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تقرير مدققي الحسابات المستقلين عن مراجعة البيانات المالية المختصرة 
الموحدة المرحلية إلى مجلس إدارة بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(

مقدمة

إليها  التابعة )المشار  المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة لبنك قطر األول ذ.م.م. )عامة( )“البنك”( وشركاته  البيانات  لقد قمنا بمراجعة 
مجتمعة باسم“المجموعة”( كما في 30 سبتمبر 2016، والتي تتكون من:

بيان المركز المالي المختصر الموحد كما في 30 سبتمبر 2016؛ 	· 	

بيان الدخل المختصر الموحد لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016؛ 	· 	

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016؛ 	· 	

بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016؛ و 	· 	

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. 	· 	

إن مجلس إدارة البنك مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية استنادًا إلى 

أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة

للمؤسسة”.  المستقل  المدقق  المرحلية من قبل  المالية  المعلومات  المراجعة رقم 2410 “مراجعة  الدولي إلجراءات  للمعيار  تمت مراجعتنا وفقًا 
تحليلية  إجراءات  وتطبيق  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  من  استفسارات  إجراء  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة  تتضمن 
وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيرًا عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية، وبالتالي 
فإننا ال يمكننا الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي 

رأي تدقيق.

النتيجة

استنادًا إلى مراجعتنا فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة في 30 سبتمبر 2016 لم يتم 
إعدادها - من كافة النواحي الجوهرية وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

موضوع آخر

نود أن نلفت االنتباه إلى حقيقة أننا لم نقم بمراجعة بيان المركز المالي المختصر الموحد كما في 30 سبتمبر 2015 وبيان الدخل المختصر الموحد 
لفترة  الموحدة  المختصرة  النقدية  الملكية والتدفقات  التغيرات في حقوق  المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وبيانات  الثالثة والتسعة أشهر  لفترتي 
التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ أو أي من اإليضاحات ذات الصلة بالبيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وبناء على ذلك فنحن ال نعبر عن 

نتيجة مراجعة عليها.

موّقعة من قبل:
جوبال باالسوبرامنيام

كي بي إم جي
سجل مراقبي الحسابات القطري رقم )251(

26 أكتوبر 2016
الدوحة

دولة قطر
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بيان المركز المالي المختصر الموحد
كما في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

2

31 ديسمبر 302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(إيضاحات

الموجودات
1.989.7311.603.963نقد وما يعادله

4976.568943.416استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
51.456.3331.109.417موجودات تمويلية

266.412217.126ذمم مدينة
63.10650.545المخزون

61.488.7421.408.949استثمارات في حقوق ملكية
209.990208.629استثمارات عقارية

169.533168.111موجودات ثابتة
26.36231.486موجودات غير ملموسة

162.985118.194موجودات أخرى
6.809.7625.859.836إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق الملكية

المطلوبات
81.079.726467.838مطلوبات تمويلية

125.75023.426حسابات العمالء الجارية
226.356214.153مطلوبات أخرى

1.431.832705.417إجمالي المطلوبات

93.248.4693.054.375حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

حقوق الملكية
102.000.0002.000.000رأس المال

)22.243()16.306(احتياطي القيمة العادلة 
71.70668.319أرباح مدورة

2.055.4002.046.076إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك
1174.06153.968حصص غير مسيطرة

2.129.4612.100.044إجمالي حقوق الملكية

6.809.7625.859.836إجمالي المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق الملكية 

عبد الله بن فهد بن غراب المري
رئيس مجلس اإلدارة

زياد خليل مكاوي
الرئيس التنفيذي 

تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 26 أكتوبر 2016 ووقع عليها بالنيابة عنه:

اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 20 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية



بيان الدخل المختصر الموحد
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

3

اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 20 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

للتسعة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في

30 سبتمبر 302015 سبتمبر 302016 سبتمبر 302015 سبتمبر 2016

)غير مراجعة()مراجعة()غير مراجعة()مراجعة(إيضاحات

العمليات المستمرة
اإليرادات

12109.505101.908334.184301.838إيرادات من األنشطة غير المصرفية
أرباح / )خسائر( إعادة القياس لالستثمارات بالقيمة 

65.4512.161)6.970(2/69.955العادلة من خالل بيان الدخل
13.1158.232--إيرادات توزيعات األرباح

7.5955.53721.19015.363أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
6732.541--أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

)29.360(---خسائر بيع استثمارات في حقوق ملكية
16.961---أرباح من بيع استثمارات عقارية
18.44614.59750.56042.958إيرادات من موجودات تمويلية

9.4432.91422.6456.183إيرادات من استثمارات لدى مؤسسات مالية
4.8279.02043.35822.459إيرادات أخرى

إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار 
159.771127.006551.176389.336غير المقيدة

)36.026()61.562()15.450()22.561(العائد لحاملي حسابات االستثمار
137.210111.556489.614353.310إجمالي الدخل

مصروفات
)295.468()324.366()100.882()105.171(12مصروفات األنشطة غير المصرفية

)54.069()72.001()18.428()18.698(تكاليف الموظفين
)47.626()54.612()14.873()15.815(مصروفات تشغيلية أخرى

)7.871()12.729()2.651()6.062(تكاليف تمويل 
)6.742()9.771()2.360()3.257(إهالك وإطفاء

)411.776()473.479()139.194()149.003(إجمالي المصروفات
)5.567()12.257()1.934()1.834(5مخصص انخفاض في القيمة عن موجودات تمويلية

)64.033(3.878)29.572()13.627(صافي الربح / )الخسارة( قبل ضريبة الدخل
----مصروف ضريبة الدخل

)64.033(3.878)29.572()13.627(صافي ربح / )خسارة( الفترة من عمليات مستمرة
أنشطة مستبعدة

-1.199-2/7670الربح من أنشطة مستبعدة بالصافي من الضريبة
)64.033(5.077)29.572()12.957(صافي ربح / )خسارة( للفترة

المنسوب إلى:
)64.452(3.387)29.336()13.438(مساهمي البنك

1.690419)236(481حصص غير مسيطرة
)12.957()29.572(5.077)64.033(

)0,32(0,02)0,15()0,07(13عائد السهم األساسي/ المخفض – ريال قطري



بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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احتياطي القيمة العادلة

رأس المالإيضاحات

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمار

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

للعقارات
أرباح 

مدورة

إجمالي حقوق 
الملكية 

المنسوبة 
لمساهمي 

البنك

حصص 
غير 

مسيطرة

إجمالي 
حقوق 
الملكية

21.998162.3142.159.16251.9192.211.081)25.150(2.000.000الرصيد في 1 يناير 2015 )مدقق(

)13.009(-)13.009(--)13.009(-تعديالت القيمة العادلة )غير مراجعة(
محول إلى بيان الدخل نظرا لبيع 

)16.984(-)16.984(-)16.984(--استثمارات عقارية )غير مراجع(
)64.033(419)64.452()64.452(---صافي خسارة الفترة )غير مراجعة(

)160.000(-)160.000()160.000(---توزيعات األرباح )غير مراجعة(
1.904.71752.3381.957.055)62.138(5.014)38.159(2.000.000الرصيد في 30 سبتمبر 2015 )غير مراجع(

5.01368.3192.046.07653.9682.100.044)27.256(2.000.000الرصيد في 1 يناير 2016 )مدققة(

5.937-5.937-)877(6.814-تعديالت القيمة العادلة )مراجعة(
3.3873.3871.6905.077---صافي الربح للفترة )مراجع(

زيادة في حصص غير مسيطرة بسبب:
4.9564.956-----11مكافآت إدارة شركة تابعة )مراجعة(

13.44713.447-----11زيادة رأس مال شركة تابعة )مراجعة(
4.13671.7062.055.40074.0612.129.461)20.442(2.000.000الرصيد في 30 سبتمبر 2016 )مراجع(

اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 20 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
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بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 302015 سبتمبر 2016إيضاحات

)غير مراجعة()مراجعة(

األنشطة التشغيلية
)64.033(5.077صافي ربح / )خسارة( الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية بصافي الربح/ )الخسارة( 
24.42720.200إهالك وإطفاء

-2.772مكافآت إدارة شركة تابعة
)2.161()65.451(6أرباح غير محققة من استثمارات في حقوق ملكية

12.9956.312مخصصات أخرى، بالصافي
)20.180()39.682(

تغيرات في: 
)87.260()33.152(استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

)179.526()359.173(موجودات تمويلية
)55.063()49.281(ذمم مدينة

)6.046()13.304(المخزون
202.838)7.528(استثمارات في حقوق ملكية

47.945)2.238(استثمارات عقارية
)55.963()44.791(موجودات أخرى

)14.058(102.324حسابات العمالء الجارية
14.38758.611مطلوبات أخرى

)128.204()412.936(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)35.506()20.725(شراء موجودات ثابتة وغير ملموسة

)35.506()20.725(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
611.88844.538صافي التغير في المطلوبات التمويلية

194.094682.761صافي التغير في حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
-13.447الزيادة في حصص غير مسيطرة

)151.796(-توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين
819.429575.503صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

385.768411.793صافي الزيادة في النقد وما يعادله
1.603.963896.001نقد وما يعادله في بداية الفترة

1.989.7311.307.794نقد وما يعادله في نهاية الفترة

اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 20 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية



إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  1

بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة( )“البنك” أو “الشركة األم”( هو بنك إسالمي تم تأسيسه في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب 
الترخيص رقم 00091 بتاريخ 4 سبتمبر 2008، الصادر من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وبموجب هذا الترخيص يقوم البنك بمزاولة األنشطة التالية:

استالم اإليداعات؛  	·

تقديم التسهيالت االئتمانية؛ 	·

المتاجرة في االستثمارات؛ 	·

تقديم الصفقات االستثمارية؛ 	·

ترتيب التسهيالت االئتمانية؛ 	·

تقديم خدمات الحفظ؛ 	·

ترتيب خدمات الحفظ؛ 	·

إدارة االستثمارات؛ 	·

تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و 	·

تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة. 	·

تتولى هيئة تنظيم مركز قطر للمال الرقابة على جميع أنشطة البنك والتي تتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية 
للبنك، ووفقا لنصوص نظامه األساسي. يزاول البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع سحيم بن حمد بالدوحة في دولة قطر. 

.)”QFBQ“ تم إدراج أسهم البنك المصدرة للتداول في بورصة قطر اعتباًرا من 27 أبريل 2016 )رمز السهم

إليها  التابعة )ويشار  البنك وشركاته  المنتهية في 30 سبتمبر 2016 على  التسعة أشهر  لفترة  للبنك  الموحدة  المختصرة  المالية  البيانات  تشتمل 
مجتمعة بـ »المجموعة« ومنفردة بـ »شركات المجموعة«(. الشركة األم/ الطرف المسيطر النهائي للمجموعة هو بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(.

فيما يلي بيان بالشركات التابعة للبنك كما في 30 سبتمبر 2016 و31 ديسمبر 2015:

النشاطالشركات التابعة

الملكية الفعلية كما في

البلدسنة التأسيس
30 سبتمبر

2016
31 ديسمبر

2015
 شركة بطاقة المستقبل 

اإلمارات العربية المتحدة71.302012%71.3%الصناعةللصناعات ذ.م.م.
الوسيطة اإلمارات لخدمات 

اإلمارات العربية المتحدة85.02008%81,9%التموينالتموين ذ.م.م.
قطر75.02012%75.0%التموينإسناد لخدمات التموين ذ.م.م.

صندوق السوق النقدي 1 
المحدود لبنك قطر األول

صندوق السوق 
جزر الكايمان100.02015%100.0%النقدي
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أساس اإلعداد    2

والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا  للمجموعة  المرحلية  الموحدة  المختصرة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
الدولية  المعايير  إرشادات  المجموعة  المالية تستخدم  المحاسبة  التي ال تغطيها معايير  للمواضيع  المالية اإلسالمية، وبالنسبة  للمؤسسات 
للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. بناء عليه فقد تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا إلرشادات 

معيار المحاسبة الدولي رقم 34- »التقارير المالية المرحلية«. 

ال تتضمن هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بموجب البيانات المالية الموحدة السنوية 
ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وعالوة على ذلك، فإن نتائج 

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

الملكية  حقوق  في  االستثمارات  تقييم  عدا  فيما  التاريخية  التكلفة  طريقة  بموجب  المرحلية  الموحدة  المختصرة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
واالستثمارات في العقارات كالهما بالقيمة العادلة.

تم عرض هذه البيانات المالية بالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية للبنك. تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف ريال قطري، فيما عدا ما 
تمت اإلشارة إليه على خالف ذلك. يقوم كل كيان داخل المجموعة بتحديد عملته الوظيفية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل 

كيان باستخدام العملة الوظيفية.

األحكام والتقديرات

يتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بموجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية 

عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم فيها 
مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

تتفق األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات مع تلك 
المطبقة في البيانات المالية السنوية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2015.

السياسات المحاسبية الهامة  3

تتفق السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات 
المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فيما عدا التغيرات الناشئة من المعايير والتعديالت الجديدة المصدرة والتي أصبحت 

سارية المفعول من 1 يناير 2016 كما هو موضح أدناه:

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول من 1 يناير 2016   1/3

معيار المحاسبة المالية رقم 27: حسابات االستثمار

يقوم معيار المحاسبة المالية رقم 27 الجديد بتحديث واستبدال معايير محاسبة سابقة فيما يتعلق بحسابات االستثمار وهما معيار المحاسبة 
المالية رقم 5: اإلفصاح عن أساس تخصيص الربح بين حقوق الملكية لمساهمي البنك وأصحاب حسابات االستثمار باإلضافة إلى معيار المحاسبة 

المالية رقم 6: حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وما يعادلها.

مرابحة  االستثمار” وعقود  أصحاب حسابات  تمثل “حقوق ملكية  مرابحة  إلى عقود  تستند  التي  االستثمار  المعيار على حسابات  ينطبق هذا 
مقدمة على أساس “قصير األجل” )على أساس ليلة واحدة أو أسبوع أو شهر( من قبل مؤسسات مالية أخرى “الودائع فيما بين البنوك” لغرض 
إدارة السيولة. برغم ذلك ال ينطبق هذا على أدوات حقوق ملكية البنك نفسه أو عقود الوكالة أو المرابحات العكسية أو المشاركة أو الصكوك.

خالل الفترة، قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 27 نظرا ألنه ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ من 1 يناير 
2016. بناًء على ذلك، لم يكن لتبني معيار المحاسبة المالية رقم 27 أثر جوهري على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي أصدرت ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد  2/3

ليس هناك معايير محاسبية جديدة وتعديالت وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  4

30 سبتمبر
2016

31 ديسمبر 
2015

)مدققة()مراجعة(

970.533932.313استثمارات في صكوك
6.03511.103عالوات وخصومات غير مطفأة، بالصافي

976.568943.416

كما في 30 سبتمبر 2016، بلغت القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في محفظة الصكوك ما قيمته 985 مليون ريال قطري )938 مليون ريال 
قطري في 31 ديسمبر 2015(. كما في 30 سبتمبر 2016 تم رهن استثمارات في صكوك بقيمة دفترية تبلغ 719 مليون ريال قطري مقابل بعض 

مطلوبات تمويل مرابحة )ال شيء في 31 ديسمبر 2015(.

موجودات تمويلية  5

30 سبتمبر
2016

31 ديسمبر 
2015

)مدققة()مراجعة(

1.618.4201.183.750تمويل مرابحة
71.16790.500ذمم إجارة مدينة

12.74917.052أخرى
1.702.3361.291.302إجمالي الموجودات التمويلية

)178.572()230.433(ربح مؤجل

)3.313()15.570(مخصص النخفاض القيمة عن الموجودات التمويلية

1.456.3331.109.417صافي الموجودات التمويلية

فيما يلي التغيرات في مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية:

30 سبتمبر
2016

31 ديسمبر 
2015

)مدققة()مراجعة(

-3.313مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية في بداية الفترة/ السنة

12.2573.313مخصص خسارة االنخفاض في القيمة، بالصافي من االستردادات خالل الفترة/ السنة

15.5703.313مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية في نهاية الفترة/ السنة

مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية، بالصافي من االستردادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 كان بمبلغ 12.257 
ألف ريال قطري )5.567 ألف ريال قطري في 30 سبتمبر 2016(.

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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استثمارات في حقوق ملكية  6

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(إيضاحات

1/6132.217125.403استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
2/61.356.5251.283.546استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

1.488.7421.408.949

كما في 30 سبتمبر 2016 تم رهن استثمارات في حقوق ملكية بقيمة دفترية تبلغ 455 مليون ريال قطري مقابل بعض مطلوبات تمويل المرابحة 

)455 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2015(.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  1/6

تشتمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية على ما يلي:

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(

105.92999.115مدرجة
26.28826.288غير مدرجة 

132.217125.403

تم إدراج الحقوق المالية غير المدرجة كما في 30 سبتمبر 2016 بقيمة 26.3 مليون ريال قطري )26.3 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2015( 

بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القيمة في غياب قياس موثوق به للقيمة العادلة.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  2/6

تشتمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على استثمارات حقوق ملكية كما يلي:

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016

)مدققة()مراجعة(
نوع االستثمار

1.072.5021.013.180استثمارات في رؤوس أموال مساهمة في المشاريع
284.023270.366استثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1.356.5251.283.546

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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استثمارات في حقوق ملكية )تابع(  6

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )تابع(  2/6

فيما يلي التغيرات في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

31 ديسمبر 302015 سبتمبر 2016
استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 
حقوق الملكية

استثمارات 
بالقيمة العادلة 

من خالل بيان 
الدخل

استثمارات بالقيمة اإلجمالي
العادلة من خالل 

حقوق الملكية

استثمارات 
بالقيمة العادلة 

من خالل بيان 
الدخل

اإلجمالي

)مدققة()مدققة()مدققة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(
125.4031.283.5461.408.949127.5091.349.4571.476.966في بداية الفترة/ السنة

33.91333.913-11.41111.411-إضافات
)237.959()237.959(-)3.883()3.883(-استبعاد

138.135136.029)2.106(6.81465.45172.265تعديالت القيمة العادلة  

132.2171.356.5251.488.742125.4031.283.5461.408.949في نهاية الفترة/ السنة

مكسب إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كان بمبلغ 65.451 ألف ريال قطري )2.161 ألف ريال قطري لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015(.

موجودات ومطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع  7

موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد  1/7

كما في 31 ديسمبر 2015، قام طرف آخر بإنهاء التفاوض مع البنك لالستثمار في شركتين تابعتين له )يشار إليهما بـ “مجموعة االستبعاد”(. 
نتيجة لهذا االستثمار من الطرف اآلخر، الذي كان من المتوقع أن يتم خالل سنة 2016، كان البنك سيفقد سيطرته وكان سيكون له تأثير كبير في 
مجموعة االستبعاد )الذي اعتبر استبعاًدا(. وبناء على ذلك تم عرض موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد في بيان المركز المالي الموحد 

على أنها “محتفظ بها للبيع” وفي بيان الدخل الموحد على أنها “أنشطة مستبعدة” كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تصنيف موجودات  تم  وبناء على ذلك،  أعاله.  المذكورة  الشركات  ثالث لالستثمار في  التفاوض مع طرف  يتبلور  لم  نهاية سنة 2015،  عقب 
ومطلوبات مجموعة االستبعاد كما هو مبين في إيضاح رقم 1/20.

موجودات ومطلوبات هيكلة الطيران  2/7

في يونيو 2016 استثمر البنك وفق الهيكلة في طائرتين من طراز B737-900 ERS باستخدام الكيانات محددة األغراض )هيكلة الطيران( فتم 
تأجيرها لمدة 7 سنوات ونصف ملزمة وفق شروط اإلجارة.

الشركة ذات الغرض الخاص هيكلة الطيران الُمسجلة في جزر الكايمان والمملوكة قانونيًا من قبل شركة ائتمان مسجلة في جزر الكايمان تم 
دمجها حتى االستبعاد من قبل البنك نتيجة لتطبيق قواعد الدمج المحاسبية وفقا لمعيار المحاسبة المالي رقم 23 الذي ينص على أنه يمكن 
للشركة أن تقوم بدمج الشركة ذات الغرض الخاص استنادا إلى الجوهر االقتصادي بالرغم من حقيقة أن الشركات ذات الغرض الخاص غير مملوكة 

قانونيا للبنك كما أنها غير مرتبطة به قانونيا. تمويل هذه الشركات ذات الغرض الخاص مرتبط بالطائرات وال يترتب عليه حق رجوع على البنك.

استثمر البنك في هيكلة الطيران بغرض بيعها لمستثمرين وخالل الفترة قام البنك ببيع جميع حصصه لمستثمرين. بناء على ذلك قام البنك بترك 
توحيد هيكلة الطيران ولم ينتج دخل عن البيع.

اعترف البنك بإيراد بمبلغ 1.2 مليون ريال قطري من هيكلة الطيران في تاريخ االستثمار حتى البيع وقد تم إدراجه في بيان الدخل الموحد تحت 
”الربح من أنشطة مستبعدة بالصافي من الضريبة”. 

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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مطلوبات تمويلية  8

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(

-36.416ودائع وكالة معتمدة
995.660444.795تمويل مرابحة

22.30022.377تمويل إجارة
25.350666مطلوبات تمويل إسالمية أخرى

1.079.726467.838

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  9

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(

3.234.1523.038.667حسابات األجل
14.31715.708ربح مستحق الدفع ألصحاب حسابات االستثمار

3.248.4693.054.375

رأس المال   10

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(

مصرح به 
250.000.0002.500.0002.500.000 سهم عادي )250.000.000 سهم عادي في 2015( بواقع 10 رياالت قطرية لكل سهم

مصدر ومدفوع
200.000.0002.000.0002.000.000 سهم عادي )200.000.000 سهم عادي في 2015( بواقع 10 رياالت قطرية لكل سهم

حصص غير مسيطرة  11

تمثل حصص المجموعة غير المسيطرة في شركة بطاقة المستقبل للصناعات والوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م. وإسناد لخدمات 
التموين ذ.م.م. بنسب 28.7% و18.1% و25% على التوالي )وبنسب 28.7% و15% و25% على التوالي في 31 ديسمبر 2015(.

تم تخفيض حصة البنك في الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م. إلى 81.9% )الحصص غير المسيطرة زادت من 15% إلى 18.1%( نتيجة 
لترتيبات المكافآت مع إدارة الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م. التي اعتمدت عقب 31 ديسمبر 2015. ونتيجة لذلك، قام البنك بزيادة 

الحصص غير المسيطرة بمبلغ 4.9 مليون ريال قطري. 

عقب نهاية السنة، وكجزء من إعادة رسملة الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م.، وافق مساهمو الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين 
ذ.م.م. لزيادة ضخ رأس مال إضافي. وكجزء من هذه العملية، قامت حصة غير مسيطرة بالمساهمة بمبلغ 13.4 مليون ريال قطري. 

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

اإليرادات والمصروفات من األنشطة غير المصرفية  12

30 سبتمبر  302015 سبتمبر 2016
)غير مراجعة()مراجعة(

332.424301.013مبيعات
1.760825إيرادات أخرى

334.184301.838إيرادات من أنشطة غير مصرفية
)237.839()261.195(تكاليف مبيعات
)48.900()48.565(مصروفات أخرى

)8.729()14.606(تكاليف تمويل
)295.468()324.366(مصروفات أنشطة غير مصرفية

9.8186.370صافي الدخل من األنشطة غير المصرفية

العائد األساسي/ المخفض للسهم  13

يتم احتساب عائد السهم األساسي بناء على صافي الربح/ )الخسارة( المنسوبة لمساهمي البنك والمتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة 
الدفع خالل الفترة.

30 سبتمبر  302015 سبتمبر 2016
)غير مراجعة()مراجعة(

العائدات األساسية للسهم
)64.452(3.387صافي الربح / )الخسارة( المنسوبة لمساهمي البنك

200.000200.000إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم

)0.32(0.02العائد األساسي للسهم )ريال قطري(

نظرا لعدم وجود أثر مخفض هام، فإن عائد السهم األساسي يعادل عائد السهم المخفض.  

مطلوبات محتملة  14

لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية في نهاية الفترة/ السنة:

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(

2.8816.465خطابات االعتماد
76.14573.908خطابات الضمان

102.450124.495تسهيالت ائتمانية غير مستغلة
181.476204.868
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إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

التزامات  15

31 ديسمبر  302015 سبتمبر 2016
)مدققة()مراجعة(

التزامات مقابل التأجير التشغيلي
71.79796.232أكثر من سنة واحدة

29.80329.100ال تزيد عن سنة واحدة
101.600125.332

28.36728.367التزامات ذات صلة باالستثمارات
1.4914.137التزامات بمصروفات تشغيلية ورأسمالية

131.458157.836

16  معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة 

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لدى طرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ مهم على الطرف اآلخر في صنع 
القرارات المالية والتشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على المالكين المهمين والكيانات التي تمارس عليها المجموعة والمالكين نفوذا 
مهما، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي إدارة المجموعة، وأفراد العائلة المقربين، والكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها والشركات 
الزميلة والشركات التابعة. فيما يلي أرصدة ومعامالت فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 فيما يخص األطراف ذات العالقة التي 

اشتملت عليها البيانات المالية:

30 سبتمبر 2016 )مراجعة(
اإلجماليشركات زميلةشركات تابعةإيضاحات

أ( بيان المركز المالي المختصر الموحد
55.813118.390124.203موجودات تمويلية

13.352-13.352موجودات أخرى

ب( بيان الدخل المختصر الموحد
1158.8228.937الدخل من الموجودات التمويلية
1.200-1.200إيرادات من أنشطة غير مصرفية

31 ديسمبر 2015 )مدققة(
اإلجماليشركات زميلةشركات تابعةإيضاحات

أ( بيان المركز المالي المختصر الموحد
125.637125.637-5موجودات تمويلية 

2.969-2.969موجودات أخرى 

ب( بيان الدخل المختصر الموحد
11.24011.240-الدخل من الموجودات التمويلية



14

إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

16  معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة )تابع( 

مكافآت كبار موظفي اإلدارة العليا )ج( 

30 سبتمبر  302015 سبتمبر 2016
)غير مراجعة()مراجعة(

19.41121.362كبار موظفي اإلدارة
6.8617.476مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
360430مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

26.63229.268

إدارة المخاطر المالية  17

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة لمعدل 
الربح ومخاطر معدالت الربح للتدفقات النقدية ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

وال تشتمل البيانات المالية المختصرة المرحلية على جميع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البيانات المالية 
السنوية؛ ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية كما في 31 ديسمبر 2015. ال توجد أي تغييرات جوهرية.

القيمة العادلة لألدوات المالية  18

تتم المحاسبة عن األدوات المالية للمجموعة بالتكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات في حقوق الملكية. في المقابل، تمثل القيمة العادلة 
السعر الذي قد يتم تلقيه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وعليه يمكن 
أن تنشأ فروق بين القيم الدفترية بطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. التعريف الذي تستند عليه القيمة العادلة هو االفتراض 
بأن المجموعة منشأة مستمرة دون أي نية أو اشتراط لتقليص نطاق عملياتها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بناء على شروط معاكسة. 
تشتمل طرق تحديد القيمة العادلة المقبولة بشكل عام على مرجع لألسعار المدرجة واستخدام تقنيات التقييم مثل تحليل التدفقات النقدية 

المخصومة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  18

فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية:

30 سبتمبر 2016
)مراجعة(

القيمة العادلةالقيمة الدفتريةإيضاحات
الموجودات المالية:

1,989,731 1.989.731النقد وما يعادله
985,541 4976.568االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

1,456,333 51.456.333موجودات تمويلية
266,412 266.412ذمم مدينة

1,488,742 61.488.742استثمارات في حقوق ملكية
162,985 162.985موجودات أخرى

6.340.771 6,349,744 
المطلوبات المالية:

1,079,726 81.079.726المطلوبات التمويلية
125,750 125.750حسابات العمالء الجارية

226,356 226.356مطلوبات أخرى
3,248,469 93.248.469حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

4.680.301 4,680,301

31 ديسمبر 2015
)مدققة(

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
الموجودات المالية:

1.603.9631.603.963نقد وما يعادله
4943.416938.034االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

51.109.4171.109.417موجودات تمويلية
217.126217.126ذمم مدينة

61.408.9491.408.949استثمارات في حقوق الملكية
118.194118.194موجودات أخرى

5.401.0655.395.683
المطلوبات المالية:

8467.838467.838المطلوبات التمويلية
23.42623.426حسابات العمالء الجارية

214.153217.793مطلوبات مالية أخرى
93.054.3753.054.375حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

3.759.7923.763.432

تدرج القيمة العادلة  1/18

يتم تحليل قياسات القيمة العادلة وفقا لمستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كالتالي: 

المستوى األول من القياسات هو األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة.   )1(
المستوى الثاني من القياسات هي طرق التقييم ذات المدخالت الجوهرية القابلة للرصد ألصل ما أو التزام ما، سواء بشكل مباشر )أي   )2(

األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقات األسعار(، و 
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إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  18

تدرج القيمة العادلة )تابع(  1/18

المستوى الثالث من القياسات هو التقييم غير المعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت غير القابلة للرصد(. وتضع اإلدارة   )3(
حكمها في تصنيف األدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتضي 

تسوية جوهرية عند قياس القيمة العادلة، فإن القياس المستخدم هو المستوى الثالث.

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1إيضاح30 سبتمبر 2016 )مراجعة(

استثمارات من خالل حقوق الملكية
26.288132.217-1/6105.929  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

1.356.5251.356.525--2/6  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

صافي األرباح والخسائر المدرجة في بيان التغيرات 
في حقوق الملكية المختصر الموحد

6.814--6.814

صافي األرباح والخسائر المعترف بها من خالل بيان 
الدخل المختصر الموحد

--65.45165.451

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1إيضاح31 ديسمبر 2015 )مدققة(

استثمارات من خالل حقوق الملكية
26.288125.403-1/699.115بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

1.283.5461.283.546--2/6بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

30 سبتمبر 2015 )غير مراجعة(
صافي األرباح والخسائر المدرجة في بيان التغيرات 

)13.009(--)13.009(في حقوق الملكية المختصر الموحد

صافي األرباح والخسائر المعترف بها من خالل بيان 
2.1612.161--الدخل المختصر الموحد

إن طرق التقييم واالفتراضات الرئيسية ظلت متوافقة مع ما تم اتباعه في 31 ديسمبر 2015. تتساوى القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 
المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة مع القيمة الدفترية، وبالتالي فهي غير مدرجة في جدول تدرج القيمة العادلة فيما عدا االستثمارات المدرجة 
بالتكلفة المطفأة والتي تبلغ عنها القيمة العادلة 985 مليون ريال قطري )938 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2015( والتي تم اشتقاقها 

باستخدام المستوى األول من تدرج القيمة العادلة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(

المعلومات القطاعية  19

ألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات أعمال:

االستثمارات البديلة

يتضمن قطاع أعمال االستثمارات البديلة بالمجموعة االستثمارات المباشرة في أعمال رأس المال االستثماري وفئات الموجودات العقارية. 
أعمال االستثمارات البديلة مسؤولة بصفة أساسية عن اقتناء المساهمات الكبيرة أو الهامة بتفويض من مجلس اإلدارة في شركات مدارة 
بصورة جيدة وموجودات لها مراكز سوقية قوية وثابتة واحتماالت نمو وتوسع. يعمل الفريق كشركاء مع إدارة الشركة المستثمر فيها لتوفير 
النمو في  العائدات. يسعى هذا القطاع إلى فرص االستثمار في قطاعات  التشغيلي والمالي بغرض مضاعفة  القيمة من خالل تعزيز األداء 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة ولكنه يظل يبحث كذلك عن عروض 

االستثمارات المغرية خارج المناطق الجغرافية المشار إليها. 

األعمال المصرفية الخاصة 

وإدارة  الخزينة  وخدمات  والمؤسسات  للشركات  المصرفية  الخدمات  الخاصة،  المصرفية  الخدمات  الخاصة  المصرفية  األعمال  قطاع  يشمل 
الكبيرة ممن لديهم منتجات سوق متوافقة  الثروات  المؤهلة عمالء من أصحاب  الخاصة  المصرفية  الخدمات  االستثمارات. يستهدف قسم 
مع الشريعة والخدمات التي تلبي المتطلبات الشخصية، واألعمال التجارية والثروة. تتضمن الخدمات المقدمة من قسم الخدمات المصرفية 
الخاصة االستشارات، وحسابات الودائع، والوساطة المالية والصناديق واالستثمارات، ومنتجات خزينة الفوركس، التمويالت النمطية البسيطة، 
ليست  تقليدية  مالية  وأوراق  الودائع  حسابات  والمؤسسات  للشركات  المصرفية  الخدمات  دائرة  تقدم  النخبة.  وخدمات  االئتمان  وبطاقات 
للقطاعات  أوسع  نطاق  على  والمنطقة  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  قطر  في  للشركات  المتخصصة  التمويل  وحلول  خاّصة  سمات  لها 
والتطبيقات التي توفرها حاليا البنوك اإلقليمية. دائرة الخزانة تقدم استثمارات سائلة على المدى القصير ومنتجات العمالت األجنبية للعمالء 

من البنوك، واستخدام سيولة البنك وكذلك القيام بتطوير المنتجات وبلورة األفكار في شكل تصورات.

أخرى

ترتبط الموجودات والمطلوبات واإليرادات غير المخصصة باإلدارة المركزية ووظائف الدعم بالمجموعة.

يتم تضمين المعلومات بشأن النتائج والموجودات والمطلوبات من كل قطاع وارد بالتقرير أدناه. يتم قياس األداء على أساس أرباح القطاع قبل 
الضريبة، حسبما وردت في تقارير اإلدارة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل اإلدارة.

موجودات ومطلوبات القطاع

ال تتابع المجموعة قطاعات على أساس موجودات ومطلوبات القطاع وال تمتلك معلومات مفصلة عنها. ونتيجة لذلك، ال يتم عرض إفصاح 
موجودات ومطلوبات القطاع في هذه البيانات المالية الموحدة. 
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إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
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المعلومات القطاعية )تابع(  19

فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل:

 للفترة المنتهية في 
30 سبتمبر 2016 )مراجعة(

االستثمارات 
البديلة

األعمال المصرفية 
اإلجماليأخرىالخاصة 

اإليرادات 

334.184--334.184إيرادات األنشطة غير المصرفية

أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
65.451--65.451بيان الدخل

13.115--13.115إيرادات توزيعات األرباح

21.190-21.190-أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

673-673-أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

50.560-8.82241.738إيرادات أنشطة تمويلية

22.645-22.645-إيرادات من استثمارات لدى مؤسسات مالية

20.95115.5286.87943.358إيرادات أخرى

442.523101.7746.879551.176إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار

)61.562(-)61.562(-العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

442.52340.2126.879489.614إجمالي الدخل

المصروفات

)324.366()324.366(مصروفات األنشطة غير المصرفية

)72.001()43.823()16.526()11.652(تكاليف الموظفين

)54.612()44.184()7.414()3.014(مصروفات تشغيلية أخرى

)12.729(-)4.362()8.367(تكاليف التمويل

)9.771()9.771(--إهالك وإطفاء  

)473.479()97.778()28.302()347.399(إجمالي المصروفات

)12.257(-)11.769()488(مخصص انخفاض في القيمة عن موجودات تمويلية

3.878)90.899(94.636141صافي الربح / )الخسارة( للفترة من العمليات المستمرة

العمليات غير المستمرة

1.199-1.199-ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي من الضريبة

5.077)90.899(94.6361.340صافي الربح للفترة 
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المعلومات القطاعية )تابع(  19

للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 )غير مراجعة(
االستثمارات 

البديلة

األعمال 
المصرفية 

اإلجماليأخرىالخاصة 

اإليرادات 

301.838--301.838إيرادات األنشطة غير المصرفية
أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

2.161--2.161بيان الدخل

8.232--8.232إيرادات توزيعات األرباح

15.363-15.363-أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

2.541-2.541-أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

)29.360(--)29.360(خسائر بيع استثمارات في حقوق ملكية

16.961--16.961أرباح بيع استثمارات في عقارات

42.958-21.54121.417إيرادات أنشطة تمويلية

6.183-6.183-إيرادات من استثمارات لدى مؤسسات مالية

9.0444.9958.42022.459إيرادات أخرى

330.41750.4998.420389.336إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار

)36.026(-)36.026(-العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

330.41714.4738.420353.310إجمالي الدخل

المصروفات

)295.468(--)295.468(مصروفات األنشطة غير المصرفية

)54.069()32.383()14.051()7.635(تكاليف الموظفين

)47.626()39.338()5.418()2.870(مصروفات تشغيلية أخرى

)7.871(--)7.871(تكاليف التمويل

)6.742()6.742(--إهالك وإطفاء  

)411.776()78.463()19.469()313.844(إجمالي المصروفات

)5.567(-)5.567(-مخصص انخفاض في القيمة عن الموجودات التمويلية

)64.033()70.043()10.563(16.573صافي الدخل / )الخسارة( للفترة
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إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 )ألف ريال قطري(
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موجودات ومطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع  1/20

كما هو مفصح عنه في اإليضاح رقم 1/7، فإنه عقب نهاية سنة 2015 لم يتبلور التفاوض مع طرف ثالث لالستثمار في مجموعة االستبعاد. 
وبالتالي، فإنه وفقا لمعيار المحاسبة المالية رقم 23 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية“التوحيد” والمعيار 
والمطلوبات  الموجودات  توحيد  يتم  المستبعدة”،  واألنشطة  للبيع  بها  المحتفظ  المتداولة  غير  5“الموجودات  رقم  المالية  للتقارير  الدولي 
المحتفظ بها لالستخدام واألنشطة المستبعدة على أساس كل بند على حدة بما في ذلك الفترات السابقة التي ينتج عنها إعادة تصنيفات 
في  كما  المسجلة  بالمبالغ  التالي  النحو  على  العرض  ألغراض  الموحد  المختصر  المالي  المركز  بيان  في  التصنيفات  إعادة  تأثير  كان   معينة. 

31 ديسمبر 2015:

كما في 31 ديسمبر 2015
كما عرضت 

كما أعيد تصنيفهاإعادة التصنيففي األساس

الموجودات
1.599.8124.1511.603.963نقد وما يعادله

25.717191.409217.126ذمم مدينة
42.9207.62550.545المخزون

208.629208.629-استثمارات عقارية
146.33321.778168.111موجودات ثابتة

14.61116.87531.486موجودات غير ملموسة
29.87788.317118.194موجودات أخرى

-)538.784(538.784موجودات محتفظ بها للبيع

المطلوبات
218.246249.592467.838مطلوبات تمويلية

106.086108.067214.153مطلوبات أخرى
-)357.659(357.659مطلوبات محتفظ بها للبيع


