٦,٩٩٦)(غير مدققة٢٠١٤



).ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

غیر المدققالمرحلي الموحداالستثمار المقیدحقوق أصحاب حسابات التغیرات في بیان 
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتھیة في للتسعة أشھر

الحركات خالل الفترة

استثمار
ینایر١كما في 

٢٠١٥
(مدققة) 

استثمارات
توزیعات إجمالي إیراد إعادة تقییمبات)و(سح

مدفوعة
مصاریف
إداریة

المجموعةرسوم 
بصفتھا وكیال

سبتمبر  ٣٠ا فى كم
٢٠١٥

(غیر مدققة)

ألف لایر
قطري

ألف لایر
قطري

ألف لایر
قطري

ألف لایر
قطري

ألف لایر
قطري

ألف لایر
قطري

ألف لایر
قطري

ألف لایر
قطري

------(١٤٨)١٤٨الريان

------(٣,٤٧٦)٣,٤٧٦دانات

١,٤٢٠------١,٤٢٠رتي القابضة ش.ب.ممجموعة سوليدي

٧٤,٢٥٦-----(١٠,٩١٩)٨٥,١٧٥مرسى السيف

٣١١,٩٦٩(٥٤٤)--٢,٤٧١(٥,١١٦)٩٨,١٥٩٢١٦,٩٩٩دارة المحفظة المميزةإ

٣٨٧,٦٤٥)٥٤٤(--٢,٤٧١(٥,١١٦)١٨٨,٣٧٨٢٠٢,٤٥٦



).ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

(تتمة)مدققالغیر غیرات في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المقید المرحلي الموحدالتبیان 
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتھیة في للتسعة أشھر

الحركات خالل الفترة

استثمار
ینایر١كما في 

٢٠١٤
(مدققة) 

استثمارات
توزیعات إجمالي إیراد إعادة تقییمبات)و(سح

مدفوعة
مصاریف

ریةإدا
المجموعةرسوم 

بصفتھا وكیال

سبتمبر  ٣٠كما فى 
٢٠١٤

(غیر مدققة)

ألف
لایر  قطري

ألف
لایر  قطري

ألف
لایر  قطري

ألف
لایر  قطري

ألف
لایر  قطري

ألف
لایر  قطري

ألف
لایر  قطري

ألف
لایر  قطري

٢,١٠٣- - - - (٩١)- ٢,١٩٤الريان

٣,٥٦٧- - - - - - ٣,٥٦٧دانات

- - - - - - )٧٢,٨٠٠(٧٢,٨٠٠بنك التمويل االسيوي
١,٤٢٠- - - - - - ١,٤٢٠مجموعة سوليديرتي القابضة ش.ب.م

١٠١,٥٥٦- - - - - )١٤,٥٩٦(١١٦,١٥٢مرسى السيف

- (١٥) - - - ٥٥٦)١١,٧٦١(١١,٢٢٠جون سبيرز
- - - - - - )٥,٢٨٧(٥,٢٨٧وايز كابيتال

- (٣٠) - - - ١,١١١)٢٣,٥٢٢(٢٢,٤٤١بي ال ام اي اس يو بي
٢٠,٢٤٣- - - - (١٥٨))١٥٨(٢٠,٥٥٩أي بي سي اس يو بي

- - - - - - )٢٠,٦٦١(٢٠,٦٦١فندق إدوارد
٢٦,٥٩٧(١٣١)- - ١,٠١٩٥,٢٨٢- ٢٠,٤٢٧دارة المحفظة المميزةإ

- - - - - - )١٨,٦٣٦(١٨,٦٣٦اإلستثمار الخليجيةسلة شهاداتكيو إنفست 
١٥٥,٤٨٦(١٧٦)- - ٢,٤٣٧٥,٢٨٢)١٦٧,٤٢١(٣١٥,٣٦٤



).ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

.ير المدققةالمختصرة الموحدة غجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

مدققالغير الموحدالمختصرالمرحليبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في للتسعة أشهر

لفترة التسعة 
ر المنتهية في أشه

سبتمبر ٣٠
٢٠١٥

للسنة المنتهية
ديسمبر ٣١في 

٢٠١٤

التسعة أشهر لفترة
المنتهية في

٢٠١٤سبتمبر ٣٠

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريلف أريال قطريألف ريال قطريلف أ

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

١,٤٦١,١٣١١,٧٠٥,٥٥٨١,٢٢١,٤٢٣من العمليات المستمرة قبل الضريبةترة / السنة لفاصافي ربح 

-٢١,١٥٧١,٩٩٩صافي ربح الفترة / السنه من العمليات غير المستمرة

)١٠,٦١٤,١٣١((١٠,١٩٥,٤٣٧)(٢٠,٩٠٨,٩٣٢)المطلوبات التشغيليةصافي التغيرات في الموجودات و

)٩,٣٩٢,٧٠٨((٨,٤٨٧,٨٨٠))١٩,٤٢٦,٦٤٥(النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيليةصافي التدفقات 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)٧,١٢٩,٢٥١((٦,٣٢٨,٠٥٠)(٥,٩٩٦,٥١٢)شراء استثمارات مالية

١,٢٦١,٨٤٣٥,٤١٣,٦٢٩٤,٧٢٢,٤٩٢متحصالت من بيع استثمارات مالية

)١٨٣,٤٠٠((١٣٥,٠٨٣)(٦٢,٦٧٨)موجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة شراء

)٦٣,١١٠()١٨٠,٨٧٨((٥٩,٣٤٧)اإلستحواذ على شركات زميلة

١,٢٥٧--متحصالت من بيع شركات زميلة 

)٧١٢,٠٠١()٧٦٥,٧٦٠(-شراء استثمارات عقارية

-٤٨١,٤٢٥-متحصالت من بيع استثمارات عقارية

٩,١٢٤١٠,٥٣٦٨,٣٨٧توزيعات مستلمة من إستثمارات مالية

٢٣,٢٤٧١٩,٦٠٠١٧,٦٠٠توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

)٣,٣٣٨,٠٢٦((١,٤٨٤,٥٨١)(٤,٨٢٤,٣٢٣)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

لالتدفقات النقدية من أنشطة التموي

٢١,٢٧٩,٠١٩١٣,٥٨٦,٧٨٠١٣,٥٣٤,٤٥٤التغير في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 

)٩٤٥,١٧٢()٩٤٥,١٧٢((١,٠٠٤,٢٤٦)أرباح نقدية موزعة على المساهمين

--٢,٠٠٠,٠٠٠دوات رأس مال إضافىأمتحصالت من إصدار صكوك مؤهلة ك

٢٢,٢٧٤,٧٧٣١٢,٦٤١,٦٠٨١٢,٥٨٩,٢٨٢تمويلصافي التدفقات النقدية من أنشطة ال

)١٤١,٤٥٢(٢,٦٦٩,١٤٧(١,٩٧٦,١٩٥)حكمهيالنقد ومافيالزيادة ف(النقص) / صافى 

٩,١٩٢,٩٥١٦,٥٢٣,٨٠٤٦,٥٢٣,٨٠٤بداية الفترة/ السنةالنقد وما في حكمه في 

٧,٢١٦,٧٥٦٩,١٩٢,٩٥١٦,٣٨٢,٣٥٢)١٧النقد وما في حكمه في نهاية الفترة/ السنة (إيضاح 



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-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 . ٨٣٣٨للبنك هو رقم السجل التجاري . ١٩٨٢لسنة ٤٥بموجب المرسوم األميري رقم مساهمة قطرية 

فرع ٣١بصفة أساسية في األعمال المصرفية للشركات واألفراد واالستثمارات ولديه البنك. يعمل ٥٥٩ص.ب ،دولة قطر،الدوحة

ة في بورصة مدرجالبنك). أسهم .لة قطر وفرع واحد في السودان. الشركة األم للمجموعة هو مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.قفي دو

.قطر

المنتهية في أشهر التسعةللمجموعة لفترة مدققةالغير ة المرحلية المختصرة الموحدةـات الماليـدار البيانـة على إصـتمت الموافق

.٢٠١٥أكتوبر١٣بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٥سبتمبر ٣٠

الهامةاإلعداد والسياسات المحاسبية أسس٢
أسس اإلعداد 

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

"التقارير المالية المرحلية". ال تحتوي –٣٤وفقاً لتعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر التسعة

على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة مدققة الغير ت المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانا

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

ديسمبر ٣١ليس من الضروري أن تكون مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية فى أشهر 

٢٠١٥.

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

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

التقديرات.

عنتختلفاللتقدير االحتماالتالرئيسيةوالمصادرللمجموعةالمحاسبيةالسياساتتطبيقخاللمناإلدارةبهاقامتالتىالهامةالتقديرات

.٢٠١٤ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالموحدةالماليةالبياناتإعدادعندالمطبقةتلك

فيالمنتهيةةـللسنالموحدةةـالماليالبياناتن ـاح عنها ضمـمع تلك التي تم اإلفصتتفقإن أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة 

.٢٠١٤ديسمبر٣١

المحاسبية المتبعةالسياساتمعتتوافقمدققةالغير الموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

والمعدلةالجديدةمعايير المحاسبةبإستثناء،٢٠١٤ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةللمجموعةالموحدة السنويةالماليةالبياناتإعدادفي

الماليةللمؤسساتوالمراجعةهيئة المحاسبةعنالصادرةالماليةبةمعايير المحاسمعيتوافقبماإعدادهاتموالتي،أدناهوالمذكورة

قانونومتطلباتالمركزيقطرمصرفللمجموعة وتعليماتالشرعيةالرقابةهيئةقبلمنالمحددةالشريعةوقواعدومبادئاإلسالمية

هيئةعنالصادرةالماليةالمحاسبةمعاييرتغطيهاالالتيبالنسبة للمواضيعالصلة.ذات٢٠٠٢لسنة٥رقمالقطريالتجاريةالشركات

عنالمناسبة الصادرةالماليةللتقاريرالدوليةبالمعاييرباالسترشادتقوم المجموعةاإلسالميةالماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبة

.الدوليةالمحاسبةمعاييرمجلس



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٠-

(تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس اإلعداد (تتمة)

ليس للقانون في دولة قطر.٢٠١٥لسنة١١رقمالقطريالتجاريةوهو قانون الشركاتخالل الفترة ، تم إصدار قانون جديد للشركات

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.ىالجديد أي تاثير عل

ر المحاسبة الدولي المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايي

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

ية أصبحت المعايير والتفسيرات التال. صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالميةمالية مماثلة وجود معايير محاسبة 

ولكن ليس لها تأثير جوهري على حسابات المجموعة ، ولكنها تتطلب افصاحات إضافية:٢٠١٥يناير ١سارية المفعول إعتباراً من 

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

٢٠١٢- ٢٠١٠التحسينات السنوية 

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 األثرقييم ، وتقوم المجموعة حالياً بتالتطبيقالمعايير المحاسبية التالية صدرت ولكنها لم تصبح بعد ملزمة 

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

اإلسالمية. 

يناير ١ح واجب التطبيق اعتباراً من سيصب(األدوات المالية والذي –٩المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

٢٠١٨(.

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

.)٢٠١٦يناير ١

١سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من (الذي العمالء وعقودإيرادات–١٥المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.)٢٠١٧يناير 

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

.)٢٠١٦يناير ١واجب التطبيق اعتباراً من 

سيصبح واجب التطبيق اعتباراً (: طرق االستهالك واالطفاء المعتمدة والذي ٣٨رقم و١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

.)٢٠١٦يناير ١من 

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

.)٢٠١٦يناير 



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١١-

(تتمة)ت المحاسبية الهامةأسس اإلعداد والسياسا٢

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 مصرفيةلبنانبيت التمويل العربي 
٪٣٩,٨٧٪٣٩,٨٧اإلستثمار العقاريقطرالتطوير العقاري ذ.م.م (ب)درة الدوحة لإلستثمار و

-- إصدار صكوككايمانجزر (ج)المحدودةوكالصكإلصدارالمصرفشركة
٪٤٩٪٤٩االستثمار العقاريقطر(د)واالستثمار العقاريشركة عقار للتطوير

٪١٠٠٪١٠٠شركة تمويلقطر المحدودةللصكوكاالسالميقطرمصرفشركة
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣بنك استثمارىقطركيو إنفست ذ.م.م (هـ)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣االستثمار العقاريلكسمبورجأر إل (و)فيردي لكسمبورج أس إي 
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣ةفى حقوق الملكياالستثمار فرنساكيووست (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةالسعوديةكيو انفست السعودية (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر كيو لخدمات االعمال (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣ودائع استثماريةكايمانجزر لسيولة المحدودة (و)كيو الدارة ا
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر كيو سعودي الفا (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر كيو سعودي بيتا (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر كيو سعودي جاما (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةموريشيوسوانفست القابضة موريشيوس (و)كي

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

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣في حقوق الملكيةاالستثمار كايمانر جزكيو لحقوق الملكيه (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر كيو جرين (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةموريشيوسكيو اكزبيت (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةموريشيوسكيو ليرن (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر دة (و)كيو أي اس تي اديموندز تيراس المحدو
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر اس تي اديموندز تيراس جي بي المحدودة (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر اس اي تي الدارة االستثمار المحدودة (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةموريشيوس)إنير موريشس لإلستثمارات المحدودة (و

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةكايمانجزر شركة مبادرة آسيا للتمويل (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةكايمانجزر كيو أدميرال (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةقطر (مركز قطر للمال)كيو إنفست أدميرال (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةكايمانجزر كيو مارينا (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةقطر (مركز قطر للمال)كيو إنفست مارينا (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةكايمانجزر كيو دنمارك (و)

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣ة استثمار قابضةشركقطر (مركز قطر للمال)كيو إنفست دنمارك ذ.م.م (و)
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة ذات غرض خاصقطر (مركز قطر للمال)(و).م.م.ذكيو إنفست التجارية القابضة 

٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣توفير تسهيالت مرابحةكايمانجزر و)(كيو إنفست التجارية 
٪٥٠,١٣٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر كيو أي ون وال ستريت لالستثمار (و)

-٪٥٠,١٣إدارة صناديقلوكسمبورجإي أف أتش أس. أيه.أر.أل (و)
-- استثمار عقاريقطر كيوالند العقارية (و) 



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٢-

(تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة –أسس التوحيد 

نشاط الشركةبلد التأسیس
نسبة الملكیة الفعلیة 

٢٠١٥٢٠١٤
-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية قطر (مركز قطر للمال)كيو انفست كانيون (و)

-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية كايمانجزر (و).م.م.ذكيو كانيون 
-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية لوكسمبورجكيو ألوي أس. أيه.أر.أل (و)

-٪٥٠,١٣كة استثمار قابضةشركايمانجزر (و).م.م.ذ١كيو أثيكا 
-- شركة استثمار قابضةكايمانجزر (و).م.م.ذ٢كيو أثيكا 
-٪٥٠,١٣شركة استثمار قابضةكايمانجزر (و).م.م.ذ١إن جي بي في –كيو آي 
-- شركة استثمار قابضةكايمانجزر (وّ).م.م.ذ٢إن جي بي في –كيو آي 
-- شركة استثمار قابضةكايمانجزر )وال ستريت استيكو (و١كيو آي 
-- شركة استثمار قابضةكايمانجزر (و)وال ستريت آي إن سي ١كيو آي 

-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية قطر (مركز قطر للمال)(و)كيو انفست ترابيتي ذ.م.م 
-٪٥٠,١٣انية لتوفير تسهيالت إئتمقطر (مركز قطر للمال)(و)كيو انفست تشارجر ذ.م.م 

-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية كايمانجزر (و)كيو تشارجر ذ.م.م 
-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية كايمانجزر (و)أوربا بي إي كايمان ذ.م.م 

-- شركة استثمار قابضةلوكسمبورج(و)أوربا بي إي لوكس 
-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية )قطر (مركز قطر للمال(و)كيو انفست ريو ذ.م.م 

-٪٥٠,١٣لتوفير تسهيالت إئتمانية قطر (مركز قطر للمال)(و)كيو انفست أوربا بي إي مركز قطر للمال ذ.م.م 
-٪٤٥,١٢عقاري شركة استثمار لوكسمبورجأس. أيه.أر.أل (و)ريو أنكوم 

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

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

، 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.

ت مسؤولية محدودة لغرض وحيد وهو تأسست شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة في جزر كايمان كشركة معفاة ذا)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.

عضاء المجلس أجمالي عدد إمجلس اإلدارة من أعضاء من٨، 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.

ادت حصة فقد ز، 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.



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٣-

القطاعيالتقرير٣
تقدم هذه القطاعات والتي تمثل القطاعات اإلستراتيجية للمجموعةوقطاعات تشغيلية أربع إلىالمجموعة قسمت، ألغراض اإلدارة

تتم إدارتها بناء على الهيكل اإلداري والتقارير بالمجموعة. لكل من هذه القطاعات الخدمات المختلفة واإلستراتيجية المنتجات و
رية بشكل شهري. الملخص التالي يوضح العمليات بالقطاعات تشغيلية اإلستراتيجية يقوم الرئيس التنفيذي باإلطالع على التقارير اإلدا

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 –األعمال المصرفية لألفراد
والتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطاقات إئتمانية ووخطوط اإلئتمان الشخصية ورهون إلخ... 

والتمويل ووظائف مركزية أخرى.ستثمارالخزينة 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

.عقطالكلوالمطلوباتوالموجوداتبالنتائجتتعلقمعلوماتادراجأدناهتم

قبـل مـن مراجعتهـا تمتالتيالداخليةاالدارةتقاريرفيإدراجهايتموالتيقبل الضـريــــبة القطاعربحعلىبناءااألداءيقاس
متعلقـة  معينـة قطاعـات نتائجتقييمأساسهيالمعلوماتتلكأناإلدارةتعتقدحيثاألداءلقياسالقطاعربحيستخدم. الرئيس التنفيذي

اخرى تعمل في هذه المجاالت.بكيانات



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٤-

)تتمة(التقرير القطاعي٣

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

(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر ٣٠

إیرادات خارجیة:
١٫٤٥٩٫٩٤١٧٦٥٫٥٨٣٣١٣٫٣٩٥٢٩٣٫٤٤١٢٫٨٣٢٫٣٦٠إجمالي إیرادات أنشطة التمویل واالستثمار

١٥٥٫٦٨٢١١٣٫٩٤٢٢٢٫١٨٣٥٣٫٣٥٢٣٤٥٫١٥٩صافي إیراد رسوم وعموالت
٥٥٫٩٧٤٣٫٠٠٦٥٨٫٩٨٠- - يصافي ربح عملیات النقد األجنب

٢١٫٢٠٢٢٫٠٠٣٢٣٫٢٠٥- - الحصة من نتائج شركات زمیلة 
١٤٫٨٧٥١٤٫٨٧٥- - - إیرادات أخرى

--١٣٥٫٩٠٥٢٣٩٫٦٣٣(٣٧٥٫٥٣٨)القطاعاتما بیناإلیرادات
٢١٫١٥٧٢١٫١٥٧- - - من شركة  تابعة محتفظ بھا للبیعالربح

١٫٢٤٠٫٠٨٥١٫٠١٥٫٤٣٠٦٥٢٫٣٨٧٣٨٧٫٨٣٤٣٫٢٩٥٫٧٣٦لعملیات غیر المستمرةإجمالي إیراد القطاع بعد ا

(٧٦٦٫٤٠٩)(١٩٦٫٥٢٠)(١١١٫٦٧٢)(٢٨٦٫٩٢٧)(١٧١٫٢٩٠)تكالیف موظفین ومصاریف أخرى ومصاریف إستھالك وإطفاء
(١٣٠٫١٣٩)- (١٣٠٫١٣٩)- - الربحمنالصكوكحملةحصة

(٦٥٩٫٢١٦))٢٧٫٩٤٧((١٠٩٫٠٧٧)(١٣٨٫٢٨٥)(٣٨٣٫٩٠٧)االستثمار المطلقصافي العائد على أصحاب حسابات

البنود غیر النقدیة الھامة األخرى:
(١٨٤٫٥٠٠)- (١٨٤٫٥٠٠)- - إنخفاض قیمة استثمارات مالیة وعقاریةخسائرصافي 
(٧٢٫٧٦٩)(٨.٩٠٥)(١١٢٫٢١٤)(٢٠٫٢٥٩)(٣٢٫٣٩١)إنخفاض قیمة موجودات تمویلخسائرصافي 

(٤١٥)- (٤١٥)- - خسائر إنخفاض اخرى
٦٥٢٫٤٩٧٥٦٩٫٩٥٩١٠٥٫٣٧٠١٥٤٫٤٦٢١٫٤٨٢٫٢٨٨ربح القطاع الصادر عنھ التقریر قبل الضریبة

(١٢٫٥٧٢)(١٢٫٥٧٢)- - - مصروف الضریبة
٦٥٢٫٤٩٧٥٦٩٫٩٥٩١٠٥٫٣٧٠١٤١٫٨٩٠١٫٤٦٩.٧١٦ربح القطاع الصادر عنھ التقریر بعد الضریبة



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٥-

(تتمة)التقرير القطاعي ٣
معلومات عن التقرير القطاعي

المجموعودوليةمحليةتابعةشركاتالخزينة المركزية للمجموعةالخدمات المصرفية لألفرادالخدمات المصرفية للشركات
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

(غير مدققة)٢٠١٤بتمبر س٣٠
إيرادات خارجية:

١٫٠٧٤٫٤١٥٦٤٧,٧٢٧٣٠٩٫٠٤٧٢٤٨٫٢٧٨٢٫٢٧٩٫٤٦٧إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
١٠٢٫١٥٠٨٨,٠١٨١٥٫٦٨٧٨٣٫٣٨٧٢٨٩٫٢٤٢صافي إيراد رسوم وعموالت

٤٥٫١٤٤٣٫٦٢٦٤٨٫٧٧٠--صافي ربح عملیات النقد األجنبي
٢٨٫٤٣٥(٣٠)٢٨٫٤٦٥--الحصة من نتائج شركات زميلة 

١٧٫٨٧٤١٧٫٨٧٤---إيرادات أخرى
--١٠٩,٤٣٢١٧٧٫٧٣٣(٢٨٧٫١٦٥)القطاعاتما بيناإليرادات

٨٨٩٫٤٠٠٨٤٥,١٧٧٥٧٦٫٠٧٦٣٥٣٫١٣٥٢٫٦٦٣٫٧٨٨إجمالي إيراد القطاع بعد العمليات غير المستمرة

(٦٨٤٫٦١١) (١٦٩٫٢٣١) (٦٢٫٢٦٣) (٢٩٢٫٣٦٠)(١٦٠٫٧٥٧) تكاليف موظفين ومصاريف أخرى ومصاريف إستهالك وإطفاء
(١٣٠٫١٣٩)-(١٣٠٫١٣٩) --الربحمنالصكوكحملةحصة

(٤١٢٫٦٢٥) (٢٢٫٩٥٠) )٢٧٫٩٧٩((١٦٧,٨٥٠))١٩٣٫٨٤٦(صافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

البنود غير النقدية الهامة األخرى:
(١٣١٫٢٥٠) (١٠٫٤٥٠) (١٢٠,٨٠٠)--إنخفاض قیمة استثمارات مالیة وعقاریةخسائرصافي 
(٧٥٫٨١٦) (٥٤٢) -(٢٣,٨٠٩)(٥١٫٤٦٥) إنخفاض قیمة موجودات تمویلخسائرصافي 

(٧٫٩٢٤) (٧٫٤١٨) (٥٠٦)--اخرىخسائر إنخفاض
٤٨٣٫٣٣٢٣٦١,١٥٨٢٣٤,٣٨٩١٤٢٫٥٤٤١٫٢٢١٫٤٢٣ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

(٣٤٫٩٠٧)(٣٤٫٩٠٧)---مصروف الضريبة
٤٨٣٫٣٣٢٣٦١,١٥٨٢٣٤,٣٨٩١٠٧٫٦٣٧١٫١٨٦٫٥١٦ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة

مالحظة:
لكي تتماشى مع عرض البيانات المالية ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعةالموحدة الغير مدققة المختصرةفي البيانات المالية المرحلية٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعةتم تصنيف بعض اإليرادات والمصروفات القطاعية 

لية.والتصنيف المعتمد خالل الفترة الحا



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٦-

(تتمة)التقرير القطاعي ٣

المصرفیة الخدمات 
للشركات

الخدمات المصرفیة
لألفراد

الخزینة المركزیة 
للمجموعة

محلیةتابعةشركات
اإلجماليودولیة

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

دققة)(غير م٢٠١٥سبتمبر٣٠

٦٣٫٢٠٠٫٢٤١١٧٫٧٥٧٫٨٥٤٣٧٫١٣٠٫٥١٩٤٫٦١٨٫٧٢٤١٢٢٫٧٠٧٫٣٣٨القطاعموجودات

٤٤٫٧١٩٫٤٧٢٢٦٫٩٠٧٫٨٠١٣١٫٣٣٧٫٠٤٦٣٫١٠٨٫٥٥٣١٠٦٫٠٧٢٫٨٧٢قطاعللالمطلقاإلستثمار حسابات صحاب أحقوق ومطلوبات

لمصرفیة الخدمات ا
للشركات

الخدمات المصرفیة
لألفراد

الخزینة المركزیة 
للمجموعة

محلیةتابعةشركات
ودولیة

اإلجمالي

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

ف أل
ريال قطري

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١

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 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٧-

ةداوت المالیالقیمة العادلھ وتصنیف األ٤

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

القیمة العادلة 
من خالل بیان 

الدخل

القیمة العادلة من 
خالل بیان حقوق 

التكلفة المطفأةالملكیة
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
ريلایر قط

(غیر مدققة)٢٠١٥رسبتمب٣٠
٤٫٩٨٢٫٢٦٥٤٫٩٨٢٫٢٦٥٤٫٩٨٢٫٢٦٥--نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

٨٫١٠٧٫٧٢١٨٫١٠٧٫٧٢١٨٫١٠٧٫٧٢١--أرصده لدى البنوك
٨٢٫٠٥١٫٨٥٣٨٢٫٠٥١٫٨٥٣٨٢٫٠٥١٫٨٥٣--موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

١٫٤٦٠٫٢٠٦١٫٤٦٠٫٢٠٦-٧٢٨٫٦٢٩٧٣١٫٥٧٧بالقیمة العادلة-

بالقیمة المطفأة-
--

١٩٫٤٤٤٫٦٦٤١٩٫٤٤٤٫٦٦٤
١٩٫٦٥٢٫٥٤

٤
٣٢٦٫٤٩٤٣٢٦٫٤٩٤٣٢٦٫٤٩٤--موجودات أخرى

٧٢٨٫٦٢٩٧٣١٫٥٧٧١١٤٫٩١٢٫٩٩٧١١٦٫٣٧٣٫٢٠٣١٦١٫٥٨١٫٠٨٣

١٢٫١٥٤٫٤٠٤١٢٫١٥٤٫٤٠٤١٢٫١٥٤٫٤٠٤--حسابات البنوك 
١٣٫٨٧١٫١٤١١٣٫٨٧١٫١٤١١٣٫٨٧١٫١٤١--حسابات العمالء الجاریة

٥٫٤٥٤٫٨٩٥٥٫٤٥٤٫٨٩٥٥٫٤٥٤٫٨٩٥--صكوك تمویل
١٫٨٢٩٫٠٧١١٫٨٢٩٫٠٧١١٫٨٢٩٫٠٧١--مطلوبات أخرى

--٣٣٫٣٠٩٫٥١١٣٣٫٣٠٩٫٥١١٣٣٫٣٠٩٫٥١١

القیمة العادلة 
من خالل بیان 

الدخل

القیمة العادلة من 
خالل بیان حقوق 

التكلفة المطفأةالملكیة
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
(مدققة)٢٠١٤دیسمبر ٣١

٤٫٩٣٣٫٤٧٤٤٫٩٣٣٫٤٧٤٤٫٩٣٣٫٤٧٤--نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

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 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٨-

)تتمة(ة العادلھ وتصنیف األداوت المالیةالقیم٤
العادلةالقيمةتدرج

:التقييمتقنياتحسبالماليةلألدواتالعادلةالقيمةعنواإلفصاحلتحديدالتاليالتدرجالمجموعةتستخدم

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

و؛ مباشرةغیر
.واضحةسوقيةبياناتعلىتعتمدالوالتيالمسجلةالعادلةالقيمةعلىهامتأثيرلهابياناتتستخدمالتيالتقنيات:٣المستوى

المستویات فيبینتحویلحدثإذاماالمجموعةتقرر،متكررأساسعلىالعادلةبالقیمةتسجیلھایتمالتيالمالیةلألدواتبالنسبة
كلفي نھایة) ككلالعادلةیمةالقلقیاسھامةتعتبرالتيللمدخالتمستوىأدنىإلىاستنادا(التصنیفتقییمإعادةخاللمنالتدرج

.مالیةفترة

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتالمجموعةلدىكان، ٢٠١٤ديسمبر ٣١و٢٠١٥سبتمبر٣٠فيكما

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي (غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر ٣٠

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

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:
إستثمارات مالية:

مة العادلة إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقي
----من خالل بيان الدخل 

إستثمارات مالية غير مدرجة مصنفة بالقيمة 
٢١٦٫١٠٧٣٩٧٫٩٥٧-٦١٤٫٠٦٤العادلة من خالل بيان الدخل 

إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة 
--٢٦٥٫٦٦١٢٦٥٫٦٦١من خالل حقوق الملكية 

مصنفة بالقيمة إستثمارات مالية غير مدرجة
٣٤٠٫٢١٨١٢٥٫٦٩٨-٤٦٥٫٩١٦العادلة من خالل حقوق الملكية 



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-١٩-

)تتمة(ةداوت المالیالقیمة العادلھ وتصنیف األ٤
)تتمة(العادلةالقيمةتدرج

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي (مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١

السوق أسعار
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

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:
إستثمارات مالية:

إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة 
----من خالل بيان الدخل 

إستثمارات مالية غير مدرجة مصنفة بالقيمة 
٢٨٠٫٥٩٣١٦٨٫٣٠٩-٤٤٨٫٩٠٢العادلة من خالل بيان الدخل 

إستثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة 
--٢٢٢٫٨٩٩٢٢٢٫٨٩٩من خالل حقوق الملكية 

إستثمارات مالية غير مدرجة مصنفة بالقيمة 
٤٩٨٫٣٩٨٥٠٫٨٥١-٥٤٩٫٢٤٩العادلة من خالل حقوق الملكية 

عملیتمولم،العادلةالقیمةلقیاس٢والمستوى١المستوىبینتحویلأيعملیتملم،٢٠١٥سبتمبر٣٠فيالمنتھیةالفترةخالل
.العادلةالقیمةلقیاس٣مستوىالمنأوإلىتحویلأي

القيمةانخفاض٥
الموضوعيالدلیل. أصلقیمةانخفاضعلىموضوعيدلیلھناككانإذامابتقییمالمجموعةتقومماليمركزبیانكلتاریخفي

الطرفجانبمنلتأخراأوالتقصیریتضمن) الملكیةحقوقأدواتفياالستثماراتمتضمنة(المالیةالموجوداتقیمةانخفاضعلى
لتفكرالمجموعةتكنلمبشروطالمجموعةجانبمنالدفعاتأوالتمویلموجوداتھیكلةإعادةأوفیھاالمستثمرالشركة/ المقابل

البیاناتأوالمالیةللورقةالنشطةالسوقاختفاءأوإفالسفيسیدخلالمصدرأوالمقترضأنعلىوالمؤشراتذلكبخالففیھا
أوالمصدرینأوالمقترضینلدىالدفعمركزفيالسلبیةالتغیراتمثلموجوداتبمجموعةیتعلقفیمامالحظتھایمكنالتيرىاألخ

الھاماالنخفاضفإنالملكیةحقوقأدواتفيلالستثماراتوبالنسبةذلكإلىباإلضافة. التقصیربحاالتالمتعلقةاالقتصادیةالظروف
.القیمةانخفاضعلىموضوعیادلیالیعتبرتكلفتھامنأقلإلىالعادلةھاقیمتفياالجلطویلأو

الملكيةحقوقخاللمنالعادلةبالقيمةالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثمارات
یوضعفإنھادلةالعبالقیمةوالمقاسةالملكیةحقوقخاللمنالعادلةبالقیمةالمصنفةالملكیةحقوقأدواتفياالستثماراتحالةفي

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

بیانفيبھواالعترافالمساھمینحقوقمنالموحدالمساھمینحقوقفيالتغیراتبیانفيسابقابھاالمعترفالمتراكمةالخسارة
أدواتفياالستثماراتعنالموحدالدخلبیانفيسابقابھاالمعترفالقیمةفياالنخفاضخسائرعكسیتمذلكعدب. الموحدالدخل
ملیون لایر ١٢٧٫٧: ٢٠١٤سبتمبر٣٠(قطريلایرملیون١٨٤٫٥المجموعةسجلت. المساھمینحقوقخاللمنالملكیةحقوق
" عقاریةومالیةاستثماراتقیمةفيانخفاضخسائرصافي"فيادراجھاتمتيوالمالیةاستثماراتقیمةفيانخفاضخسائر)قطري
.مدققالغیر الموحدالمرحليالدخلبیانضمن



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٠-

)تتمة(القيمةانخفاض٥
العقاريةستثماراتاإل

في غیر المحققة التقییم حأربابغرض الزیادة الرأسمالیة بالقیمة العادلة ویتم قید 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.

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

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

كخسائر )الشئ:٢٠١٤سبتمبر٣٠(ولم تقم المجموعة بتكوین ایھ مخصصفإنھ یتم إضافتھا لحساب إحتیاطي القیمة العادلة. 
ضمن بیان إنخفاض في قیمة استثمارت مالیة وعقاریة" خسائرتم إدراجھا في "صافي یوالتي العقاریة إنخفاض في قیمة اإلستثمارات

.مدققالغیر الدخل المرحلي الموحد

)المطفأةبالتكلفةالمصنفةالدينأدواتطبيعةذاتأدواتفياالستثماراتمتضمنة(المطفأةبالتكلفةالمسجلةالماليةالموجودات

للموجوداتالدفتریةالقیمةبینالفرقأنھاعلىالمطفأةبالتكلفةالمسجلةالمالیةالموجوداتقیمةفياالنخفاضخسائرقیاسیتم
فيبالخسائراالعترافیتم. للموجوداألصليالفعليالربحبسعرمخصومةالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالحالیةوالقیمةالمالیة

یتمالقیمةفياالنخفاضخسارةمبلغانخفاضفيالحقحدثیتسببعندما. مخصصحسابفيإظھارھایتموالموحدالدخلبیان
تدرس. سابقابھاالمعترفالقیمةفياالنخفاضخسائرحدإلىالموحدالدخلبیانخاللمنالقیمةفياالنخفاضخسارةعكس

الفرديالمستویینمنكلعلىالمطفأةبالتكلفةالمسجلةلمالیةاالموجوداتقیمةفياالنخفاضخسارةعلىالدلیلالمجموعة
یتم تقییم جمیع .القیمةفيالمحدداالنخفاضعلىللوقوففردیةبصفةالھامةالمالیةالموجوداتجمیعتقییمیتم. والجماعي

تجمیع الموجودات ذات الخصائص الموجودات المالیة الھامة غیر الفردیة بصورة جماعیة لتحدید اإلنخفاض في القیمة من خالل
(٧٢٫٧. سجلت المجموعة مخصص بمبلغ المماثلة ملیون لایر قطري) كمخصص ٧٥٫٨: ٢٠١٤سبتمبر ٣٠ملیون لایر قطري 

إلنخفاض قیمة الموجودات المالیة والذي ادرج تحت بند "صافي خسائر إنخفاض قیمة الموجودات المالیة" في بیان الدخل المرحلي 
) إلنخفاض ملیون لایر قطرى٢٠١٤:٣٫٥سبتمبر  ٣٠أي مبالغ (بتكوینلم تقم المجموعة ،. اضافة إلي ذلك مدققالغیرالموحد

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

موجودات تمويل٦
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

٩٢,٦٨٣,٩٢٦٦٦,٦٣٩,٠٥١٦٤٫٨٨١٫٠٧٧إجمالي موجودات التمويل
)٥٫٦٥٤٫٩٤٦()٦,٣٩٩,٢٦٧((١٠,٠١٢,٤٣٤)ناقص : ربح مؤجل  

)٤٩٧٫٦٠٩()٥١٤,٨٤٩()٥٧٣,٤٢٦(موجودات التمويللمخصص خاص 
)٥٢٫٩٦٧()٤٣,٤٠٤()٤٦,٢١٣(أرباح معلقة 

٨٢,٠٥١,٨٥٣٥٩,٦٨١,٥٣١٥٨,٦٧٥,٥٥٥صافي موجودات التمويل

مالحظة:
سبتمبر ٣٠كما في ملیون لایر قطري ٥٤١مبلغ بلھامخصص تكوینالتي تم ومنخفضة القیمة واللمتعثرةبلغ المبلغ اإلجمالي لموجودات التـمویل ا

والتي تمثل ما ملیون لایر قطري ٥٥٠: ٢٠١٤دیسمبر ٣١(صافي من األرباح المؤجلة من إجمالي موجودات التمویل ٪٠٫٧والذي یمثل٢٠١٥
).في من األرباح المؤجلةصامن إجمالي موجودات التمویل٪٠٫٩نسبتھ 



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢١-

استثمارات مالية٧
(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر ٣٠

االجماليغير مدرجةمدرجةاالجماليغير مدرجةمدرجة
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
القيمة استثمارات مصنفة ب

العادلة من خالل بيان الدخل:
استثمارات في حقوق ·

٤٤٨,٩٠٢٤٤٨,٩٠٢-٦١٤,٠٦٤٦١٤,٠٦٤-الملكية

استثمارات في أدوات ·
ذات طبيعة دين 

١٠٠,٨١٩-١١٤,٥٦٥١٠٠,٨١٩-١١٤,٥٦٥ذات معدل ثابت-

١١٤,٥٦٥٦١٤,٠٦٤٧٢٨,٦٢٩١٠٠,٨١٩٤٤٨,٩٠٢٥٤٩,٧٢١
مارات في أدوات ذات طبيعة إستث
المصنفة بالتكلفة المطفأة دين
صكوك حكومة  دولة -

ومرابحة مصرف قطر
١,٨٩٧,٨٤٥١٤,٨٨٥,٥٢١١٦,٧٨٣,٣٦٦١,١١٣,٤٤٠١١,٣٢٧,٣٢١١٢,٤٤٠,٧٦١قطر المركزي

٢,٣٧١,٣٥٦١٤٨,٤١٥٢,٥١٩,٧٧١١,٨٩٣,٧٧٧١٦١,٨٠٩٢,٠٥٥,٥٨٦ذات معدل ثابت-

١٣٦,١٨٠-١٣٢,٤٢٧٩,١٠٠١٤١,٥٢٧١٣٦,١٨٠متغيرذات معدل -

٤,٤٠١,٦٢٨١٥,٠٤٣,٠٣٦١٩,٤٤٤,٦٦٤٣,١٤٣,٣٩٧١١,٤٨٩,١٣٠١٤,٦٣٢,٥٢٧

استثمارات في أدوات حقوق 
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة 

٢٦٥,٦٦١٤٦٥,٩١٦٧٣١,٥٧٧٢٢٢,٨٩٩٥٤٩,٢٤٩٧٧٢,١٤٨من خالل حقوق الملكية

٤,٧٨١,٨٥٤١٦,١٢٣.٠١٦٢٠,٩٠٤,٨٧٠٣,٤٦٧,١١٥١٢,٤٨٧,٢٨١١٥,٩٥٤,٣٩٦



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٢-

زميلةشركاتفيإستثمارات٨
٢٠١٥

انشئتھولندیةشركةيفدوالرملیون١٦٫٢مبلغبإستثمار، شركة تابعة للبنك ،إنفستكیوشركةقامت،٢٠١٥شھر مارس خالل
.إنفستكیوسجالت فىزمیلةكشركةسجلتوالتى٪٢٧٫٨بنسبةالشركاءمنإثنینمعدي أف –كیو أي تي بإسمحدیثاً

٢٠١٤
٦١مقابلاآلسیوىالتمویلبنكفىالتصویتأسھممن٪ ١٠بنسبةإضافیةحصةعلىالبنكحصل،٢٠١٤مایو١منإعتبارا
بنكإلشرافویخضعامالیزیفىإسالميكبنكمسجلاآلسیوىالتمویلبنك٪. ٦٠إلىالمساھمةنسبةلترتفعقطرىلایرملیون
.لشركاتاولألفرادالمصرفیةالخدماتتشملللبنكالرئیسیةاألعمال. المالیزينیجارا

المالیةالبیاناتتوحید-١٠رقمالمالیةالتقاریرمعیارلتعریفوفقااآلسیويالتمویلبنكعلىالسیطرةحقالمصرفیمتلكال
إتفاقیةوجودبسببوذلك،الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمیة یعالتجم–٢٣رقمالماليالمحاسبةومعیار

طریقمتبعازمیلةشركاتفىاإلستثمارات- ٢٤رقمالماليالمحاسبةلمعیاروفقازمیلةكشركةیعاملفانھلذا،المساھمینمع
.الملكیةحقوق

:٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في ياآلسیوتمویلالبنكفىفيالمجموعةحصةأدناهالجدولیوضح

حصة المجموعة
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
الف

ريال قطري

٢٫١١٧٫٨٧٢إجمالي الموجودات 

١٫٧٩٣٫٢٩٩إجمالي المطلوبات

٣٢٤٫٥٧٣صافي الموجودات

٨٫٤٥٧الحصة من نتائج األعمال
٢٢٫٠٤٨اذالشھرة الناتجة من اإلستحو



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٣-

موجودات ومطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع ٩

كیو ویست إس أیھ إس

للبیع وذلك كمحتفظ بھاتأسست في فرنسا ، للبنك تابعة أدرجت الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكیو ویست إس أیھ إس ، شركة 
االستبعاد خالل عملیة . یتوقع أن یتم االنتھاء من ٢٠١٤موعة في دیسمبر إدارة المجمن قبل بعد اعتماد وتفعیل خطة االستبعاد 

. الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكیو ویست إس أیھ إس ھي كما یلي:٢٠١٥سنة 

سبتمبر ٣٠
٢٠١٥

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

سبتمبر ٣٠
٢٠١٤

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

-١٥,٧٢٠٦١,٣٦١موجودات 

-٤,٣٥٣١٨,٦٨٨مطلوبات

ستثمار المطلقاإلحقوق أصحاب حسابات ١٠
سبتمبر ٣٠

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

٥٨٫٠٩٤٫٩٨٢٣٨٫١٨٢٫٣٧٩٣٦,٦٠٧,٠٤٤حسابات ألجل

١١٫٥٨١٫٩٦٠١٠٫٢٩٩٫١٩٥١٠,٠٥٨,٩٩١حسابات توفير

٣٫٠٧٤٫٥٦٩٢٫٩٩٢٫٨٤٥٤,٧٥٠,٨٥٢حسابات تحت الطلب

٧٢٫٧٥١٫٥١١٥١٫٤٧٤٫٤١٩٥١٫٤١٦٫٨٨٧

٧٫٤٩٧٥٫٥٧٠١٠٫٧٧٦الحصة من احتياطي القيمة العادلة 

٧٢٫٧٥٩٫٠٠٨٥١٫٤٧٩٫٩٨٩٥١٫٤٢٧٫٦٦٣اإلجمالي 

التسعةلفترة 
المنتهية فيأشهر
٢٠١٥سبتمبر٣٠

التسعةلفترة 
أشهر المنتهية في

٢٠١٤سبتمبر ٣٠

(غير مدققة)(غير مدققة)
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

-٢١,١٥٧ربح الفترة  



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٤-

طي قانونياحتيا١١
من صافي أرباح السنة ٪ بحد أدنى١٠يتم احتجاز ، وتعديالته ٢٠٠٦لسنة ٣٣بموجب قانون مصرف قطر المركزي رقم 

ويل لحساب االحتياطي القانوني عندما يبلغ رصيده ما يعادل ححساب االحتياطي القانوني ويتم التوقف عن التإلىلتحول

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

تحويل أية مبالغ إلى لم يتم وبعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.٢٠١٥) لسنة ١١التجارية القطري رقم (

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

احتياطي مخاطر١٢
منكلتمويللموجوداتالطارئةالحاالتلتغطيةمخاطراحتياطيتكوينيجب،المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقا

الخاصللقطاعالمجموعةقبلمنالممنوحالتمويلإجماليمن٪٢,٥بنسبةأدنىحدباشتراطوالخاصالعامالقطاعين

فيالماليةوزارةقبلمنالمضمونأو/ إلىالمقدمالتمويل. المعلقةواألرباحالمخصصاتاستبعادبعدقطروخارجداخل

احتياطيالىالفترةخاللمبالغايةتحويليتملم. المباشرالتمويلإجماليمنيستبعدنقديةضماناتمقابلالتمويلأوقطر

٢٨٤,٧تم تحويل :٢٠١٤ديسمبر٣١لسنة المنتهية في ا(السنةنهايةفىالمطلوبالمبلغتحويلسيتمهانحيثالمخاطر

). إلي احتياطي المخاطرقطريريالمليون

أخرىاحتياطيات١٣
خصمبعدزميلةشركاتفياإلستثماراتمنالموزعةغيراألرباحمنالمجموعةحصةاألخرىاإلحتياطياتتمثل

.المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقاًالمستلمةاألرباح

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

نقدية (بواقع أرباح٪٤٠: ٢٠١٤سبتمبر ٣٠()ريال قطري للسهم الواحد٤,٢٥(بواقع ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في 

.)٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة النتهية في ) هم الواحدريال قطري للس٤

أسهم للموظفينمكافآتاحتياطي١٥
"برنامج خيار أسهم الموظف " من قبل كيو انفست ذ.م.م ، شركة تابعة ٢٠١٥خالل سنة  ، لموظفيها للبنك، تم اعتماد 

ار واحد : سهم واحد وسوف يكون سعر مليون سهم بمعدل خي٣٧,٥الرئيسين. وفقاُ للبرنامج ، تمت الموافقة على طرح 

ريال قطري). سوف يكون طرح األسهم كما يلي:٣,٦٤الممارسة للسهم دوالر أمريكي (

من األسهم مباشرة بعد تاريخ اإلدراج.٪٥٠§

شهر من تاريخ اإلدراج.١٢من األسهم بعد ٪٢٥§

شهر من تاريخ اإلدراج.٢٤من األسهم بعد ٪٢٥§

شهر من تاريخ الطرح (أو سوف ترد) وتنهي صالحيتها ، إذا لم يتم إدراجها ، بعد ٢٤ات خالل هذه الخياراستعماليجب 

.سنوات من تاريخ المنح٥
مليون ريال قطري في بيان ٩,٣، قامت المجموعة بتحقيق ٢٠١٥سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعةفيما يتعلق ب

: ال شيء).٢٠١٤سبتمبر ٣٠(مكافآت أسهم موظفينمدفوعات وف غير المدقق كمصرالموحدحلي المختصرالدخل المر



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٥-

صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي١٦
. مليار ريال قطري٢بقيمة إضافيرأس مال صكوك مؤهلة كأدواتقامت المجموعة بإصدار ،٢٠١٥خالل سنه 

بمعدالتوتم إصدارها . مية وتدفع سنوياًتوزيعات األرباح على هذه الصكوك تقديرية وغير تراكالصكوك غير مضمونة و
وال تقديرهاحسب األرباحعدم دفع للمجموعةيحق . بعد ذلكفيماالربحمعدلوسيتم مراجعة ثابتة ألول ست سنوات ربح

ال تحمل تاريخ استحقاق وتم تصنيفها في حقوق الملكية.باألرباح. الصكوك المطالبة الصكوكيحق لحاملي 

في حكمه النقد وما ١٧
وال يشتمل على أشهرثالثةيشتمل النقد وما في حكمه على األرصدة التالية والتي لها تواريخ استحقاق أصلية أقل من 

:االحتياطي النقدي مع مصرف قطر المركزي
سبتمبر ٣٠

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

لفأ
ريريال قط

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

نقد والحساب الجاري لدى مصرف قطر المركزي 
٩٣٨٫٧٨٩١٫٩٤٤٫٩٣٣١٫٣٨٨٫٦٤٥(بإستثناء حساب اإلحتياطي مع مصرف قطر المركزي) 

٦٫٢٧٧٫٩٦٧٧٫٢٤٨٫٠١٨٤٫٩٩٣٫٧٠٧أرصدة لدى البنوك 

٧,٢١٦,٧٥٦٩٫١٩٢٫٩٥١٦٫٣٨٢٫٣٥٢اإلجمالي 

التزامات محتملة وتعهدات ١٨
سبتمبر ٣٠

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
سبتمبر ٣٠

٢٠١٤
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

أ) مطلوبات محتملة
٨,٤٥٢,٢٥١٦,٤٥٦,٤٩٢٥٫٥٨٤٫٣٩٨سقوف تمويل غير مستخدمة 

٥٥١,٣٨٩٥٣٣,٣٢٩٦٥٨٫٥٤١ت بنكيةقبوال

١٠,٧٧٠,٠٧٩٨,٦٤٠,٢٠٨٨٫٣٤١٫٢٢١خطابات ضمان 

١,٤٣٧,١٦٧١,٦٢٣,٩٠٥٢٫٠٨٧٫٤٧٠إعتمادات مستندية 

٢١,٢١٠,٨٨٦١٧,٢٥٣,٩٣٤١٦,٦٧١,٦٣٠

ب) إلتزامات

١٦٣,٨٠٠-١١٧,٩٥٤إلتزام إستثمار

٢١,١٥٥,٤٣٧٨,٤٩٨,٩٥١٨,٦٠٥,٢١٧أدوات إدارة مخاطر أخرى

٢١,٢٧٣,٣٩١٨,٤٩٨,٩٥١٨,٧٦٩,٠١٧

٤٢,٤٨٤,٢٧٧٢٥,٧٥٢,٨٨٥٢٥,٤٤٠,٦٤٧إجمالي



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٦-

تتمة -التزامات محتملة وتعهدات ١٨

يجاريةإالتزامات
:يليكماالدفعتستحقالتشغيلياإليجارعقود

سبتمبر ٣٠

٢٠١٥

ديسمبر٣١

٢٠١٤

سبتمبر ٣٠

٢٠١٤

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢١,٧٢٨١٤,٦٥٤١٧,٠١٣مستحقة الدفع خالل سنة

٨٣,٧٥٦٢٣,٩٩٦٤٧,٥٧٥مستحقة الدفع بعد سنة وال تتجاوز خمس سنوات

١٢١,٨٦٠١٠٤,٨٥٢١٠٩,٦٤٦مستحقة الدفع بعد أكثر من خمس سنوات

٢٢٧,٣٤٤١٤٣,٥٠٢١٧٤,٢٣٤



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٧-

معامالت مع األطراف ذات العالقة١٩

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

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

.وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعةهاماًالمجموعة والمساهمون نفوذاً

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

(مدققة)٢٠١٤دیسمبر ٣١ (غیر مدققة)٢٠١٥سبتمبر ٣٠

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

شركات
زمیلة

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

شركات
زمیلة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

:موجودات
١٫٢٥٨٫٢٤٣ ١٫٢٣٢٫٦٨٤ ٢٤٨٫٨٤٣ ٣٫٢٩٦٫٠٠٧ ٦٤٠٫٥١٣ ٣٩٠٫٤١٨ تمویلموجودات

مطلوبات :
- ٢٤٫٢٤٣ - - - - مطلوبات أخرى

- ٣٧٠٫٦٧٩ ١٨٫١٠١ ١٥٦٫٧٧٤ ١٤٤٫٨٢٠ ٣٢٫٠١٠

حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار 

المطلق

بیان المركز بنود خارج 
المالي:

٥٨٫٩٠١ ١٢٦٫٤١٢ - ٣٫١٤٥ ١٩٠٫٣٠٥

مطلوبات محتملة 
وضمانات والتزامات 

أخرى

فيالمنتھیةأشھرالتسعةلفترة فيالمنتھیةأشھرالتسعةلفترة
(غیر مدققة)٢٠١٤سبتمبر ٣٠ (غیر مدققة)٢٠١٥سبتمبر ٣٠

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

شركات
زمیلة

أخرى أعضاء مجلس 
اإلدارة

تشركا
زمیلة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف
لایر قطري

الدخل الموحد:بیانبنود 
- ١٩٫١١١ ٧٫٧٣٢ ٧٢٫٥٠٩ ١٢٫٨٥٢ ٩٫٨١٣ إیرادات التمویل

١٫٢٦٩
١٫١٣٥ ٢٠٩ ٣٫٨٦٣ ١٫٥٤٣ ٥٧٢ أرباح ودائع مدفوعة

٣١٥ - - - - - أخرى



.)ق.م.ش(مصرف قطر اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

-٢٨-

)تتمة(معامالت مع األطراف ذات العالقة ١٩

:التاليالفترةخاللالعلياباإلدارةالمسؤولينمكافآتتتضمن
المنتھیة للتسعة أشھر

سبتمبر في 
٢٠١٥

(غیر مدققة)

للتسعة 
ي المنتھیة فأشھر

٢٠١٤سبتمبر 
(غیر مدققة)

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٥٢٫١٧٣٣٥٫٣٠٣المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا

أرقام المقارنة ٢٠
.بعض األرقام تمت إعادة تصنيفها متى ما دعت الضرورة إلى ذلك لتكون متناسقة مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية

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