
اإلسالمي (ش.م.ق)الدولي قطر بنك

غير المدققةالموحدةالمختصرة البيانات المالية المرحلية 

٢٠١٤مارس ٣١



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

المقدمة
ته ") وشركالبنك(")ق.م.ش(لبنك قطر الدولي االسالميالموحدبيان المركز المالي المرحلي اجعنا لقد ر

والبيان والبيان المرحلي الموحد للدخل ٢٠١٤مارس٣١التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة") كما في 
لفترة تدفقات النقدية والبيان المرحلي المختصر الموحد لللتغيرات في حقوق المساهمين للموحداالمرحلي

.اأشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهالثالثة

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

.المختصرة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها

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

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

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

.المختصرة الموحدة، وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحليةتدقيق

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

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

غعـن إرنسـت ويون

فــراس قســـوس
٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٤ابريل ٢٣الدوحة في



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٢-

الموحدالمرحليالمركز المالي بيان 
٢٠١٤مارس ٣١في كما 

مارس ٣١ديسمبر٣١مارس ٣١
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣

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

الموجودات
١,٦٧٥,٨٣٥١,٦٦٩,٣٢٢١,٥٦٨,٤٨٥نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

٣,٩٦٠,١٦٠٤,٨٤٨,٥٣٠٥,٠٢٧,٧٥٢أرصدة لدى البنوك 
٦١٩,٩٥١,٦٨٦١٩,٠٢١,٠١٧١٥,٦٤٣,٢٠٦موجودات تمويل

٧٦,٣٠٤,٧٧٦٦,٧٦٠,٣٨٠٤,٩١٠,٣٢٥ات ماليةاستثمار
٣٨٢,٠٩٧٣٧١,٥٣٦٣٩٣,٨٠٤استثمارات في شركات زميلة

٩٨٠,٧٠٩٩٧٢,٣٥١١,١٥٢,٣٥٢عقاريةات استثمار
٤٢٢,٤٠٩٤٠٢,٢٠٦٢٠٨,٢٧٦موجودات ثابتة 
٣٤٥,٦٩٦٣٧٦,١٢٤٣٧٣,٩٣٥موجودات أخرى

٣٤,٠٢٣,٣٦٨٣٤,٤٢١,٤٦٦٢٩,٢٧٨,١٣٥إجمالي الموجودات

وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلوبات
المطلق وحقوق المساهمين

المطلوبات
١,٠١٧,٣٤١١,٣٩٥,٩٩٩١,٠٢٨,٦٢٥بنوكمنأرصدة 

٥,٩٣٣,٥٥٧٥,٦٧٠,٨٠٩٥,٠٦٩,٠٦١حسابات العمالء الجارية
٢,٥٤٢,٥٤١٢,٥٤٢,٠٨٢٢,٥٤٠,٧٠٦صكوك تمويل 
٥٤٩,٧٤٦٤٧٩,٤٢٤٤٢٧,٣١٦مطلوبات أخرى

١٠,٠٤٣,١٨٥١٠,٠٨٨,٣١٤٩,٠٦٥,٧٠٨إجمالي المطلوبات

١٩,٠٣١,٩٥٠١٩,٠١٩,٢٢٦١٥,٥١٦,٤٨٣المطلقاالستثمار حسابات صحاب أحقوق 

حقوق المساهمين
١,٥١٣,٦٨٧١,٥١٣,٦٨٧١,٥١٣,٦٨٧رأس المال 

٨٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠احتياطي قانوني
٩٤١٢,٩٠١٤١٢,٩٠١٢٧٢,٨٥٤احتياطي مخاطر

١٨١,١١٢١٨٣,٣٠٢١١١,٦١٨احتياطي القيمة عادلة 
١٠١٢٥,٨٦٠١٢٥,٨٦٠٦٣,٢٨٨احتياطيات أخرى

-٥٦٧,٦٣٣-١١أرباح نقدية مقترح توزيعها
٢٦٢,٣١٣٥٨,١٨٣٢٨٢,١٣٧أرباح مدورة

٤,٩٤٨,٢٣٣٥,٣١٣,٩٢٦٤,٦٩٥,٩٤٤المساهمينإجمالي حقوق 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
٣٤,٠٢٣,٣٦٨٣٤,٤٢١,٤٦٦٢٩,٢٧٨,١٣٥وحقوق المساهميناالستثمار المطلق 

ووقعها بالنيابة عن ٢٠١٤بريل إ٢٣مجلس اإلدارة بتاريخ قبلالموحدة من المرحلية المختصرةتم إعتماد هذه البيانات المالية 
المجلس كل من:

.........................................................................
عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشيبيآل ثانيد. خالد بن ثاني بن عبداهللا

الرئيس التنفيذيوالعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

الموحدالمرحليبيان الدخل 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية فيثالثة أشهر لل

لثالثة أشهر المنتهية في ل
٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(غير مدققة))غير مدققة(

ألفألف
ريال قطريقطريريال 

٢٣٧,٦٧٨٢٠٧,٦٩٤نشطة التمويلصافي ايرادات أ
٨٧,٦٨٩٨٢,٥٢٠ستثمارنشطة اإلصافي ايرادات أ

٣٢٥,٣٦٧٢٩٠,٢١٤ستثمارواإلأنشطة التمويلاجمالي ايرادات 

٢٦,١١٨١٤,٥٦٦إيرادات رسوم وعموالت 
)٤,١١٩()٥,٥٠٦(مصروفات رسوم وعموالت 

٢٠,٦١٢١٠,٤٤٧وعموالت صافي ايرادات رسوم

٥,٦٥٣٣,٠٦٢جنبيصافى ربح عمليات النقد األ
١٠,٥٦١٣٢,١٨٥حصة من نتائج شركات زميلة ال

٣٦٢,١٩٣٣٣٥,٩٠٨إجمالي اإليرادات

)٣٠,٣٩٣()٣٤,١١٦(تكاليف الموظفين
)٣,٦٩٠()٣,٤٣٨(هالكستإ

)١٩,٨٣٩()١٩,٢٥٨(مصروف تمويل
)١٥,١٧٧()٢٥,٦٩٩(مصروفات أخرى

)٦٩,٠٩٩()٨٢,٥١١(إجمالي المصروفات

)٢,٥٥٩()٤,٦٧١(في قيمة استثمارات ماليةإنخفاضر ئصافى خسا
)٥,٠٠٠(-في قيمة موجودات تمويلإنخفاضر ئصافى خسا

شركات عند تحويل استثمار في خسائر تقييم عمالت أجنبية 
)١٦,٣٠٥(-زميلة

قبل العائد على أصحاب حسابات للفترةالربحصافي
٢٧٥,٠١١٢٤٢,٩٤٥المطلق االستثمار 

)٥٧,٦٩٠()٧٠,٨٨١(من األرباحى أصحاب حسابات االستثمار المطلق العائد عل

٢٠٤,١٣٠١٨٥,٢٥٥الفترةربحصافي 

العائد على السهم

١,٣٥١٫٢٢(ريال قطري للسهم)العائد االساسي والمخفف للسهم



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

دالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

رأس المال 
حتياطي إ

قانوني
حتياطيإ

مخاطر
حتياطيإ

القيمة العادلة
حتياطيات إ

اخرى

نقديةأرباح
مقترح 
توزيعها

أرباح 
إجمالىمدورة

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤١٢,٩٠١١٨٣,٣٠٢١٢٥,٨٦٠٥٦٧,٦٣٣٥٨,١٨٣٥,٣١٣,٩٢٦)ة(مدقق٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

)٢,١٩٠(---)٢,١٩٠(---التغير في إحتياطي القيمة العادلة
٢٠٤,١٣٠٢٠٤,١٣٠------صافي ربح الفترة

٢٠٤,١٣٠٢٠١,٩٤٠--)٢,١٩٠(---اجمالي االيراد و المصروف المحقق خالل الفترة 

)٥٦٧,٦٣٣(-)٥٦٧,٦٣٣(-----)١١(إيضاح المساهمينارباح نقدية موزعة على

٢٦٢,٣١٣٤,٩٤٨,٢٣٣- ١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤١٢,٩٠١١٨١,١١٢١٢٥,٨٦٠(غير مدققة)٢٠١٤مارس٣١الرصيد في 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

تتمة–دالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في شهر أثالثة لل

رأس المال اتايضاح
حتياطي إ

قانوني
حتياطي إ

مخاطر
حتياطيإ

القيمة العادلة
إحتياطيات 

اخرى

نقديةأرباح
مقترح 
توزيعها

أرباح 
إجمالى مدورة

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

١٫٥١٣٫٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٢٧٢,٨٥٤١٠٧,١٧٦٦٧,٣٥٥٥٢٩,٧٩٠٩٢,٨١٥٥,٠٣٦,٠٣٧(مدققة)٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

٤,٤٤٢---٤,٤٤٢---التغير في إحتياطي القيمة العادلة

١٨٥,٢٥٥١٨٥,٢٥٥------صافي ربح الفترة
١٨٥,٢٥٥١٨٩,٦٩٧--٤,٤٤٢---اجمالي االيراد والمصروف المحقق خالل الفترة 

)٥٢٩,٧٩٠(-)٥٢٩,٧٩٠(-----١١ارباح نقدية موزعة على المساهمين 
-٤,٠٦٧-)٤,٠٦٧(----١٠رباح المدورةالمحول الي األ

٢٨٢٫١٣٧٤٫٦٩٥٫٩٤٤-١٫٥١٣٫٦٨٧٢٫٤٥٢٫٣٦٠٢٧٢,٨٥٤١١١,٦١٨٦٣,٢٨٨(غير مدققة)٢٠١٣مارس ٣١الرصيد في 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

الموحدالمختصرالمرحليبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

للثالثة أشهر المنتهية في
مارس ٣١مارس ٣١

٢٠١٤٢٠١٣
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٢٠٤,١٣٠١٨٥,٢٥٥صافي ربح الفترة

)٢,٢٩٢,٠٤٠()٩٧٠,٥٠٩(التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية صافي

)٢,١٠٦,٧٨٥()٧٦٦,٣٧٩(التشغيل أنشطة المستخدم فيصافي النقد 

ثمارتسالتدفقات النقدية من انشطة اإل
)٣٢٤,١١٩()١,١٧٩,٣١٠(استثمارات ماليةشراء

١,٦٣٤,٧٠٠٤٢٧,١٦٤استثمارات ماليةمتحصالت من بيع 
)١,٢١٨()٢٢,٧٣١(موجودات ثابتةشراء
)٢٢,٨٠٠(٩١٩استثمارات عقاريةشراء

٣٤,٥٣٨-متحصالت من بيع استثمارات عقارية
٤,٠٦٧-شركات زميلةتوزيعات ارباح مستلمة من 

-٣,٣٢٤استثمارات ماليةمنتوزيعات ارباح مستلمة

١١٧,٦٣٢)٣٢٩,٤٧٧(أنشطة االستثمارمن(المستخدم في)يةالنقدالتدفقات صافي 

التمويلالتدفقات النقدية من انشطة 
٢٥,١٩٧١,٣٤٤,٩٤٤لتغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقا

)٥٢٩,٧٩٠()٥٦٧,٦٣٣(أرباح نقدية موزعة على المساهمين

٨١٥,١٥٤)٥٤٢,٤٣٦(أنشطة التمويلمنفي) ة(المستخدمية النقدالتدفقات صافي 

)١,١٧٣,٩٩٩()٨٧١,٩١٣(في حكمهفي النقد وما النقصصافي
٤,٩٨٥,٩٩٩٥,٩٠٨,٥٧٨يناير ١النقد وما في حكمه في 

١٢٤,١١٤,٠٨٦٤,٧٣٤,٥٧٩مارس ٣١النقد وما في حكمه في 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

-٧-

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
يمارس و١٩٩٠لسنة ٥٢األميري رقم ة بموجب المرسوم ) كشركة مساهمة قطري"البنك"(تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 

داخل دولة قطر. محليافرعاًستة عشروالكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة ينشاطه من خالل مركزه الرئيسالمصرف

.مدرجة للتداول في بورصة قطرالبنكإن أسهم 

.٦٦٤صندوق بريد ة ، دولة قطر ، الدوحهو وعنوانه المسجل ١٣٠٢٣للبنك هوالسجل التجاري إن رقم

أحكام الشريعة مبادئ وستثمارية وفقاً للنظام األساسي للبنك والخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واإلفيالبنكيعمل

تعليمات مصرف قطر المركزي.وفقاً لوكما يتم تحديدها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمية

مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةللتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة 

.٢٠١٤أبريل ٢٣بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٤

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس اإلعداد 

" المجموعة") للبنكتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  (يشار إليهم جميعاً بـ  ثالثةللوشركته التابعة 

"التقارير المالية المرحلية". ال –٣٤تعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم استرشادا ب٢٠١٤مارس٣١أشهر المنتهية في 

ية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية تحتوي البيانات المالية المرحل

. إضافة إلى ٢٠١٣ديسمبر ٣١الموحدة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في 

للنتائج المتوقعة للسنة راًن تكون مؤشليس من الضروري أ٢٠١٤مارس٣١أشهر المنتهية فى الثالثةذلك ، إن نتائج 

.٢٠١٤ديسمبر ٣١المالية المنتهية في 
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تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة –أسس اإلعداد

لها تأثير على تطبيق الموحدة أن تقوم اإلدارة بإجراء تقديرات وإفتراضاتالمختصرة المالية المرحلية البياناتتطلب إعداد ي

علماً بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه  ،دات والمطلوبات و اإليرادات والمصروفاتالسياسات المحاسبية وعلى الموجو

التقديرات.

والمصادر الرئيسية لتقدير التى قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةالهامةالتقديرات 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدة إعداد البيانات المالية ال تختلف عن تلك المطبقة عند االحتماالت

٣١إن أهداف إدارة المخاطر المالية ال تختلف عن تلك المطبقة عند إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 

.  ٢٠١٣ر ديسمب

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

، بإستثناء معايير ٢٠١٣ديسمبر ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدةالمتبعة في إعداد البيانات المالية

، والتي تم إعدادها بما يتوافق مع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة والمذكورة أدناهلة المحاسبة الجديدة والمعد

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة 

وبالنسبة ذات الصلة. ٢٠٠٢لسنة ٥تجارية القطري رقم وتعليمات مصرف قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات ال

تقوم الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة المالية معايير للمواضيع التي ال تغطيها 

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.ذات الصلةالدولية للتقارير المالية المجموعة باالسترشاد بالمعايير 

المعايير الجديدة والتعديالت

إن تطبيق هذه المعايير المعايير والتعديالت التالية عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة.قامت المجموعة بتطبيق 

:ولكنها تتطلب إفصاحات إضافيةعلى للمجموعةماديي تأثير أاليس لهةالجديد

)٢٧ومعيار المحاسبة الدولي ١٢و١٠للتقارير المالية مؤسسات االستثمار (تعديالت المعيار الدولي 

)٣٢ت على معيار المحاسبة الدولي تعديال(تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

)٣٩معيار المحاسبة الدولي تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط (تعديل

)٣٦فصاحات المبلغ الممكن استرداده للموجودات غير المالية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي إ
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تتمة–أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس التوحيد 

بعد ذات الغرض الخاصالتاليةته التابعةوشركللبنكتتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية 

الت واألرصدة بين شركات المجموعة:إستبعاد المعام

للملكيةالفعليةالنسبة المئوية 

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١النشاط الرئيسيبلد التأسيس

شركة صكوك بنك قطر الدولي 

--صكوكاصدار جزر كايمن)١(االسالمي المحدودة

)١ايضاح (

المحدودة في جزر الكايمن كشركة معفاة ذات مسؤولية الصكوك إلصدارر الدولي االسالمي ـتأسست شركة بنك قط

محدودة ، وذلك بغرض اصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي .

التحليل القطاعي٣
تمثل القطاعات اإلستراتجية للمجموعـة. تقـدم القطاعـات    دناه وهيأقطاعات تشغيلية كما هو موضح المجموعة ثالثة ىلد

المجموعة وهيكل التقارير الداخليـة. لكـل مـن    إدارةعلى وتدار بشكل منفصل بناء،اإلستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة

ير االدارة الداخلية لكل قطاع إستراتيجي بشكل شهري. يشرح تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارالقطاعات اإلستراتيجية

طاع يصدر عنه تقارير في المجموعة:كل قيالملخص التالي العمليات ف

،واالرصدة مع عمالء الشركاتاألخرى تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت الخدمات المصرفية للشركات 

وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية 

عمالء االفراد.الواالرصدة مع األخرىتتضمن التمويالت و الودائع والمعامالتلألفرادالخدمات المصرفية 

و اصدار االقتراضتقوم بأنشطة التمويل وادارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل الخزينة واالستثمارات 

دوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطر واالستثمار في موجودات أواستخدام الصكوك

الحكومة.الشركات وصكوكوسائلة مثل الودائع قصيرة األجل 

االنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في المجموعة.تتضمن األنشطة االستثمارية

نمـو  وربـح القطـاع   علـى لكل قطاع.  يقاس األداء بنـاء ات ادراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات و المطلوبأدناهتم

مراجعتهـا مـن قبـل لجنـة الموجـودات و      تـتم في تقارير االدارة الداخلية التي اتم إدراجهيي التالموجودات والمطلوبات و

نتـائج قطاعـات   المعنية هي أساس تقيـيم  المعلومات تلك ن أاإلدارة تعتقدالمطلوبات. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث 

.معينة
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تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في للثالثة أشهر 
المصرفية الخدمات

للشركات
الخدمات المصرفية 

لألفراد
الخزينة 

المجموعاإلستثمارات و
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

١٥٧,٥٠٨٨٠,٠٣٩٨٧,٨٢٠٣٢٥,٣٦٧اإلستثمار اجمالي ايرادات انشطة التمويل و
٢٠,٦١٢-١٣,٧٥٤٦,٨٥٨رسوم وعموالت اتايرادصافي

٥,٦٥٣٥,٦٥٣--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

١٠,٥٦٣١٠,٥٦٣--الحصة من نتائج شركات زميلة 

١٧١,٢٦٢٨٦,٨٩٧١٠٤,٠٣٦٣٦٢,١٩٥اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)٤,٦٧١()٤,٦٧١(--قيمة إسثمارات مالية في صافي خسائر انخفاض 

١٧١,٢٦٢٨٦,٨٩٧٩٩,٣٦٥٣٥٧,٥٢٤المصروفاتربح القطاع قبل توزيع  صافي 
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تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٣مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لألفراد
الخزينة 

المجموعواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

١٣٧,٩٠٤٦٩,٤٩٧٨٢,٨١٣٢٩٠,٢١٤اإلستثمار اجمالي ايرادات انشطة التمويل و
١٠,٤٤٧-٦,٧٢٤٣,٧٢٣صافي ايرادات رسوم وعموالت 

٣,٠٦٢٣,٠٦٢--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

٣٢,١٨٥٣٢,١٨٥--الحصة من نتائج شركات زميلة 

اجمالي ايراد القطاع
١٤٤,٦٢٨٧٣,٢٢٠١١٨,٠٦٠٣٣٥,٩٠٨

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)٢,٥٥٩()٢,٥٥٩(--صافي خسائر انخفاض في قيمة إسثمارات مالية 

)٥,٠٠٠(--)٥,٠٠٠(صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات التمويل 

)١٦,٣٠٥()١٦,٣٠٥(--خسائر تقييم عمالت أجنبية عند تحويل إستثمار في شركة زميلة

١٣٩,٦٢٨٧٣,٢٢٠٩٩,١٩٦٣١٢,٠٤٤ربح القطاع قبل توزيع  المصروفات   صافي 
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تتمة-التحليل القطاعي ٣

قطاع:االستثمار المطلق للحساباتوحقوق أصحابيوضح الجدول التالي تسويات إيرادات وارباح وموجودات ومطلوبات 

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألفألف
ريال قطريريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

الربح
٣٥٧,٥٢٤٣١٢,٠٤٤المصروفاترباح القطاعات قبل توزيع صافي أاجمالي 
أخرى والعائد علىموظفين وإستهالك ومصاريف تمويل ومصروفاتتكاليف 

)١٢٦,٧٨٩()١٥٣,٣٩٢(من األرباحأصحاب حسابات اإلستثمارات المطلق

٢٠٤,١٣٢١٨٥,٢٥٥صافي الربح الموحد للفترة 

(غير مدققة)٢٠١٤مارس ٣١
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
لألفرادالمصرفية 

الخزينة 
المجموعواإلستثمارات 

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٤,٦٠٥,٧٦٠٥,٣٣٣,٢٧٠١١,٩٥٨,٤٥٤٣١,٨٩٧,٤٨٤القطاعموجودات 

وحقوق أصحاب حسابات مطلوبات
٨,٧٢٢,٧١٦١٥,٩٩١,٨٩٣٣,٥٥٩,٨٨٢٢٨,٢٧٤,٤٩١للقطاعاالستثمار المطلق 

(مدققة) ٢٠١٣ديسمبر ٣١
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
لألفرادالمصرفية 

اإلستثمارات 
المجموعوإدارة الخزينة

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٣,٨٣٦,١٩٠٥,١٧٢,٧٣٢١٣,٢٦٤,٠٢٠٣٢,٢٧٢,٩٤٢موجودات القطاع

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
٨,٤٩٤,٣٩٩١٥,٩٣٠,٨٩٤٣,٩٣٨,٠٨١٢٨,٣٦٣,٣٧٤االستثمار المطلق للقطاع
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تتمة-التحليل القطاعي ٣

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألفألف

ريال قطريريال قطري
(مدققة)مدققة)غير (

الموجودات
٣١,٨٩٧,٤٨٤٣٢,٢٧٢,٩٤٢اجمالي موجودات القطاعات

٢,١٢٥,٨٨٦٢,١٤٨,٥٢٤أخرىمبالغ غير موزعة 

٣٤,٠٢٣,٣٧٠٣٤,٤٢١,٤٦٦إجمالي الموجودات الموحدة 

االستثمار المطلق حساباتوحقوق أصحابالمطلوبات
٢٨,٢٧٤,٤٩١٢٨,٣٦٣,٣٧٤لقطاعلوحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق اجمالي مطلوبات

٨٠٠,٦٤٤٧٤٤,١٦٦ىمبالغ غير موزعة اخر

٢٩,٠٧٥,١٣٥٢٩,١٠٧,٥٤٠للقطاعمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق اجمالي 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٤-

القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

للمجموعة :والمطلوبات الماليةالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات أدناهيوضح الجدول

٢٠١٤مارس ٣١

(غير مدققة)

عادلة من قيمة 

خالل بيان الدخل

عادلة قيمة 

من خالل 

حقوق 

التكلفة المطفأةالمساهمين

اجمالي القيمة 

عادلةالقيمة الالدفترية
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

مصرفنقد وارصدة لدى

١,٦٧٥,٨٣٥١,٦٧٥,٨٣٥١,٦٧٥,٨٣٥--المركزيقطر
٣,٩٦٠,١٦٠٣,٩٦٠,١٦٠٣,٩٦٠,١٦٠--البنوكارصدة لدى

١٩,٩٥١,٦٨٦١٩,٩٥١,٦٨٦١٩,٩٥١,٦٨٦--موجودات تمويل 
:ماليةاستثمارات 

٢١٦,٧٩٥٢١٦,٧٩٥-١٢١,٦٥٨٩٥,١٣٧بالقيمة العادلة -
٦,٠٨٧,٩٨١٦,٠٨٧,٩٨١٦,٠٨٨,٧٠٢--بالتكلفة المطفأة-

٢٣٤,١١١٢٣٤,١١١٢٣٤,١١١--اخرىموجودات 

١٢١,٦٥٨٩٥,١٣٧٣١,٩٠٩,٧٧٣٣٢,١٢٦,٥٦٨٣٢,١٢٧,٢٨٩

١,٠١٧,٣٤١١,٠١٧,٣٤١١,٠١٧,٣٤١--بنوك ارصدة من 
٥,٩٣٣,٥٥٧٥,٩٣٣,٥٥٧٥,٩٣٣,٥٥٧--حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٢,٥٤١٢,٥٤٢,٥٤١٢,٥٤٢,٥٤١--صكوك تمويل 
٥٣٥,٢٤٨٥٣٥,٢٤٨٥٣٥,٢٤٨--مطلوبات اخرى

--١٠,٠٢٨,٦٨٧١٠,٠٢٨,٦٨٧١٠,٠٢٨,٦٨٧
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-١٥-

تتمة-القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

٢٠١٣ديسمبر٣١

(مدققة)

قيمة عادلة من 

خالل بيان الدخل 

قيمة عادلة من 

خالل حقوق 

التكلفة المطفأةالمساهمين 

اجمالي القيمة 

القيمة العادلة الدفترية
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

نقد وارصدة لدى مصرف

١,٦٦٩,٣٢٢١,٦٦٩,٣٢٢١,٦٦٩,٣٢٢--المركزيقطر 
٤,٤٨٤,٥٣٠٤,٤٨٤,٥٣٠٤,٤٨٤,٥٣٠--ارصدة لدى البنوك
١٩,٠٢١,٠١٧١٩,٠٢١,٠١٧١٩,٠٢١,٠١٧--موجودات تمويل 
استثمارات مالية: 

٢٧٠,٧٠٨٢٧٠,٧٠٨-١٤١,٤٨٨١٢٩,٢٢٠بالقيمة العادلة -
٦,٤٨٩,٦٧٢٦,٤٨٩,٦٧٢٦,٤٧٥,٤٨١--بالتكلفة المطفأة-

٣٠٤,٦٨١٣٠٤,٦٨١٣٠٤,٦٨١--موجودات اخرى 
١٤١,٤٨٨١٢٩,٢٢٠٣٢,٣٣٣,٢٢٢٣٢,٦٠٣,٩٣٠٣٢,٥٨٩,٧٣٩

١,٣٩٥,٩٩٩١,٣٩٥,٩٩٩١,٣٩٥,٩٩٩--ارصدة من بنوك 
٥٫٦٧٠٫٨٠٩٥,٦٧٠,٨٠٩٥,٦٧٠,٨٠٩--حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٢,٠٨٢٢,٥٤٢,٠٨٢٢,٥٤٢,٠٨٢--صكوك تمويل 

٤٧٩,٤٢٤٤٧٩,٤٢٤٤٧٩,٤٢٤--مطلوبات اخرى 

--١٠,٠٨٨,٣١٤١٠,٠٨٨,٣١٤١٠,٠٨٨,٣١٤
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٢٠١٤مارس ٣١في 

-١٦-

تتمة–القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

تقييم االستثمارات المالية 
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت 

:المستخدمة في إجراء القياس

: األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.١المستوى -

أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غير مباشر : ٢المستوى -

(مثل المشتقات من األسعار). تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في السوق النشطة 

بر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعت

يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن ٣المستوى -

مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن 

تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو 

االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض تستند القيم

أسعار المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.

تدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج ال

أسعار السوق التي يمكن مالحظتها وطرق تقييم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب 

التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وطرق أخرى مستخدمة في تقدير معدالت 

لصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات الخصم وأسعار ا

المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية 

كين في السوق وفق معاملة تجارية في تاريخ بيان المركز المالي والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشار

ضمن األنشطة االعتيادية.
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-١٧-

تتمة–القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤
االستثمارات الماليةتصنيف 

لقيمة العادلة الذي يصنف فيه قياس التسلسل الهرمي لوفق مستوىالفترةالمالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية اإلستثماراتيحلل الجدول أدناه 

القيمة العادلة:

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي

أسعار السوق في 
مالية أسواق 

نشطة
مدخالت أخرى 
يمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى ٢٠١٤مارس ٣١

دين مدرجة مصنفة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
- - ٣٢,٨٦٠٣٢,٨٦٠بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة ملكيةذات طبيعة حقوقإستثمارات -
- - ٨٨,٧٩٨٨٨,٧٩٨مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
- - ٥,١٤٢٥,١٤٢مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

غير مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
٨٩,٩٩٥- - ٨٩,٩٩٥مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالية نشطة

مدخالت أخرى 
يمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى ٢٠١٣ديسمبر ٣١

دين مدرجة مصنفة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
--٣١,٨١٣٣١,٨١٣بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
--١٠٩,٦٧٥١٠٩,٦٧٥مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
--٣٥,٨٧٧٣٥,٨٧٧مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

غير مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
٩٣,٣٤٣--٩٣,٣٤٣مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
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انخفاض القيمة ٥
الدليل. أصلقيمةانخفاضعلىموضوعيدليلهناككانإذامابتقييمالمجموعةتقومماليمركزبيانكلتاريخفي

أوالتقصيريتضمن)الملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتمتضمنة(الماليةالموجوداتقيمةانخفاضعلىالموضوعي

المجموعةجانبمنالتمويل أو الدفعاتموجودات هيكلةإعادةأوفيهاالمستثمرالشركة/ المقابلالطرفجانبمنالتأخر

اختفاءأوإفالسفيسيدخلالمصدرأوالمقترضأنعلىوالمؤشراتذلكبخالففيهالتفكرالمجموعةتكنلمبشروط

السلبيةالتغيراتمثلموجوداتبمجموعةيتعلقفيمامالحظتهايمكنالتياألخرىالبياناتأوالماليةللورقةالنشطةالسوق

وبالنسبةذلكإلىباإلضافة. التقصيربحاالتالمتعلقةاالقتصاديةالظروفأوالمصدرينأوالمقترضينلدىالدفعمركزفي

دلياليعتبرتكلفتهامنأقلإلىالعادلةقيمتهافياالجلطويلأوالهاماالنخفاضفإنالملكيةحقوقأدواتفيلالستثمارات

.القيمةانخفاضعلىموضوعيا

الملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثمارات
فإنهالعادلةبالقيمةوالمقاسةالملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتحالةفي

فيهتنخفضالذي(االجلطويلأو) أدنىكحد% ٢٠بنسبةالسوقيةالقيمةفيهتنخفضالذي(الهاملالنخفاضاعتباريوضع

قيمةكانتإذاماتحديدعندتكلفتهدونماإلىلالستثمارالعادلةالقيمةفي) األقلعلىأشهر٩لمدةالسوقيةالقيمة

قيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفيلالستثماراتبالنسبةالدليلهذامثلوجودحالةفي. انخفضتقداالستثمارات

المساهمينحقوقفيالتغيراتبيانفيسابقابهاالمعترفالمتراكمةالخسارةاستبعاديتمالملكيةحقوقخاللمنعادلةال

المعترفالقيمةفياالنخفاضخسائرعكسيتمذلكبعد. الموحدالدخلبيانفيبهواالعترافالمساهمينحقوقمنالموحد

سجلت المجموعة .المساهمينحقوقخاللمنالملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتعنالموحدالدخلبيانفيسابقابها

) خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية والتي تم مليون ريال قطري٢,٦: ٢٠١٣مارس ٣١ريال قطري (مليون٤,٧

بيان الدخل الموحد.ضمنادراجها في " صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية" 

المصنفة بالتكلفة ستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين االالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (متضمنة
المطفأة)

يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية 

للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجود. يتم 

االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويتم إظهارها في حساب مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ 

االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد خسائر االنخفاض خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة 

في القيمة المعترف بها سابقا. تدرس المجموعة الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة 

الهامة بصفة فردية للوقوف على المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع الموجودات المالية

لم تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم تقييمها بصورة الفردية الهامة التياالنخفاض المحدد في القيمة. جميع الموجودات المالية

ت جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك أية خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. يتم تقييم الموجودا

المالية غير الهامة فرديا بصورة جماعية للتعرف على خسائر القيمة بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر 

تمويل ال) خسائر انخفاض في قيمة موجودات مليون ريال قطري٥: ٢٠١٣مارس ٣١(يءشالسجلت المجموعة متماثلة.

تمويل" في بيان الدخل الموحد.الوالتي تم ادراجها في " صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات 
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تتمة-انخفاض القيمة ٥

في شركات زميلة استثمار
في قيمة اإلستثمار في تحدد المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على إنخفاض

الشركة الزميلة. في هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة اإلنخفاض بالفرق بين القيمة العادلة في الشركة الزميلة 

١٦,٣: ٢٠١٣مارس ٣١(ال شيءسجلت المجموعة والقيمة الحالية ويقوم بتحقيق الفرق في القيمة في بيان الدخل الموحد.

عند تحويل "خسائر تقييم عمالت اجنبيةوتم إدراجها فيزميلة يم عمالت أجنبية لشركةيكخسائر تقمليون ريال قطري) 

بيان الدخل الموحد.ضمنزميلة" شركةاستثمار في 

موجودات تمويل٦

مالحظة :
مليون ١٨٤مبلغ القيمة ودات التمويل المتأخرة في السداد وغير منخفضة متضمنة موجوالمويل المتعثرة موجودات التاجمالي بلغ 

مليون ريال ٢٢٠: ٢٠١٣ديسمبر٣١(٢٠١٤مارس ٣١من إجمالي موجودات التمويل في ٪٠,٨٦ريال قطري والذي يمثل 

من إجمالي موجودات التمويل).٪١,١٠تمثلقطري

مارس ٣١
٢٠١٤

٢٠١٣ديسمبر ٣١
مارس ٣١

٢٠١٣
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

٢١,٣٥٨,٠٣٣٢٠,٣٠٨,٦٥٠١٦,٧٦٨,٥٨٠اجمالي موجودات تمويل

)٩٤٥,٠١٨()١,١٥١,١٤٢()١,٢٦٨,٠٧٣(أرباح مؤجلة يخصم:

)١١٨,٨٣٨()١٢٣,٢٠٥()١٢٣,١٧٦(تمويلخسائر االنخفاض في قيمة موجودات 

)٦١,٥١٨()١٣,٢٨٦()١٥,٠٩٨(االرباح المعلقة

١٩,٩٥١,٦٨٦١٩,٠٢١,٠١٧١٥,٦٤٣,٢٠٦صافي موجودات تمويل
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إستثمارات مالية٧

(مدققة)٢٠١٣ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٤مارس ٣١

االجماليغير مدرجةمدرجةاالجماليغير مدرجةمدرجة
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
استثمارات مصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل 
:بيان الدخل

استثمارات في أدوات  ·
١٠٩,٦٧٥-٨٨,٧٩٨١٠٩,٦٧٥-٨٨,٧٩٨حقوق ملكية

استثمارات في أدوات دين·
٣١,٨١٣-٣٢,٨٦٠٣١,٨١٣-٣٢,٨٦٠ثابت ذات معدل -
------ذات معدل متغير-

١٤١,٤٨٨-١٢١,٦٥٨١٤١,٤٨٨-١٢١,٦٥٨
إستثمارات في أدوات 

ذات طبيعة دين
مصنفة بالتكلفة 

المطفأة
١,٧٣٠,٥٣٥٣,٥٩٧,٤٤٠٥,٣٢٧,٩٧٥١,٧٣٠,٥٣٥٣,٩٩٨,٥٠٥٥,٧٢٩,٠٤٠قطرحكومةصكوك -
٧٣٤,٨٢٩١٨,٩١٨٧٥٣,٧٤٧٧٣٤,٨٢٩١٨,٩١٨٧٥٣,٧٤٧ذات معدل ثابت-
٦,٨٨٥٦,٨٨٥-٦,٢٥٩٦,٢٥٩-ذات معدل متغير-

٢,٤٦٥,٣٦٤٣,٦٢٢,٦١٧٦,٠٨٧,٩٨١٢,٤٦٥,٣٦٤٤,٠٢٤,٣٠٨٦,٤٨٩,٦٧٢

استثمارات في أدوات 
حقوق ملكية مصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل 
٥,١٤٢٨٩,٩٩٥٩٥,١٣٧٣٥,٨٧٧٩٣,٣٤٣١٢٩,٢٢٠المساهمينحقوق 

٢,٥٩٢,١٦٤٣,٧١٢,٦١٢٦,٣٠٤,٧٧٦٢,٦٤٢,٧٢٩٤,١١٧,٦٥١٦,٧٦٠,٣٨٠



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

-٢١-

االحتياطي القانوني٨
% من صافي الربح للسنة إلى ١٠، يحول هكما تم تعديل٢٠١٢لسنة ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

للتوزيع قابل% من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير ١٠٠االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا 

وبعد موافقة مصرف قطر ٢٠٠٢لسنة ٥رقم الشركات التجارية القطريإال في الحاالت التي حددها قانون 

% من ١٠٠القانوني يزيد عن أية مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطيبتحويلالمركزي. لم تقم المجموعة 

رأس المال المدفوع.

احتياطي المخاطر٩
كلتمويللموجوداتالطارئةالحاالتلتغطيةمخاطراحتياطيتكوينيجب،المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقا
التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع إجماليمن%٢,٥بنسبةأدنىحدباشتراطوالخاصالعامالقطاعينمن

قبلمنالمضمونأو/ إلىالمقدمالتمويل. األرباح المعلقةومخصصاتالاستبعادبعدقطروخارجداخلالخاص
تحويل اية مبالغ لم يتم . المباشرالتمويلإجماليمنيستبعدنقديةضماناتمقابلالتمويلأوقطرفيالماليةوزارة

٣١السنة المنتهية في(نهاية السنةتحويل المبلغ المطلوب فيالى احتياطي المخاطر حيث ان سيتم خالل الفترة
.)احتياطي المخاطرمحول إلى قطريريالمليون ١٤٠: ٢٠١٣ديسمبر 

أخرىاحتياطيات١٠
خصمبعدزميلةشركاتفياإلستثماراتمنالموزعةغيراألرباحمنالمجموعةحصةفي األخرىاإلحتياطياتتمثل

ريالمليون ٤: ٢٠١٣مارس ٣١(ال شيء خالل الفترة المستلمةاألرباحتوزيعات بلغت .المستلمةاألرباحتوزيعات 
).قطري

ارباح نقدية ١١
توزيع أرباح نقدية على المساهمينعلى ٢٠١٤مارس ١٠في للمساهمينالعموميةتمت المصادقة من قبل الجمعية 

: ٢٠١٣مارس ٣١(، ) للسهمقطريريال٣,٧٥(٢٠١٣ديسمبر ٣١المالية المنتهية في السنةعن % ٣٧,٥بنسبة 
.)٢٠١٢ديسمبر ٣١ريال قطري للسهم) عن السنة المنتهية في ٣,٥توزيعات نقدية (٪ ٣٥



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

-٢٢-

ما فى حكمهالنقد و١٢
ستحقاق أرصدة بتواريخ إيشتمل علىحكمهيما ففإن النقد والموحدالمرحلي المختصرلغرض بيان التدفقات النقدية

:كالتاليأشهرأقل من ثالثة أصلية 

٢٠١٣مارس ٢٠١٣٣١ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 
(بعد إستبعاد حساب يالمركز

٥١٨,٠٧٦٥٠١,٦١٩٦١٧,٢٠٢اإلحتياطي النقدي المقيد)
٣,٥٩٦,٠١٠٤,٤٨٤,٣٨٠٤,١١٧,٣٧٧أرصدة من بنوك

٤,١١٤,٠٨٦٤,٩٨٥,٩٩٩٤,٧٣٤,٥٧٩

المحتملة واإللتزاماتالمطلوبات١٣

٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

المطلوبات المحتملة 

٢,٣٢٧,٢٦٤٣,٠٥٠,٠٢٣تسهيالت قابلة لإللغاء غير مستغلة 
١,١٧٤,٤٥١١,١١٢,٥٩٣خطابات ضمانات

٢٢٨,٩٧٢٢٩٢,٢٨٢خطابات اعتماد
٦٥,٦٧٨٨٠,٦١٣قبوالت بنكية

١٤,١٢٢١٩,٨٧٢خرىأ

٣,٨١٠,٤٨٧٤,٥٥٥,٣٨٣



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

-٢٣-

األطراف ذات العالقةمع معامالت ١٤
التيالمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة و الشركات ضمن االعمال االعتيادية مع تقوم المجموعة بمعامالت متنوعة 

مع األطراف األخرى غير ذات العالقة .بنفس شروط المعامالت التي تتماألطرافتلكقبلمنهاماًتأثيراًعليهايمارس

كما ةهاميملكون فيها حصصاًالتي و الشركات أمع أعضاء مجلس اإلدارة الفترة/السنةالمعامالت خالل/ بلغت األرصدة 

:يلي

٢٠١٤مارس ٣١
(غير مدققة)

٢٠١٣ديسمبر ٣١
(مدققة)

مجلس زميلةشركات

اإلدارة
أخرى

شركات زميلة
مجلس
أخرىاإلدارة

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريقطريريال

الموجودات:

١٩,٥٢١٥٧٧,٣٠٥١١١,٧٦٣٥١٣٢٣٩,٨٣٨١١٥,٥٢٥موجودات تمويل

حقوق أصحاب حسابات 

٩,٠١٠١٠٩,٢٤٥١٠٤,٣٤٤١٠,٥٦٩٨٠,٧٢٥١٠٥,١٨٢االستثمار المطلق

بنود خارج الميزانية:

ضمانات إلتزامات محتملة و

٤٠٠٦,١٤٨-٤٠٠٦,٣٥٨-والتزامات أخرى

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

(غير مدققة)

٢٠١٣مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

(غير مدققة)

شركات 

زميلة

مجلس 

أخرىاإلدارة

شركات 

زميلة

مجلس 

أخرىاإلدارة

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

:بنود بيان الدخل الموحد

٢٤٤٧,٢١٦١,٣٩٧٧٧٩,٩٧٤٧,٦٢٧صافي إيرادات أنشطة التمويل 

العائد على حقوق أصحاب 

٣٤٤١٠٣٩١٩١٢٠٨٢١٩اإلستثمار المطلقحسابات 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

-٢٤-

تتمة- معامالت مع األطراف ذات العالقة١٤

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينكبارتعويضاتبلغت

ة في المنتهيللثالثة أشهر 
٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١

(غير مدققة)مدققة)(غير 
ريال قطريريال قطري

٣,١١١٢,٦٨٥منافع قصيرة األجل

٢٨١٢٣٨منافع طويلة األجل

٣,٣٩٢٢,٩٢٣


