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  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  المعلومات الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة

 

 

  الصفحات  المحتويات

  

  ١  تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل

   الماليـة المرحلية الموحدة المختصرة:المعلومات 

  ٢  الموحد المختصر المرحلي بيان المركز المالي

  ٣  المختصر الموحدالمرحلي بيان الدخل 

  ٥ - ٤  الموحد المختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٦  الموحد المختصرالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

  ٢٥ - ٧  المالية المرحلية الموحدة المختصرةللمعلومات اإليضاحات المتممة 
 
 
 
 

  



  

  ، الدوحة، قطر,٦٦٨٩فرع قطر، صندوق برید:  -ترھاوس كوبرز وبرایس و
  ١٢٠١٥٥رقم  رخصة ھیئة قطر لألسواق المالیة / ٦رخصة رقم ، والصناعة وزارة التجارة

  ١                        www.pwc.com/me + ٩٧٤ ٤٤٦٧ ٧٥٢٨+ فاكس:٩٧٤ ٤٤١٩ ٢٧٧٧ھاتف: 

  المختصرة الموحدة المرحلیة المالیة المعلومات مراجعة تقریر
  .م.ق.ع.ش اإلسالمي الدولي قطر بنك إدارة مجلس إلى

 
 

  مقدمة

ة قمنا بمراجعة بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لبنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع. ("الشركة األم") وشركتھ التابع لقد
في ذلك  المنتھیة أشھرالتسعة الثالثة أشھر  فترة عنالموحد المختصر  المرحلي و بیان الدخل ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠(معاً "المجموعة") كما في 

 كذاوالمنتھیة في ذلك التاریخ  أشھر التسعةوالتدفقات النقدیة عن فترة  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصروالتاریخ 
 المالیة المعلومات ھذه وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن. األخرى المتممة والتفسیراتة الھامة یالمتمثلة في السیاسات المحاسب یضاحاتاإل

 مصرف ولوائح اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة عن الصادرة المالیة المحاسبة لمعاییر وفقا المختصرة الموحدة المرحلیة
 المراجعة عملیة على اعتمادا المختصرة الموحدة المرحلیة المالیة المعلومات ھذه حول استنتاج إبداء في مسؤولیتنا وتنحصر. المركزي قطر
  .بھا قمنا التي

 
 

  المراجعة نطاق

ً  مراجعتنا أجرینا لقد  مستقل حسابات مراجع خالل من المرحلیة المالیة المعلومات"مراجعة  - ٢٤١٠ رقم للمراجعة الدولي للمعیار وفقا
 المسؤولین األفراد من خاصة والمحاسبیة المالیة األمور عن االستفسار على المرحلیة المالیة المعلومات مراجعة عملیة وتشتمل". للمنشأة
 التدقیق عملیة إجراءات عن نطاقھا في المراجعة عملیة إجراءات وتقل. األخرى المراجعة وإجراءات المالي التحلیل إجراءات وتطبیق

 یمكن التي الجوھریة النقاط جمیع الكتشاف الالزم التأكید على الحصول من تمكننا ال وبالتالي. الدولیة التدقیق لمعاییر وفقا تتم والتي
  .التدقیق رأي نبدي ال فإننا وبالتالي. التدقیق عملیة أثناء اكتشافھا

 
  النتیجة

 
 إلى مراجعتنا، فإنھ لم یرد إلى علمنا ما یستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة لم یتم إعدادھا استناداً 

من كافة النواحي الجوھریة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ولوائح 
  قطر المركزي.   مصرف

 

  قطر فرع - كوبرز ووترھاوس برایس عن
  ١٢٠١٥٥ھیئة قطر لألسواق المالیة رقم  سجل

  المعتز محمد
٢٨١مراقبي الحسابات رقم  سجل

  قطر دولة الدوحة،
    ٢٠١٩أكتوبر  ٢٤





  اإلسالمي (ش.م.ق.ع)بنك قطر الدولي 
  الموحد المختصر المرحلي بيان الدخل

   ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٢٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة 
٣  

 

  

 
 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

   سبتمبر ٣٠

 
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

سبتمبر ٣٠  

 

 
 

  إيضاحات

٢٠١٩  
  (غير مدققة)

   ألف لایر قطري

٢٠١٨  
  (غير مدققة)

    ألف لایر قطري

٢٠١٩  
  (غير مدققة)

    ألف لایر قطري

٢٠١٨  
  (غير مدققة)

  ألف لایر قطري
         

  ١٬١٨٣٬٥٨٣  ١٬٢٧٠٬٩٩١   ٣٩٣٬٢٣٠  ٤٤٢٬٥٨٣   إيرادات أنشطة التمويل
 ٢٦٩٬٦٩١  ٣٨٤٬٥٥٢   ١٠٧٬٥٧٤  ١٢٨٬٠٨٩   صافي إيرادات أنشطة اإلستثمار
إجمالي إيرادات أنشطة التمويل 

 ١٬٤٥٣٬٢٧٤  ١٬٦٥٥٬٥٤٣  ٥٠٠٬٨٠٤  ٥٧٠٬٦٧٢   واالستثمار
         

   ١٦٤٬٩٢٥    ١٨٤٬٧٨٣    ٥٦٬٧٥٥  ٧٢٬٣٥٣   إيرادات رسوم وعموالت
   (٤٩٬٩٨٦)    (٥١٬٦٩٤)    (١٨٬١٨٤)  (٢٠٬٥٤٥)   مصروفات رسوم وعموالت

   ١١٤٬٩٣٩    ١٣٣٬٠٨٩    ٣٨٬٥٧١  ٥١٬٨٠٨   صافي إيرادات رسوم وعموالت
         

  ٢٠٬٨٦٦  ١٬٤٤٨  ٥٬٠٨١  (٢٬٧٥٨)   عمليات النقد األجنبي (خسارة) / ربح
  (١١٬١٠٨)  (٣٢٬٤٧٧)  (٤٬٨٥١)  (٧٬٨٤٢)   الحصة من نتائج شركات زميلة

 ١٬٥٧٧٬٩٧١  ١٬٧٥٧٬٦٠٣  ٥٣٩٬٦٠٥  ٦١١٬٨٨٠   إجمالي الدخل
         

  (١١٩٬٥٦١)  (١٢٢٬٧٢٥)   (٣٧٬٦٦١)  (٤١٬٦٢٤)   تكاليف الموظفيـن
  (٢٠٬٧٤٨)  (٢٢٬١٧٢)  (٧٬١٩٧)  (٧٬٨٧٩)   استهالك وإطفاء

 (٩٢٬٩٧٧)   (١٠٣٬٠٤٣)  (٢٧٬٢٩٩)   (٣٥٬٢٩٣)    مصروفات أخرى
  (١٤٣٬١٩٢)  (٢٤٨٬٤٢٣)  (٥٧٬٨٣٥)   (٨٩٬٩٢١)    مصروفات تمويل

 (٣٧٦٬٤٧٨)  (٤٩٦٬٣٦٣)  (١٢٩٬٩٩٢)  (١٧٤٬٧١٧)  إجمالي المصروفات
         

خسائر) انخفاض القيمة ( / عكس صافي
  (٢٬٣٨٢)    ١٬٩٤٣    (٢٤٩)  ٣  ٥  من أرصدة مستحقة من البنوك
صافي خسائر االنخفاض في قيمة 

  (١٬٣٦٨)    (٤٬٥٨٩)   -  (١٬٠٩٤)  ٧  استثمارات في أوراق مالية
صافي خسائر انخفاض القيمة من 

  (٣٩٬٨١٠)    (١٧٬٠٣١)    (١٢٬٠١٧)  (١٠٬٨٤٥)  ٦  الموجودات التمويلية
صافي خسائر انخفاض القيمة من 

 بيان المركز الماليالتعرضات خارج 
  (٧٬٥٧٣)    (٣٬٨٤٢)    (١٬٤٣٠)  (٢٬٠٦٤)  ١٩  التي تخضع لمخاطر االئتمان

صافي ربح الفترة قبل العائد على أصحاب 
  ١٬١٥٠٬٣٦٠    ١٬٢٣٧٬٧٢١   ٣٩٥٬٩١٧  ٤٢٣٬١٦٣   حسابات االستثمار

العائد على أصحاب حسابات االستثمار 
  (٤١٥٬٢٢٩)    (٤٦٠٬٧٠٨)   (١٤٤٬٧٥٥)  (١٥٦٬٧٣٧)   من األرباح

   ٧٣٥٬١٣١    ٧٧٧٬٠١٣   ٢٥١٬١٦٢  ٢٦٦٬٤٢٦   صافي ربح الفترة

          
العائد األساسي والمخفف للسهم (لایر 

 ٠٫٤٩  ٠٫٥١  ٠٫١٧  ٠٫١٨  ١٧  قطري للسهم)
 



      قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بنك
  الموحد المختصر المرحلي التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ٢٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤  

 
 

   رأس المال  
احتياطي 

  احتياطي مخاطر   قانوني
احتياطي 

  القيمة العادلة
احتياطيات 

   أرباح مدورة  أخرى

إجمالي حقوق 
الملكية العائدة 
   لمساهمي البنك

صكوك مؤهلة 
رأس مال ك

   إضافي
 اجمالي حقوق

  الملكية

  إيضاح 
 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

                
 ٦٬٨٣٠٬٠٨٧  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٨٣٠٬٠٨٧  ١٬١٦٠٬٦٢٤ ٧٩٬٩٤٧ ١٤ ٦٢٣٬٤٥٥  ٢٬٤٥٢٬٣٦٠  ١٬٥١٣٬٦٨٧   (مدقق) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

 (٩٣٧)  -  (٩٣٧)  - - (٩٣٧) -  -  -   حركة احتياطي القيمة العادلة
 ٧٧٧٬٠١٣  -  ٧٧٧٬٠١٣  ٧٧٧٬٠١٣ - - -  -  -   صافي ربح الفترة

               

 ٧٧٦٬٠٧٦  -  ٧٧٦٬٠٧٦  ٧٧٧٬٠١٣ -(٩٣٧) -  -  -  إجمالي اإليرادات والمصروفات المعترف بها للفترة 
 (٦٠٥٬٤٧٦)  -  (٦٠٥٬٤٧٦)  (٦٠٥٬٤٧٦) - - -  -  -  ١٥  أرباح نقدية موزعة على المساهمين

 (٥٥٬٠٠٠)  -  (٥٥٬٠٠٠)  (٥٥٬٠٠٠) - - -  -  - ١٦  أرباح على صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي
 -  -  -  (٣٢٠) ٣٢٠ - -  -  -  ١٤  صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

 ٦٬٩٤٥٬٦٨٧  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٩٤٥٬٦٨٧  ١٬٢٧٦٬٨٤١ ٨٠٬٢٦٧(٩٢٣) ٦٢٣٬٤٥٥  ٢٬٤٥٢٬٣٦٠  ١٬٥١٣٬٦٨٧   ) مدقق غير( ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

 
 



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  الموحد المختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ٢٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة 
٥  

  

 

 

 احتياطي   احتياطي قانوني   رأس المال 
  مخاطر

احتياطي القيمة  
  العادلة

احتياطيات  
  أخرى

إجمالي حقوق    أرباح مدورة
الملكية العائدة 
  لمساهمي البنك

صكوك مؤهلة  
رأس مال ك

  إضافي

 اجمالي حقوق 
  الملكية

 
 ألف لایر  إيضاح

  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

 ٦٬٥٧٧٬١٠٢   ١٬٠٠٠٬٠٠٠   ٥٬٥٧٧٬١٠٢  ٩٠٤٬٦٠٦   ٨٢٬٣٥٢   ١٬٦٤٣   ٦٢٢٬٤٥٤   ٢٬٤٥٢٬٣٦٠   ١٬٥١٣٬٦٨٧   (مدقق) ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 
 (٩٢٤)  -   (٩٢٤)  -  -  (٩٢٤)  -  -  -   حركة احتياطي القيمة العادلة

 ٧٣٥٬١٣١  -   ٧٣٥٬١٣١  ٧٣٥٬١٣١  -  -  -  -  -   صافي ربح الفترة
                    

 ٧٣٤٬٢٠٧  -  ٧٣٤٬٢٠٧  ٧٣٥٬١٣١  -  (٩٢٤)  -  -  -   إجمالي اإليرادات والمصروفات المعترف بها للفترة 
 (٦٠٥٬٤٧٦)  -  (٦٠٥٬٤٧٦)  (٦٠٥٬٤٧٦)   -  -  -  -  - ١٥  أرباح نقدية موزعة على المساهمين

 -  -   -   ٣٬٢٥٤  (٣٬٢٥٤)  -  -  -  -  ١٤   صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

 ٦٬٧٠٥٬٨٣٣   ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٧٠٥٬٨٣٣  ١٬٠٣٧٬٥١٥  ٧٩٬٠٩٨  ٧١٩   ٦٢٢٬٤٥٤   ٢٬٤٥٢٬٣٦٠   ١٬٥١٣٬٦٨٧   )مدقق غير( ٢٠١٨ سبتمبر  ٣٠الرصيد في 



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  الموحد المختصر المرحلي النقدية بيان التدفقات

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ال يتجزأ ٢٢إلى  ١المرفقة  اإليضاحاتتشكل 
٦  

 

  سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةلفترة   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

)مدققه غير(   إيضاحات    )غير مدققه(   
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
     

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٧٣٥٬١٣١  ٧٧٧٬٠١٣  صافي ربح الفترة

     تعديالت للبنود التالية:
  ٣٩٬٨١٠  ١٧٬٠٣١   صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية

  ١٬٣٦٨  ٤٬٥٨٩   في قيمة استثمارات في أوراق ماليةصافي خسائر االنخفاض 
صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان المركز المالي التي 

  ٧٬٥٧٣  ٣٬٨٤٢   تخضع لمخاطر االئتمان
  ٢٬٣٨٢  (١٬٩٤٣)   القيمة من أرصدة مستحقة من البنوك عكس) / خسائر انخفاض(صافي 
  ١٬٩٧٠  ٩٩٢   زميلة شركات في استثمار ترجمة عند أجنبية عمالت خسائر تقييم صافي

  ٤١٬٣٢٨  ٤٣٬٤١٩   إستهالك وإطفاء
  (٢٬٩٣٥)  (٢١٤)   مالية أوراق في استثمارات بيع منرباح أصافي 

  (١٬٣٠٣)  (٨١٤)   إيرادات توزيعات األرباح
  ١١٬١٠٩  ٣٢٬٤٧٧   حصة من نتائج شركات زميلةال

 ١٣٬١٠٢  ٥٬٤٣٧   إطفاء صكوك
  ٣٬٣٢٧  ٢٬٦٧٣   مكافآت نهاية خدمة للموظفين

 ٨٥٢٬٨٦٢  ٨٨٤٬٥٠٢   الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
      

     تغيرات رأس المال العامل:
  ٥٠٬٩١٣  ٢٦٬٨٦٩   حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي

 (٤٬٤٠٢٬٥١٧)  (٢٬١٧٦٬١٦٩)   أرصدة مستحقة من البنوك
 ٤٬١٠١٬٨٢٤  (٣٬٩٧٠٬٠٦٧)   موجودات تمويلية
 (٥٦٬٦٩٨)  (٥١٬٥٩٢)   موجودات أخرى

 ٣٬٣١٧٬٥٨١  (٢٠٦٬٣٢٢)   أرصدة مستحقة إلى بنوك والمؤسسات المالية
  ٦٥٬٢١١  (٣٨٢٬٤٠٩)   حسابات العمالء الجارية

 (٣٤٬٥٩٢)  ٨٤٬٥٨٤   مطلوبات أخرى
   (٥٬٧٩٠٬٦٠٤)  ٣٬٨٩٤٬٥٨٤ 

  (٢٬٨٨٥)  (٣٬١٠٩)  مكافآت مدفوعة لنهاية الخدمة للموظفين
 ٣٬٨٩١٬٦٩٩  (٥٬٧٩٣٬٧١٣)  الناتجة من األنشطة التشغيلية) / في المستخدمة (صافي التدفقات النقدية

      
      االستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 

  (٢٬٨٤١٬٨٧٢)  (٢٬٨٨٤٬٦٣٤)  شراء استثمارات مالية
  ٣٬٥٩١٬١٩٢  ١٬٧٨٠٬٧٣٧   متحصالت من بيع/استرداد استثمارات مالية

  (٤٨٬٠٤٨)  -   اضافات في مساهمات في شركات زميلة
  (٨٬٥٧٦)  (٢٬١٤٩)   شراء موجودات ثابتة

  (١٣٬٧٣١)  (١٬٩٧٨)   شراء موجودات غير ملموسة
  ٣٬٢٥٤     -   توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

  (١٠٬٨٦٥)  -   استثمارات عقاريةاضافات في 
  ١٬٣٠٣  ٨١٤   توزيعات أرباح مستلمة
  ٦٧٢٬٦٥٧  (١٬١٠٧٬٢١٠)  االستثمارية األنشطةمن  الناتجة) / في المستخدمة (صافي التدفقات النقدية

      
      

     التمويليّة األنشطةالتدفقات النقدية من 
 -  ١٬٨٢٠٬٧٥٠ ٩  متحصالت من صكوك تمويل

  (٥٥٬٠٠٠)  (٥٥٬٠٠٠)   أرباح على صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي
  (٩٥٤٬٣٤٤)  ١٬٣٠١٬٢٩٣  التغير في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار

نالمساهميأرباح نقدية موزعة على    (٥٩٠٬٩٩٦)  (٥٨٩٬٩٢٨)  
  (١٬٥٩٩٬٢٧٢)  ٢٬٤٧٦٬٠٤٧   األنشطة التمويليّة في) في المستخدمة/ (الناتجة من صافي التدفقات النقدية 

      
 ٢٬٩٦٥٬٠٨٤  (٤٬٤٢٤٬٨٧٦)  الزيادة في النقد وما في حكمه / )النقص( صافي

 ٣٬٥٠٩٬٨٦٤  ٨٬٩٤٩٬٣١٧  يناير  ١النقد وما في حكمه في 
 ٦٬٤٤٢٬٦٤٢  ٤٬٥٢٤٬٤٤١ ١٨  سبتمبر ٣٠النقد وما في حكمه في 



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

٧  

  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية    ١

 
. ويمارس البنك نشاطه من ١٩٩٠لسنة  ٥٢("البنك") كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم (ش.م.ق.ع) تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 

  خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة وتسعة عشر فرعا محليا. إن أسهم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر.
 

  .٦٦٤. وعنوانه المسجل هو الدوحة، دولة قطر، صندوق بريد ١٣٠٢٣لسجل التجاري للبنك هو إن رقم ا
 

ذات الغرض الخاص (معا "المجموعة") بعد استبعاد المعامالت التالية  وشركتهالمالية للبنك  المعلوماتالمالية المرحلية الموحدة المختصرة  المعلوماتتتضمن 
  واألرصدة بين شركات المجموعة:

 

 

 
 

  بلد التأسيس
 
   الرئيسي النشاط

  النسبة المئوية
  للملكية الفعلية

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ 
كايمانجزر   المحدودة شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي   - - إصدار صكوك 

 
ذات مسؤولية محدودة، وذلك بغرض  ةمعفا ةكشرك انكايمالفي جزر  (ذات الغرض الخاص) المحدودة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي شركةتأسست 

إلنجاز هدف معرف ومحدد بصورة جيدة وهو تنفيذ معاملة تمويل محددة. وقامت إدارة  ةإصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي. تم تأسيس الشرك
قم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتحقق من السيطرة في غياب ذات الغرض الخاص عند التأسيس، ولم ت ةالمجموعة بتقييم القدرة على سيطرتها على الشرك

ذات الغر ض الخاص. وتوصل البنك إلى أنه ال توجد تغييرات في ظروف السوق ينتج عنها تغيير في قدرة المجموعة  الشركةأي تغييرات في هيكل أو شروط 
  ذات الغرض الخاص. الشركةفي السيطرة على 

 
المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفقا للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية كما يتم تحديدها من قبل يعمل البنك في الخدمات 

  هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي.
 

بقرار من مجلس  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للمجموعة للفترة المنتهية في  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
  .٢٠١٩أكتوبر  ٢٤  بتاريخ اإلدارة

 
 

  أساس اإلعداد  ٢
 

  بيان االلتزام ) أ( 
 

 المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعلوماتتم إعداد 
ير المشمولة ور غوأحكام تنظيمات مصرف قطر المركزي المعمول بها. وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وبالنسبة لألم

وبناء على  الدولي. بمعايير المحاسبة المالية، تستخدم المجموعة توجيهات المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
  .بالتقارير المالية المرحليةالخاص  ٣٤ذلك فقد تم عرض البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
لى المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية الموحدة؛ ويتعين قراءتها جنبا إ المعلوماتوال تشمل 

المالية المرحلية  المعلوماتسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد . تعتبر ال٢٠١٨ديسمبر  ٣١ة للمجموعة كما في جنب مع البيانات المالية السنوية الموحد
، باستثناء التغيرات  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 التسعةالمالية المرحلية الموحدة المختصرة. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة  المعلوماتن هذه م.د) ٢(في السياسات المحاسبية المذكورة باإليضاح رقم 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في 

 
تقدير هي ذاتها التي إن األحكام الهامة التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية األخرى لحاالت عدم التأكد من ال

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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  أساس اإلعداد (تتمة)  ٢

 

  أساس القياس ) ب( 
 

مة المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المصنفة كاستثمارات بالقي المعلوماتتم إعداد 
  العادلة من خالل حقوق الملكية واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض ) ج( 

 
المالية المرحلية الموحدة المختصرة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لدى البنك. وفيما عدا ما تمت اإلشارة إليه  المعلوماتيتم عرض 

  المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى أقرب ألف لایر قطري. المعلوماتبخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة في 
 

  ٢٠١٩يناير  ١ت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة وسارية ابتداء من معايير وتعديال ) د( 
 

 "اآلجلة والبيوع"المرابحة  ٢٨المالي رقم  يالمحاسبمعيار ال
  

. يحل المعيار ٢٠١٧" في المرابحة والبيوع اآلجلة " ٢٨أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 
الهدف اآلجل".  البيع" ٢٠"المرابحة والمرابحة آلمر الشراء" والمعيار المحاسبي المالي رقم  ٢محل المعيار المحاسبي المالي رقم  ٢٨المحاسبي المالي رقم 

علق بالمرابحة وغيرها من معامالت المبيعات بالدفع من هذا المعيار هو وصف مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المناسبة لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يت
  مع السماح بالتطبيق المبكر. ٢٠١٩يناير  ١المؤجل للبائعين والمشترين لهذه المعامالت. يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  

  المالية للمجموعة. المعلوماتطبقت المجموعة المعيار من تاريخ اعتماده اإللزامي والتأثير غير جوهري على 
 
  معايير وتعديالت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها ليست سارية المفعول بعد ) ه( 
  
 "واالرتباطات المثقلة باألعباء"انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية  ٣٠المالي رقم  يمعيار المحاسبال
  

" انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة ٣٠أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 
المالية النخفاض القيمة والخسائر االئتمانية لمختلف عمليات  .إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير ٢٠١٧باألعباء" في عام 

مكن مستخدمي التمويل اإلسالمي واالستثمار وبعض الموجودات األخرى من مؤسسات التمويل اإلسالمي ومخصصات مقابل االرتباطات المثقلة باألعباء التي ت
التوقيت والشكوك فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بهذه الموجودات البيانات المالية على وجه الخصوص من إجراء تقييم عادل للمبالغ و

"المخصصات واالحتياطيات" وأجزاء من معيار المحاسبة  ١١محل معيار المحاسبة المالي رقم  ٣٠والمعامالت. وسوف يحل معيار المحاسبة المالي رقم 
  .األدوات المماثلة" التي تتناول االنخفاض في القيمة"االستثمار في الصكوك واألسهم و ٢٥المالي رقم 

  
أي مخاطر االئتمان والمخاطر (الموجودات والتعرضات إلى ثالث فئات استنادا إلى طبيعة المخاطر التي تنطوي عليها  ٣٠يصنف معيار المحاسبة المالي رقم 

منهج  )٣ منهج صافي القيمة القابلة للتحقق و )٢ منهج الخسائر االئتمانية، و )١ويوضح ثالثة مناهج لتقييم الخسائر لكل فئة من هذه الفئات:  )األخرى
  .مع السماح بالتطبيق المبكر ٢٠٢٠يناير  ١المالية التي تبدأ في أو بعد  يسري هذا المعيار على الفترات .انخفاض القيمة

  
  .٢٠١٨يناير  ١اعتباًرا من  مبكراً  ٣٠المعيار المحاسبي المالي رقم  المجموعة طبقت، ٢٠١٨لعام  ٢٦رقم  مصرف قطر المركزيتعميم لاستنادًا 

  
 "الوكالة باالستثمار" ٣١المعيار المحاسبي المالي رقم 

  
. الهدف من هذا المعيار هو ٢٠١٨في  باالستثمار الوكالة ٣١أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 

ر) الرئيسي وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات الوكالة باالستثمار، والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من منظور كل من (المستثم
  اح بالتطبيق المبكر.مع السم ٢٠٢٠يناير  ١والوكيل. يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 

 .من تاريخ اعتماده اإللزاميستطبق المجموعة المعيار الجديد  تقوم المجموعة بتقييم تأثير هذا المعيار. 
 

 "المشابهة واألدوات واألسهم الصكوك في االستثمار" ٣٣ رقم المالي المحاسبي المعيار
 

 في" المشابهة واألدوات واألسهم الصكوك في"االستثمار  ٣٣ رقم المالي المحاسبي المعيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
  ".المشابهة واألدوات واألسهم الصكوك في"االستثمار  السابق ٢٥ رقم المالي المحاسبي المعيار محل ٣٣ رقم المالي المحاسبي المعيار.ويحل ٢٠١٩

 

 وغيرها واألسهم الصكوك في عنها واإلفصاح وعرضها وقياسها بها واالعتراف االستثمارات لتصنيف محّسنة مبادئ وضع هو المعيار هذا من الهدف
 الفترات على المعيار هذا ويسري. اإلسالمية الشريعة مبادئ مع يتماشى بما اإلسالمية المالية المؤسسات بها تقوم التي المشابهة االستثمار أدوات من

  .المبكر بالتطبيق السماح مع ٢٠٢٠ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المالية
 

  .المعيار هذا تأثير بتقييم حاليا المجموعة تقوم
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  (تتمة) معايير وتعديالت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها ليست سارية المفعول بعد  )ه(
 

  "الصكوك لحاملي المالية التقارير" ٣٤ رقم المالي المحاسبي المعيار
 

  ".٢٠١٩ في الصكوك لحاملي المالية"التقارير  ٣٤ رقم المالي المحاسبي المعيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
 شفافة تقارير تقديم لضمان رئيسية أعمال على تقوم التي والصكوك للموجودات المالية التقارير وإعداد المحاسبة مبادئ وضع هو المعيار هذا من الهدف
 بالتطبيق السماح مع ٢٠٢٠ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المالية الفترات على المعيار هذا ويسري. الصكوك حاملي وخاصة المصلحة أصحاب لجميع وعادلة
  .المبكر

 

 .المعيار هذا تأثير بتقييم المجموعة تقوم
 
 
 

  "احتياطيات المخاطر" ٣٥المعيار المحاسبي المالي رقم 
 

. ويحل هذا المعيار ٢٠١٨"احتياطيات المخاطر في عام  ٣٥أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 
 ١١المحاسبي المالي رقم "االنخفاض في القيمة وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باألعباء" محل المعيار  ٣٠إلى جانب المعيار المحاسبي المالي رقم 

  السابق "المخصصات واألحتياطيات".
 

ة التي يواجهها لهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر التي تم وضعها للتخفيف من المخاطر المختلفا
 من المؤسسات المالية اإلسالمية ("المؤسسات"). يسري هذا المعيار على الفترات أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرون الذين يجنون الربح والخسارة،

"االنخفاض  ٣٠مع السماح بالتطبيق المبكر فقط إذا اعتمدت المجموعة في وقت مبكر المعيار المحاسبي المالي رقم  ٢٠٢١يناير  ١المالية التي تبدأ في أو بعد 
  المثقلة باألعباء".في القيمة وخسائر االئتمان واالرتباطات 

 

    .من تاريخ اعتماده اإللزاميستطبق المجموعة المعيار الجديد  تقوم المجموعة بتقييم تأثير هذا المعيار.



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

١٠  

 
  معلومات القطاع  ٣

 
االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل األقسام االستراتيجية للمجموعة. تقدم القطاعات 

موعة بمراجعة تقارير وتدار بشكل منفصل بناًء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. وبالنسبة لكل من القطاعات االستراتيجية تقوم لجنة إدارة المج
  ي كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة:اإلدارة الداخلية لكل قطاع استراتيجي بشكل شهري. يشرح الملخص التالي العمليات ف

 
تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع عمالء الشركات، والمؤسسات الحكومية وشبه   الخدمات المصرفية للشركات

  الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

  تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء األفراد.   الخدمات المصرفية لألفراد

تقوم بأنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل االقتراض وإصدار الصكوك   الخزينة واالستثمارات
سائلة مثل الودائع قصيرة واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات 

  وصكوك الشركات والحكومة. األجل
 

  تتضمن األنشطة االستثمارية األنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في المجموعة.

 
والمطلوبات والتي يتم إدراجها تم أدناه إدراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع. يقاس األداء بناًء على ربح القطاع ونمو الموجودات 

رة أن تلك المعلومات في تقارير اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدا
  المعنية هي أساس تقييم نتائج قطاعات معينة.

 

 

الخدمات 
المصرفية 
   للشركات

الخدمات 
المصرفية 

   لألفراد
  الخزينة

  اإلجمالي   واالستثمارات
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  )غير مدققة(٢٠١٩سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة

         إيرادات خارجية:
 ١٬٦٥٥٬٥٤٣  ٣٨٤٬٥٥٢  ٥٦٢٬٥٦٣  ٧٠٨٬٤٢٨  اإلستثمار و ليالتمو انشطة رداتياجمالي ا

 ١٣٣٬٠٨٩  -  ٥٩٬٣٧١  ٧٣٬٧١٨  صافي إيرادات رسوم وعموالت
 ١٬٤٤٨  ١٬٤٤٨  -  -  األجنبي النقد اتيربح عمل

 (٣٢٬٤٧٧)  (٣٢٬٤٧٧)  -  -  لةيالحصة من نتائج شركات زم
 ١٬٧٥٧٬٦٠٣  ٣٥٣٬٥٢٣  ٦٢١٬٩٣٤  ٧٨٢٬١٤٦  إيراد القطاع يإجمال

        
 ١٬٩٤٣  ١٬٩٤٣  -  -  أرصدة مستحقة من البنوكصافي عكس انخفاض القيمة من 

 (٤٬٥٨٩)  (٤٬٥٨٩)  -  -  صافي خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية
 (١٧٬٠٣١)  -  ١٠٬٠٥٨  (٢٧٬٠٨٩)  صافي عكس/(خسائر) انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية

صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان 
 (٣٬٨٤٢)  -  -  (٣٬٨٤٢)  المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

مصروفات تمويل / العائد على حقوق أصحاب حسابات 
  االستثمار من األرباح

(١٩٥٬٧١
٦)  

(٢٦٤٬٩٩٢
)  

(٢٤٨٬٤٢٣
)  

(٧٠٩٬١٣١
) 

 ١٬٠٢٤٬٩٥٣  ١٠٢٬٤٥٤  ٣٦٧٬٠٠٠  ٥٥٥٬٤٩٩  الغير قطاعية صافي ربح القطاع قبل المصروفات
 

  



  قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بنك
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

١١  

  
  (تتمة)معلومات القطاعات    ٣

 

 

الخدمات 
المصرفية 
   للشركات

الخدمات 
المصرفية 

   لألفراد
  الخزينة

  اإلجمالي  واالستثمارات
(غير ٢٠١٨ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في التسعة 

  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  مدققة)
         إيرادات خارجية:

   ٢٦٩٬٦٩١  ٥٢٧٬٤٦١  ٦٥٦٬١٢٢  اإلستثمار و ليالتمو انشطة رداتياجمالي ا
١٬٤٥٣٬٢٧

٤ 
 ١١٤٬٩٣٩   -  ٤٨٬٥١٤  ٦٦٬٤٢٥  صافي إيرادات رسوم وعموالت

  ٢٠٬٨٦٦   ٢٠٬٨٦٦  -  -  األجنبي النقد اتيربح عمل
  (١١٬١٠٨)   (١١٬١٠٨)  -  -  لةيالحصة من نتائج شركات زم

   ٢٧٩٬٤٤٩  ٥٧٥٬٩٧٥  ٧٢٢٬٥٤٧  إيراد القطاع يإجمال
١٬٥٧٧٬٩٧

١ 
        

صافي خسائر انخفاض القيمة من أرصدة مستحقة من 
 (٢٬٣٨٢)   (٢٬٣٨٢)  -  -  البنوك

صافي خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق 
  (١٬٣٦٨)   (١٬٣٦٨)  -  -  مالية

  (٣٩٬٨١٠)  -   (٢٠٬٢٦١)   (١٩٬٥٤٩)  صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية
صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان 

  (٧٬٥٧٣)  -  -   (٧٬٥٧٣)  المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان
مصروفات تمويل / العائد على حقوق أصحاب حسابات 

  (٥٥٨٬٤٢١)   (١٤٣٬١٩٢)  (٢٤٦٬٤٤٥)  (١٦٨٬٧٨٤)  االستثمار من األرباح
 ٩٦٨٬٤١٧  ١٣٢٬٥٠٧  ٣٠٩٬٢٦٩  ٥٢٦٬٦٤١  الغير قطاعية المصروفاتصافي ربح القطاع قبل 

  
 
 

الخدمات  
المصرفية 
   للشركات

الخدمات 
المصرفية 

   لألفراد
  الخزينة

  اإلجمالي   واالستثمارات 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  )غير مدققة( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

        
  ٥٠٬٣٧٧٬٧٤٦   ١٨٬٤٣٣٬٥٩٣   ١١٬٨١٢٬٨١٤  ٢٠٬١٣١٬٣٣٩  القطاعموجودات 

        
  ٤٥٬٢٣٦٬١٨٢   ١٣٬١٨٨٬١٩٨   ٢١٬٣٥٠٬٦٢٨   ١٠٬٦٩٧٬٣٥٦  مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاع

 
الخدمات  

المصرفية 
   للشركات

الخدمات 
المصرفية 

   لألفراد
  الخزينة

  اإلجمالي   واالستثمارات 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

        
  ٤٧٬٧٤٥٬٥٤٦   ١٩٬٧٥٤٬٤٣٠   ١١٬٤٤٥٬٩٩٨  ١٦٬٥٤٥٬١١٨  موجودات القطاع

        
  ٤٢٬٧٠٧٬٥٦٥   ١١٬٥٧٧٬٦٣٨   ١٩٬٨٠٧٬٧٨٢   ١١٬٣٢٢٬١٤٥  مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاع

  
  
  
  
  
  
  



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  المختصرةاإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة 

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

١٢  

  
  معلومات القطاعات (تتمة)  ٣
 

  تسويات إيرادات وأرباح وموجودات ومطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار للقطاع: ةول التالياالجد توضح
 

  أشهر المنتهية في التسعة 
  سبتمبر ٣٠

     ٢٠١٩   
  (غير مدققة)

 ٢٠١٨  
  (غير مدققة)

  يألف لایر قطر   ألف لایر قطري 
    

 ٩٦٨٬٤١٧  ١٬٠٢٤٬٩٥٣  الغير قطاعية صافي ربح القطاع قبل المصروفات
 (٢٤٧٬٩٤٠)  مصروفات غير موزعة

 
 (٢٣٣٬٢٨٦)  

 ٧٣٥٬١٣١  ٧٧٧٬٠١٣  صافي الربح للفترة

 
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 

  (غير مدققة)
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

  (مدققة)
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
    

     الموجودات
 ٤٧٬٧٤٥٬٥٤٦  ٥٠٬٣٧٧٬٧٤٦  إجمالي موجودات القطاعات  

 ٢٬٥١٤٬٤٠٩  ٢٬٦٢١٬٥٩٥  أخرى مبالغ غير موزعة

 ٥٠٬٢٥٩٬٩٥٥  ٥٢٬٩٩٩٬٣٤١ إجمالي الموجودات

 
      المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 ٤٢٬٧٠٧٬٥٦٥  ٤٥٬٢٣٦٬١٨٢ إجمالي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاع

 ٧٢٢٬٣٠٣  ٨١٧٬٤٧٢  مبالغ غير موزعة أخرى

 ٤٣٬٤٢٩٬٨٦٨  ٤٦٬٠٥٣٬٦٥٤  حسابات االستثمار إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب

 
  القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية   ٤

  
  يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:

 
لعادلة االقيمة  

من خالل بيان 
  الدخل

القيمة العادلة  
  من خالل 

  حقوق الملكية

 

  المطفأةالتكلفة 

 
إجمالي القيمة 

  الدفترية

 

  القيمة العادلة
(غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطري ألف لایر 

           
  ٢٬٢٤٠٬١٢٧  ٢٬٢٤٠٬١٢٧  ٢٬٢٤٠٬١٢٧ -  -  نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

  ١١٬٠٢٩٬٩٦١  ١١٬٠٢٩٬٩٦١  ١١٬٠٢٩٬٩٦١ -  -  أرصدة مستحقة من البنوك
  ٣١٬٩٤٤٬١٥٣  ٣١٬٩٤٤٬١٥٣  ٣١٬٩٤٤٬١٥٣ -  -  موجودات تمويلية

       استثمارات في أوراق مالية:
  ٦٥٬٢٨٠  ٦٥٬٢٨٠ -  ٦٤٬٨٩٠  ٣٩٠  مقاسة بالقيمة العادلة - 
  ٥٬٩٦٩٬٣٧٢  ٥٬٩٧٥٬٦٠٠  ٥٬٩٧٥٬٦٠٠ - -  مقاسة بالتكلفة المطفأة - 

موجودات أخرى (باستبعاد الموجودات 
  ١٥٣٬٨٣٠  ١٥٣٬٨٣٠  ١٥٣٬٨٣٠ - -  غير المالية)

  ٥١٬٤٠٢٬٧٢٣  ٥١٬٤٠٨٬٩٥١  ٥١٬٣٤٣٬٦٧١ ٦٤٬٨٩٠  ٣٩٠  
أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 

 -  المالية
 

- ١١٬٣٧١٬٣١٦  ١١٬٣٧١٬٣١٦  ١١٬٣٧١٬٣١٦  
  ٦٬٥٢٩٬١٦٣  ٦٬٥٢٩٬١٦٣  ٦٬٥٢٩٬١٦٣ -  -  حسابات العمالء الجارية

  ١٬٨١٦٬٨٨٢  ١٬٨١٦٬٨٨٢  ١٬٨١٦٬٨٨٢ -  -  صكوك تمويل
  ٨١٧٬٤٧٢  ٨١٧٬٤٧٢  ٨١٧٬٤٧٢ -  -  مطلوبات أخرى 

 - - ٢٠٬٥٣٤٬٨٣٣  ٢٠٬٥٣٤٬٨٣٣  ٢٠٬٥٣٤٬٨٣٣  
    

 



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  المختصرةاإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة 

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

١٣  

 
  (تتمة) القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية    ٤

 
القيمة العادلة  

من خالل بيان 
  الدخل

القيمة العادلة من  
  خالل 

  حقوق الملكية

 

  التكلفة المطفأة

 
إجمالي القيمة 

  الدفترية

 

  القيمة العادلة
(مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطري ألف لایر 

           
   نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

-  
 
-  ٢٬٧٣٥٬٥٢٤   ٢٬٧٣٥٬٥٢٤   ٢٬٧٣٥٬٥٢٤  

  ١٢٬٨٣٩٬٢٧٧  ١٢٬٨٣٩٬٢٧٧  ١٢٬٨٣٩٬٢٧٧ -  -  أرصدة مستحقة من البنوك
  ٢٧٬٩٩١٬١١٦  ٢٧٬٩٩١٬١١٦  ٢٧٬٩٩١٬١١٦ -  -  موجودات تمويلية

       استثمارات في أوراق مالية:
  ٧٨٬٢١٧  ٧٨٬٢١٧ -  ٧٧٬٧٨٠  ٤٣٧  مقاسة بالقيمة العادلة - 
  ٤٬٧٦٠٬٠١٥  ٤٬٨٥٠٬٢٩٥  ٤٬٨٥٠٬٢٩٥ - -  مقاسة بالتكلفة المطفأة - 

موجودات أخرى (باستبعاد الموجودات 
  ١١٧٬٧٣٥  ١١٧٬٧٣٥  ١١٧٬٧٣٥ -  -  غير المالية)

  ٤٨٬٥٢١٬٨٨٤  ٤٨٬٦١٢٬١٦٤  ٤٨٬٥٣٣٬٩٤٧ ٧٧٬٧٨٠  ٤٣٧  
أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 

  ١١٬٥٧٧٬٦٣٨  ١١٬٥٧٧٬٦٣٨  ١١٬٥٧٧٬٦٣٨ -  -  المالية
  ٦٬٩١١٬٥٧٢  ٦٬٩١١٬٥٧٢  ٦٬٩١١٬٥٧٢ -  -  حسابات العمالء الجارية

  ٧٢٢٬٣٠٣  ٧٢٢٬٣٠٣  ٧٢٢٬٣٠٣ -  -  مطلوبات أخرى 
 - - ١٩٬٢١١٬٥١٣  ١٩٬٢١١٬٥١٣  ١٩٬٢١١٬٥١٣  

 
 

القيمة العادلة  
من خالل بيان 

  الدخل

القيمة العادلة من  
  خالل 

  حقوق الملكية

 

  التكلفة المطفأة

 
إجمالي القيمة 

  الدفترية

 

  القيمة العادلة
مدققة) غير( ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطري ألف لایر 

           
  ٢٬٣٠٧٬٥١٤  ٢٬٣٠٧٬٥١٤  ٢٬٣٠٧٬٥١٤ -  -  نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

  ١٠٬٧٥٠٬٣٠٣  ١٠٬٧٥٠٬٣٠٣  ١٠٬٧٥٠٬٣٠٣ -  -  أرصدة مستحقة من البنوك
  ٢٨٬٦٠٤٬١٧٣  ٢٨٬٦٠٤٬١٧٣  ٢٨٬٦٠٤٬١٧٣ -  -  موجودات تمويلية

       استثمارات في أوراق مالية:
  ٩٥٬٨٣٦  ٩٥٬٨٣٦ -  ٩٥٬٣٢٤   ٥١٢  مقاسة بالقيمة العادلة - 
  ٥٬٢٦٣٬٨٨٤  ٥٬٣٧٠٬٨٦٣  ٥٬٣٧٠٬٨٦٣ - -  مقاسة بالتكلفة المطفأة - 

موجودات أخرى (باستبعاد الموجودات 
  ١١٧٬٧٦٥  ١١٧٬٧٦٥  ١١٧٬٧٦٥ - -  غير المالية)

  ٤٧٬١٣٩٬٤٧٥  ٤٧٬٢٤٦٬٤٥٤  ٤٧٬١٥٠٬٦١٨ ٩٥٬٣٢٤   ٥١٢  
أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 

 -  المالية
 

- ٩٬٩٣٧٬٨٨٢  ٩٬٩٣٧٬٨٨٢  ٩٬٩٣٧٬٨٨٢  
  ٦٬٩٥٩٬٦٤٤  ٦٬٩٥٩٬٦٤٤  ٦٬٩٥٩٬٦٤٤ -  -  حسابات العمالء الجارية

  ٦٩٧٬١٢٥  ٦٩٧٬١٢٥  ٦٩٧٬١٢٥ -  -  مطلوبات أخرى 
 - - ١٧٬٥٩٤٬٦٥١  ١٧٬٥٩٤٬٦٥١  ١٧٬٥٩٤٬٦٥١  

 
 

  
  



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  المختصرةاإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة 

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

١٤  

 
  القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية (تتمة)  ٤

 
  تقييم االستثمارات المالية

  يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس:تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي 
 

  األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.١المستوى :  
  أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غير مباشر (مثل المشتقات من األسعار). ٢المستوى :

لفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في تتضمن هذه ا
  أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

  باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال : أساليب تقييم ٣المستوى
ا استنادا تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمه

  وات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.إلى أسعار مدرجة ألد
 

جموعة بالنسبة تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم الم
  األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.لكافة 

 
حظتها وطرق تقييم تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مال

في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وطرق أخرى مستخدمة في أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة 
وارتباطاتها. تقدير معدالت الخصم وأسعار الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار 

التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ بيان المركز المالي والذي كان من الممكن تحديده من قبل إن هدف أساليب التقييم هو 
  المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.

 
 

  تصنيف االستثمارات المالية
اسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة وفق مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يصنف فيه قياس يحلل الجدول أدناه االستثمارات في األوراق المالية المق

  القيمة العادلة:
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 
  

 

األسعار المدرجة 
  في أسواق مالية

  نشطة 
  )١(المستوى 

  مدخالت هامة
  يمكن مالحظتها

  )٢(المستوى 

  مدخالت هامة
  مالحظتهاال يمكن 

  اإلجمالي  )٣(المستوى 
(غير مدققة) ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري  

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة ومصنفة  - 
 ٣٩٠ - -  ٣٩٠   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة ومصنفة  - 
  ٢٠٬٨١٤  -  -  ٢٠٬٨١٤   بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  - 
  ٤٣٬٣٩٣  ٤٣٬٣٩٣  -  -   ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام 

  

 

األسعار المدرجة 
  في أسواق مالية

  نشطة 
  )١(المستوى 

  مدخالت هامة
  يمكن مالحظتها

  )٢(المستوى 

  مدخالت هامة
  ال يمكن مالحظتها

  اإلجمالي  )٣(المستوى 
(مدققة) ٢٠١٨ديسمبر ٣١  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري  
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  - 

  ٤٣٧  -  -  ٤٣٧   ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  - 

  ٢٦٬١٥٥  -  -  ٢٦٬١٥٥   ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  - 

  ٥٠٬٧٢٩  ٥٠٬٧٢٩  -  -   ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  المختصرةاإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة 

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

١٥  

 
  وتصنيف األدوات المالية (تتمة)القيم العادلة   ٤

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام 

  

 

األسعار المدرجة 
  في أسواق مالية

  نشطة 
  )١(المستوى 

  مدخالت هامة
  يمكن مالحظتها

  )٢(المستوى 

  مدخالت هامة
  ال يمكن مالحظتها

  اإلجمالي  )٣(المستوى 
(غير مدققة) ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠ قطريألف لایر  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  - 

 ٥١٢ - -  ٥١٢   ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  - 

  ٤٣٬١٧٦  -  -  ٤٣٬١٧٦   ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
ملكية غير مدرجة استثمارات ذات طبيعة حقوق  - 

  ٥١٬٦٩٧  ٥١٬٦٩٧  -  -   ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١و السنة المنتهية  في  ٢٠١٨و  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠خالل الفترتين المنتهيتين في  ٢و  ١لم يتم القيام بأي تحويالت بين المستويين 
 

 مستحقة من البنوك أرصدة  ٥
 
 وفقا للنوع  

 
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   ٢٠١٨ ديسمبر ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  )غير مدققة(   (مدققة)   )غير مدققة( 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
     

 ٩٬٠١٣٬٩٧٥  ٧٬٤٩٧٬٦٣٠  ٦٬٥٦٣٬٤٠٨  ودائع مضاربة 
  ١٬٤٨٧٬٢٩٣  ٥٬١٢٣٬٠١٣  ٤٬٢٠٠٬٥٦٦  أرصده المرابحة في السلع والمعادن

  ٢٢٠٬١٨١  ١٨٣٬٩٠٥  ٢٠٤٬١٤١  الحسابات الجارية
 ٣٢٬٣٠٦  ٣٨٬٥٩٦  ٦٣٬٧٦٩  أرباح مستحقة

  ١٠٬٧٥٣٬٧٥٥  ١٢٬٨٤٣٬١٤٤  ١١٬٠٣١٬٨٨٤ 
       

  (٣٬٤٥٢)  (٣٬٨٦٧)  (١٬٩٢٣)  )٢و  ١مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (المرحلة 
 ١٠٬٧٥٠٬٣٠٣  ١٢٬٨٣٩٬٢٧٧  ١١٬٠٢٩٬٩٦١  اإلجمالي



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
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  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

١٦  

 

  اإلجمالي   ٣المرحلة     ٢المرحلة    ١المرحلة  
  ألف لایر قطري 

 
  قطري ألف لایر

 
  ألف لایر قطري

 
  ألف لایر قطري

         

         )مدققة(غير 
 ١٢٬٨٠٠٬٦٨١  -  ١٬٠٣٥  ١٢٬٧٩٩٬٦٤٦  ٢٠١٩يناير  ١كما في  - الرصيد االفتتاحي

 (١٬٨٣٦٬٤٣٢)  -  (٨٠)  (١٬٨٣٦٬٣٥٢)  صافي الحركة خالل الفترة 
 ١٬٩٤٣  -  -  ١٬٩٤٣  خالل الفترة (بالصافي) المستردةخسائر االئتمان المتوقعة 

  ١٠٬٩٦٦٬١٩٢  -  ٩٥٥  ١٠٬٩٦٥٬٢٣٧ 
 ٦٣٬٧٦٩  -  -  -  أرباح مستحقة

 ١١٬٠٢٩٬٩٦١  -  ٩٥٥  ١٠٬٩٦٥٬٢٣٧  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 
         

         (مدققة)

 ٣٬٢٧٢٬٩٥٥  -  ٩٢٨  ٣٬٢٧٢٬٠٢٧  ٢٠١٨يناير  ١كما في  - الرصيد االفتتاحي
 ٩٬٥٣٠٬٥٢٢  -  ١٠٨  ٩٬٥٣٠٬٤١٤  صافي الحركة خالل السنة 

 (٢٬٧٩٦)  -  (١)  (٢٬٧٩٥)  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة (بالصافي)
  ١٢٬٨٠٠٬٦٨١  -  ١٬٠٣٥  ١٢٬٧٩٩٬٦٤٦ 

 ٣٨٬٥٩٦  -  -  -  أرباح مستحقة

 ١٢٬٨٣٩٬٢٧٧  -  ١٬٠٣٥  ١٢٬٧٩٩٬٦٤٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  -الرصيد الختامي 
         

         )مدققة(غير 

 ٣٬٢٧٢٬٩٥٥  -  ٩٢٨  ٣٬٢٧٢٬٠٢٧  ٢٠١٨يناير  ١كما في  - الرصيد االفتتاحي

 ٧٬٤٤٧٬٤٢٤  -  ٨  ٧٬٤٤٧٬٤١٦  صافي الحركة خالل الفترة
)٢٬٣٨٢(  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل الفترة (بالصافي)   -  -  )٢٬٣٨٢(  

  ١٠٬٧١٧٬٩٩٧  -  ٩٣٦  ١٠٬٧١٧٬٠٦١ 
 ٣٢٬٣٠٦  -  -  -  أرباح مستحقة

 ١٠٬٧٥٠٬٣٠٣  -  ٩٣٦  ١٠٬٧١٧٬٠٦١  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 
 

 الموجودات التمويلية  ٦
 

 وفقا للنوع 
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 

  (غير مدققة)   (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
         

  ٢١٬٥١١٬٩٨٣  ٢٠٬٨٩٤٬٥٠٧  ٢٦٬٣٤٦٬٥٩٢  مرابحة ومساومة 
  ٦٬٩٦٠٬٧٦٦  ٧٬١١٦٬٦٧٢  ٥٬٦٧٧٬١١٥  إجارة منتهية بالتمليك 

  ٧٢٦٬٨٠٦  ٦٨٠٬٦٤٧  ٥٠٥٬٣١١  استصناع 
  ٧٥٨٬٢٤٢  ٧٧٤٬٦٠٩  ٩٧١٬٥٢٤  مضاربة
  ٧١٤  ٧٠٩  ٦٣٠  مشاركة

  ٢٨٦٬٨٥٧  ٢٤٣٬٧٠٦  ٢٥٦٬٩٦٠  أخرى
 ٤٧٧٬٩٨٣  ٥٢٧٬٧٦٣  ٥١٩٬٥٧٥  أرباح مستحقة

 ٣٠٬٧٢٣٬٣٥١  ٣٠٬٢٣٨٬٦١٣  ٣٤٬٢٧٧٬٧٠٧  إجمالي الموجودات التمويلية
       

  (١٬٥٧٤٬٨٥٦)   (١٬٦٦٩٬٤٩٧)   (١٬٧٣٥٬٤٠١)  يخصم: أرباح مؤجلة
 (٢٢٦٬٨١٤)  (٢١٨٬٨٤٦)  (٢٣٠٬٩٩٢)  )٢و  ١مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (المرحلة           
  (٢٩١٬٧٣٠)  (٣٣٠٬٩٢٩)  (٣٣٥٬٣٠٣)  )٣(المرحلة   مخصص االنخفاض في القيمة         
  (٢٥٬٧٧٨)  (٢٨٬٢٢٥)  (٣١٬٨٥٨)  األرباح المعلقة         

 ٢٨٬٦٠٤٬١٧٣  ٢٧٬٩٩١٬١١٦  ٣١٬٩٤٤٬١٥٣  صافي الموجودات التمويلية
 

مليون لایر  ٢٣٩: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لایر قطري كما في مليون  ١٧٢ ما قيمتهإجمالي القيمة الدفترية لعقود االستصناع قيد التنفيذ بلغت 
  قطري).

 

صرف قطر المركزي ، قام البنك بشطب الديون المعدومة المرصود لها مخصص بالكامل بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات مالفترةخالل 
 ألف لایر قطري). ٥٢١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لایر قطري كما في  مليون ١٫٣٢بمبلغ 

سبتمبر  ٣٠% من إجمالي موجودات التمويل كما في  ١٫٨٦لایر قطري والذي يمثل  مليون ٦٣٨بلغ إجمالي موجودات التمويل غير منتظمة السداد ما قيمته 
  ٦٤٩٫٦: ما قيمته ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠ ،% من إجمالي موجودات التمويل ١٫٩٨مليون لایر قطري والذي يمثل   ٥٩٨: ما قيمته  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩

  .)% من إجمالي موجودات التمويل ٢٫١٠مليون لایر قطري والذي يمثل 

 (تتمة) مستحقة من البنوك أرصدة  ٥
 

 يحتوي الجدول التالي على تحليل لكل مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر االئتمان المستحقة من البنوك باستثناء األرصدة لدى وزارة المالية 
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  (تتمة) الموجودات التمويلية  ٦

 
  لدى  الموجودات التمويليةباستثناء الموجودات التمويلية ئتمان مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر ايحتوي الجدول التالي على تحليل لكل 

 وزارة المالية

  اإلجمالي    ٣المرحلة     ٢المرحلة    ١المرحلة  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
             

          )مدققة(غير 

  ٢٠١٩سبتمبر  ١كما في   -الرصيد االفتتاحي 
٢٣٬٦٦٥٬٥١

٢٥٬٤٦٩٬٤١٩  ١٦٥٬٠٧٨   ١٬٦٣٨٬٨٢٦  ٥ 
          :التحويل 

 -   -   ١٬٠٩٥٬٥٠٠  (١٬٠٩٥٬٥٠٠)  ٢إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
 -  ٥٣٬٦٣٠   -  (٥٣٬٦٣٠)  ٣إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 

 -  ٦٧٬٨٨٤   (٦٧٬٨٨٤)  -  ٣إلى المرحلة  ٢من المرحلة  تحويل
 -   (١٧٬٤٤٢)   -  ١٧٬٤٤٢  ١إلى المرحلة  ٣تحويل من المرحلة 
 -   (١٠٬٠٢٤)   ١٠٬٠٢٤  -  ٢إلى المرحلة  ٣تحويل من المرحلة 

  ٢٢٬٥٣٣٬٨٢٧ 
 

٢٬٦٧٦٬٤٦
٢٥٬٤٦٩٬٤١٩  ٢٥٩٬١٢٦  ٦ 

 ٨٩٨٬٢٤٣  (٤٧٬٩٦٣)   ١٧٠٬٥٢١  ٧٧٥٬٦٨٥  صافي الحركة خالل الفترة

  (٤٬٣١٠)  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل الفترة (بالصافي)
       
(٧٬٨٣٥) 

 (٤٬٨٨٦)  (١٧٬٠٣١) 

  ٢٣٬٣٠٥٬٢٠٢ 
 

٢٬٨٣٩٬١٥
٢٦٬٣٥٠٬٦٣١  ٢٠٦٬٢٧٧  ٢ 

 ٥١٩٬٥٧٥  -   -  -  أرباح مستحقة
 ٢٦٬٨٧٠٬٢٠٦  ٢٠٦٬٢٧٧ ٢٬٨٣٩٬١٥  ٢٣٬٣٠٥٬٢٠٢  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 

             

          )مدققة( 
 ٢٥٬٣٩٨٬٢٨١   ١٣٤٬٣٨٤   ٩٨٨٬٧٣٦  ٢٤٬٢٧٥٬١٦١  ٢٠١٨يناير  ١كما في   -الرصيد االفتتاحي 

           :التحويل 
 -   -   ١٬٠٨٩٬٧٥٣  (١٬٠٨٩٬٧٥٣)  ٢إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
 -   ١٦٨٬٩٤٤   -  (١٦٨٬٩٤٤)  ٣إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
 -   ١٠٣٬٦٢٥   (١٠٣٬٦٢٥)  -  ٣إلى المرحلة  ٢تحويل من المرحلة 
 -   (٥٥٬٣٤٢)   -  ٥٥٬٣٤٢  ١إلى المرحلة  ٣تحويل من المرحلة 
 -   (١٬٥٠٦)   ١٬٥٠٦  -  ٢إلى المرحلة  ٣تحويل من المرحلة 

  (١٬٢٠٣٬٣٥٥)  ٢١٥٬٧٢١   ٩٨٧٬٦٣٤   - 
 ١٤٢٬٢٧٣   (١١٧٬٦٤٤)   (٣٣٩٬٩٦٩)  ٥٩٩٬٨٨٦  صافي الحركة خالل السنة

 (٧١٬١٣٥)   (٦٧٬٣٨٣)   ٢٬٤٢٥  (٦٬١٧٧)  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة (بالصافي)
  ٢٥٬٤٦٩٬٤١٩  ١٦٥٬٠٧٨  ١٬٦٣٨٬٨٢٦  ٢٣٬٦٦٥٬٥١٥ 

 ٥٢٧٬٧٦٣  -  -  -  أرباح مستحقة
 ٢٥٬٩٩٧٬١٨٢   ١٦٥٬٠٧٨   ١٬٦٣٨٬٨٢٦  ٢٣٬٦٦٥٬٥١٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  -الرصيد الختامي 

             

          )مدققة(غير 
 ٢٥٬٣٩٨٬٢٨١   ١٣٤٬٣٨٤   ٩٨٨٬٧٣٦  ٢٤٬٢٧٥٬١٦١  ٢٠١٨سبتمبر  ١كما في   -الرصيد االفتتاحي 

           :التحويل 
)٩١٢٬٤٩٦(  ٢إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة    ٩١٢٬٤٩٦   -   - 
)١٤٧٬٩٩٣(  ٣إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة    -   ١٤٧٬٩٩٣   - 
 -   ١٠٩٬٣٨٢   )١٠٩٬٣٨٢(  -  ٣إلى المرحلة  ٢تحويل من المرحلة 

           
)٢٦٠٬٢٦٨(   )١١٣٬٩٩٦(   )٣٥٧٬٨٨٤(  ٢١١٬٦١٢  صافي الحركة خالل الفترة  

)٣٬٠٦٧(  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل الفترة (بالصافي)   )٣٩٬٨١٠(   )٢٨٬٠٩٠(   )٨٬٦٥٣(  
  ٢٥٬٠٩٨٬٢٠٣  ٢٤٩٬٦٧٣  ١٬٤٢٥٬٣١٣  ٢٣٬٤٢٣٬٢١٧ 

 ٤٧٧٬٩٨٣  -  -  -  أرباح مستحقة

 ٢٥٬٥٧٦٬١٨٦   ٢٤٩٬٦٧٣   ١٬٤٢٥٬٣١٣  ٢٣٬٤٢٣٬٢١٧  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 
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 استثمارات في أوراق مالية  ٧

 
 وفقا للنوع  

 
  (غير مدققة) ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   غير مدققة)( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة   اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة   اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة 
  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 

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
   بيان الدخل

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  
  ٥١٢  -   ٥١٢  ٤٣٧   -  ٤٣٧  ٣٩٠   -  ٣٩٠  استثمارات حقوق الملكية - 

 ٥١٢  -   ٥١٢  ٤٣٧   -  ٤٣٧  ٣٩٠   -  ٣٩٠  
          

           استثمارات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة
 ٤٬٣١١٬٠٩٤ ٣٬٦٣٥٬٧٨٧ ٦٧٥٬٣٠٧  ٣٬٩٣٦٬٧١٣   ٣٬٢٦٢٬٨٣٤   ٦٧٣٬٨٧٩  ٤٬٤١٤٬٦٤٠  ٣٬٧٤٥٬٠٠٠  ٦٦٩٬٦٤٠  صكوك حكومة قطر - 
 ١٬٠١٥٬٥٤٥ ١٨٬٩٣٨ ٩٩٦٬٦٠٧  ٨٧٦٬٣٩٧   -   ٨٧٦٬٣٩٧  ١٬٥٠٤٬١٥٥  -  ١٬٥٠٤٬١٥٥  ذات معدل ثابت - 
  ٤٤٬٧١٧  ٢٧٬٩٧٨  ١٦٬٧٣٩  ٣٧٬٩٧٢   ٢٣٬٨٥٣   ١٤٬١١٩  ٦٠٬٣٧٦  ٣٤٬٩٥٧  ٢٥٬٤١٩  أرباح مستحقة - 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  - 

  (٧٨٧)  (٣٬٥٧١)  -  (٣٬٥٧١)  )٢و  ١(المرحلة 
 

-  
 

(٧٨٧)  (٤٨٤)   (٩)   (٤٩٣)   
 ٥٬٣٧٠٬٨٦٣ ٣٬٦٨٢٬٦٩٤  ١٬٦٨٨٬١٦٩   ٤٬٨٥٠٬٢٩٥   ٣٬٢٨٦٬٦٨٧   ١٬٥٦٣٬٦٠٨ ٥٬٩٧٥٬٦٠٠ ٣٬٧٧٩٬٩٥٧ ٢٬١٩٥٬٦٤٣ 
          
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة 

  ٢٠٬٨١٤  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 

٤٣٬٣٩٣  
 

٩٤٬٨٧٣  ٥١٬٦٩٧  ٤٣٬١٧٦   ٧٦٬٨٨٤   ٥٠٬٧٢٩   ٢٦٬١٥٥   ٦٤٬٢٠٧ 
 ٤٥١ ٤٥١ -  ٨٩٦   ٨٩٦   - ٦٨٣ ٦٨٣ - أرباح مستحقة

               
 ٥٬٤٦٦٬٦٩٩  ٣٬٧٣٤٬٨٤٢  ١٬٧٣١٬٨٥٧   ٤٬٩٢٨٬٥١٢   ٣٬٣٣٨٬٣١٢   ١٬٥٩٠٬٢٠٠   ٦٬٠٤٠٬٨٨٠   ٣٬٨٢٤٬٠٣٣  ٢٬٢١٦٬٨٤٧ اجمالي

 
  

 استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
  

صافي خسائر لایر قطري) والتي تم االعتراف بها في " مليون ١٫٣٦: ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠استثمارات في أوراق مالية (مليون لایر قطري كمخصص انخفاض في قيمة  ١٫٨ قامت المجموعة بتكوين مخصص بقيمةالفترة،  خالل
  .") ضمن بيان الدخل الموحد المختصراالنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية

  
    ). ال شيئ :٢٠١٨سبتمبر  ٣٠قطري ( لایر مليون ٧٣٠ قيمته ما الشراء إعادة اتفاقيات بموجب المرهونة المالية األوراق في لالستثمارات الدفترية القيمة تبلغ
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 تتمة) (ماليةاستثمارات في أوراق   ٧

  
 بخالف استثمارات من فئة حقوق ستثمارات في أوراق مالية اليحتوي الجدول التالي على تحليل لكل مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر ائتمان ا)

 لدى وزارة الماليةستثمارات في أوراق مالية الاالملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية) باستثناء 
 

  اإلجمالي    ٣المرحلة    ٢المرحلة    ١المرحلة  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
             

          )مدققة غير(
  ٨٧٥٬٦١٠    -   ١٨٬٤٧٥   ٨٥٧٬١٣٥  ٢٠١٩يناير  ١كما في  -الرصيد االفتتاحي 

  ٦٢٧٬٧٥٩    -   -   ٦٢٧٬٧٥٩  صافي الحركة خالل الفترة
  (٢٬٧٨٤)    -   ١١٥   (٢٬٨٩٩)  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل الفترة (بالصافي)

  ١٬٥٠٠٬٥٨٥   -  ١٨٬٥٩٠  ١٬٤٨١٬٩٩٥ 
 ٢٥٬٤١٩   -  -  -  أرباح مستحقة

  ١٬٥٢٦٬٠٠٤    -   ١٨٬٥٩٠   ١٬٤٨١٬٩٩٥  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 
              

          )مدققة(
  ١٬٠٥٤٬٥٣١    -   ١٨٬٨٦٧   ١٬٠٣٥٬٦٦٤  ٢٠١٨يناير  ١كما في  -الرصيد االفتتاحي 

  (١٧٨٬٦٢٥)    -   (١٧)  (١٧٨٬٦٠٨)  صافي الحركة خالل السنة
  (٢٩٦)   -   (٣٧٥)  ٧٩  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة (بالصافي)

  ٨٧٥٬٦١٠   -  ١٨٬٤٧٥  ٨٥٧٬١٣٥  
 ١٤٬١١٩   -  -  -  أرباح مستحقة

  ٨٨٩٬٧٢٩   -   ١٨٬٤٧٥  ٨٥٧٬١٣٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  -الرصيد الختامي 
             
          )مدققة غير(

  ١٬٠٥٤٬٥٣١    -   ١٨٬٨٦٧  ١٬٠٣٥٬٦٦٤  ٢٠١٨يناير  ١ كما في -الرصيد االفتتاحي 
  (٣٩٬٤٧٧)    -   (١٥)   (٣٩٬٤٦٢)  صافي الحركة خالل الفترة

  (٢)    -   (١)  (١)  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل الفترة (بالصافي)
  ١٬٠١٥٬٠٥٢    -   ١٨٬٨٥١  ٩٩٦٬٢٠١  

 ١٦٬٧٣٩   -  -  -  أرباح مستحقة
  ١٬٠٣١٬٧٩١    -   ١٨٬٨٥١  ٩٩٦٬٢٠١  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 

 
  أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية ٨

 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 

  (غير مدققة)   (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
     

   ٩٬٦٧٩٬٢٣١   ١١٬٣٣٨٬٧٢٨   ١١٬٠٨٠٬٨٧٢  ذمم وكالة دائنة
   ٢٣٨٬٢٢٢   ٢١٥٬٠٠٤   ٢٣١٬١٧٤  حسابات جارية

  ٢٠٬٤٢٩   ٢٣٬٩٠٦   ٥٩٬٢٧٠  أرباح مستحقة الدفع
  ٩٬٩٣٧٬٨٨٢   ١١٬٥٧٧٬٦٣٨   ١١٬٣٧١٬٣١٦  اإلجمالي

 
  تتقاضى شهر) و ٣٤أيام  إلى  ٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( شهر  ١٤إلى  يومتشتمل ذمم الوكالة الدائنة على العديد من التسهيالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بين 

  ).سنوياً  ٪٤ -٪ ٠٫٠١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( سنوياً  %٤٫١٨ - %٠٫٠٠١معدالت ربح 
  
 صكوك تمويل  ٩
 

 ١٬٨٢٠مليون دوالر أمريكي ( ٥٠٠، قام البنك بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ("الصكوك") بلغت قيمتها ٢٠١٩مارس  ٥في تاريخ 
  لایر قطري) تستحق قيمتها خالل فترة خمس سنوات. هذه الصكوك مدرجة في بورصة لندن. مليون

  
تدفع للمستثمرين على أساس نصف سنوي. يقوم المصدر بسداد مبلغ التوزيع المتفق عليه وذلك من العوائد   %٤٫٢٦٤تحمل الصكوك معدل ربح ثابت بنسبة 

  المستلمة من الموجودات المملوكة بشكل مشترك.
  

 دوالر أمريكي. مليون  ٥٠٠يسيطر البنك على الموجودات المحولة وسيستمر في ادارتها، وفي تاريخ االستحقاق، يتعهد البنك بإعادة شراء األصول بسعر 
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  حقوق أصحاب حسابات االستثمار  ١٠

 
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  (غير مدققة)   (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
     

  ١٨٬٠٨٦٬٤٦٧   ١٧٬٧١٢٬٢١٢   ١٩٬٥٠٥٬١٨٧  حسابات ألجل
  ٦٬٥٤٠٬٧٩١   ٦٬٥٠٦٬١٢٩   ٦٬٠١٤٬٤٤٦  حسابات توفير

 ٢٤٬٦٢٧٬٢٥٨   ٢٤٬٢١٨٬٣٤١   ٢٥٬٥١٩٬٦٣٣   
  ١٬١٥٨   ١٤  (٨١٢)  القيمة العادلةحصة في احتياطي 

  ٢٤٬٦٢٨٬٤١٦   ٢٤٬٢١٨٬٣٥٥   ٢٥٬٥١٨٬٨٢١  اإلجمالي

 
  .٢٠١٨سبتمبر   ٣٠و ٢٠١٨ديسبمر  ٣١، ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠جميع أرصدة أصحاب حسابات االستثمار غير مقيدة كما في 

 
  رأس المال  ١١

 
  عدد األسهم (باآلالف) 
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  )غير مدققة(   (مدققة)   )غير مدققة( 
  لفباأل   لفباأل   لفباأل 
      

  ١٥١٬٣٦٩   ١٥١٬٣٦٩   ١٬٥١٣٬٦٨٧  رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل*
 

: ٢٠١٨(قطريا واحدا   رياال  قدرها مليون سهم بقيمة اسمية ١٬٥١٤ألف لایر قطري ويضم  ١٬٥١٣٬٦٨٧* يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 
   ).رياالت قطرية لكل منها ١٠مليون سهم بقيمة اسمية  ١٥١٬٤ألف لایر قطري ويضم  ١٬٥١٣٬٦٨٧

  
بأن تكون القيمة االسمية ألسهم الشركات   ٢٠١٨ديسمبر  ١٦المنعقدة في  ٢٠١٨قراره في جلسته الرابعة لعام  أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية 

  يقسم كل سهم قائم الى عشرة أسهم. وسوف .قطريا واحدا ية في قطر رياال المدرجة في سوق األوراق المال
  

وفقًا للقرار  ١:١٠ بنسبةللموافقة على تقسيم األسهم  ٢٠١٩مارس  ٢٤جمعية عامة غير عادية للمساهمين  في   إلى عقد اجتماع   وبناء عليه، دعت المجموعة
. ١:١٠بنسبة  ٢٠١٩يو يون ١١قام سوق قطر لألوراق المالية بتقسيم األسهم في  .لم يتم تنفيذ تقسيم األسهم نظًرا لعدم اكتمال اإلجراءات القانونية .المذكور

  سهم. لكلقدرها رياال  قطريا واحدا بقيمة اسمية  سهممليون ١٬٥١٤ ، أصبح عدد األسهم ونتيجة لذلك
 

  االحتياطي القانوني  ١٢
 

٪ من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني ١٠كما تم تعديله، يحول  ٢٠١٢لسنة  ١٣لقانون مصرف قطر المركزي رقم  وفقا
 ٢٠١٥لسنة  ١١٪ من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري رقم ١٠٠مساويا 

  ٪ من رأس المال المدفوع.١٠٠وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحويل أي مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطي القانوني يزيد عن 
 

  احتياطي المخاطر  ١٣
 

لموجودات تمويل لكل من القطاعين العام والخاص باشتراط حد وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة 
 ٪ من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعلقة. التمويل المقدم ٢٬٥أدنى بنسبة 

ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر. سوف يتم تدعيم احتياطي المخاطر حسب  إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل
  التعليمات الجديدة من مصرف قطر المركزي والمتعلقة بتطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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٢١  

 
  احتياطيات أخرى  ١٤

 
  الموزعة من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المستلمة.تمثل االحتياطيات األخرى الحصة غير 

 
  التغيرات في الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي:

 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  )غير مدققة(   (مدققة)   )غير مدققة( 
  ألف لایر قطري   قطريألف لایر    ألف لایر قطري 
     

  ٨٢٬٣٥٢   ٨٢٬٣٥٢   ٧٩٬٩٤٧  يناير ١الرصيد في 
  -   ٨٤٩   ٣٢٠  السنة خالل الفترة /  لةيالزم للشركات الموزعة ريغ األرباحإضافة: 

   )٣٬٢٥٤(   )٣٬٢٥٤(   -  يخصم: توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
  -   -   -  يخصم: ربح شركة زميلة معترف به

  ٧٩٬٠٩٨   ٧٩٬٩٤٧   ٨٠٬٢٦٧  اإلجمالي
 

  أرباح نقدية موزعة على المساهمين ١٥
 

من رأس المال المدفوع بمبلغ  %٤٠: ٢٠١٧( قطريلایر  ونيمل ٦٠٥من رأس المال المدفوع بمبلغ  %٤٠أرباح نقدية بنسبة عن توزيع مجلس اإلدارة أعلن 
  .٢٠١٩مارس  ١٠في  السنوي للبنك ةيالعموم ةيمساهمي البنك في اجتماع الجمع تمت الموافقة عليها من قبلو)، قطريلایر  ونيمل ٦٠٥

 
  صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي ١٦

 
مليار لایر قطري. هذه الصكوك غير مضمونة  ١، قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بمبلغ ٢٠١٦خالل عام 

موعة األرباح اختيارية وغير تراكمية وتدفع سنويا. إن معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت على أن يتم مراجعته في حال التجديد. يكون للمجكما أن توزيعات 
نيفها ضمن صالحق في عدم دفع األرباح كما أن أصحاب الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح على الصكوك. هذه الصكوك ليس لها تاريخ استحقاق ويتم ت

  حقوق الملكية.
  

  العائد األساسي والمخفف للسهم  ١٧
 

 ة.يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة صافي األرباح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفتر
  

  أشهر المنتهية في للتسعة 
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٩ 
   (غير مدققة)

٢٠١٨ 
  مدققة)(غير 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

   ٧٣٥٬١٣١   ٧٧٧٬٠١٣  البنك في صافي ربح للفترة  یحصة مساهم
  ١٬٥١٣٬٦٨٧   ١٬٥١٣٬٦٨٧  )١١(ايضاح المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  

  ٠٫٤٩   ٠٫٥١  عائد السهم األساسي (لایر قطري)
 

  خالل الفترة. وبالتالي، فإن األرباح المخففة لكل سهم تعادل األرباح األساسية لكل سهم.ال توجد أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت 
 

  النقد وما في حكمه  ١٨
 

  كالتالي: رلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على أرصدة بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشه
 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 
  (غير مدققة)   (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
      

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي (بعد استبعاد  حساب احتياطي مصرف 
  ٧٨٩٬٧٧٤  ١٬٢٢٥٬٦٠٢   ٧٤٢٬٨٢٥  قطر المركزي المقيد)

  ٥٬٦٥٢٬٨٦٨   ٧٬٧٢٣٬٧١٥   ٣٬٧٨١٬٦١٦  البنوك أرصدة مستحقة من
 ٦٬٤٤٢٬٦٤٢  ٨٬٩٤٩٬٣١٧   ٤٬٥٢٤٬٤٤١   
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٢٢  

 
 المطلوبات وااللتزامات المحتملة ١٩

 
 وفقا للنوع 

 

  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 

  (غير مدققة)   (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
      

 ٩٬٣٦٤٬٢٢١         ٧٬٠٦٤٬٨٥٠   ٨٬٣٤٣٬٨٧٠  تسهيالت غير مستغلة
 ٤٬٤٣١٬٠٠٢   ٤٬٢٣٥٬٢٦٧   ٥٬٦٥٧٬٥٥٧   اتضمان

 ٣٩١٬١٠٧   ٤٤٩٬٠٤٨   ٤٥٨٬٠٩٨  خطابات اعتماد
  ١١٬٢٤٧   ٩٬٥٨٥   ١٠٬٩٢٢  أخرى

 ١٤٬١٩٧٬٥٧٧   ١١٬٧٥٨٬٧٥٠   ١٤٬٤٧٠٬٤٤٧  
 
  التالي على تحليل لكل مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر ائتمان التعرضات خارج بيان المركز المالي باستثناء األرصدة لدى يحتوي الجدول

 وزارة المالية
  

  اإلجمالي    ٣المرحلة    ٢المرحلة    ١المرحلة  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
             

          )مدققة غير(
  ٧٬٩٥٠٬٤٧٢    ٢٠٬٨٣٤   ٥٢٨٬٥٦٤   ٧٬٤٠١٬٠٧٤  ٢٠١٩يناير  ١كما في   -الرصيد االفتتاحي 

              :التحويل 
  -    -   ٦٠٬٥١٩   (٦٠٬٥١٩)  ٢إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
  -    ١٩٥   -   (١٩٥)  ٣إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
  -    ٥٬٤٦٠   (٥٬٤٦٠)   -  ٣إلى المرحلة  ٢تحويل من المرحلة 
  -    (٢٤١)   -  ٢٤١  ١إلى المرحلة  ٣تحويل من المرحلة 
  -    (٨٦٧)   ٨٦٧  -  ٢إلى المرحلة  ٣تحويل من المرحلة 

          -  
  ٢٬٩٨٩٬٢٦٣   ٣٬١٠٣   ٢٢٣٬٨٠٣  ٢٬٧٦٢٬٣٥٧  صافي الحركة خالل الفترة

  (٣٬٨٤٢)   -   (١٬٨٧٠)  (١٬٩٧٢)  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل الفترة (بالصافي)
  ١٠٬٩٣٥٬٨٩٣    ٢٨٬٤٨٤   ٨٠٦٬٤٢٣  ١٠٬١٠٠٬٩٨٦  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 

             

          مدققة) (
  ٥٬٦١٩٬٧٣٣    -   ٢٦٢٬١٠٧  ٥٬٣٥٧٬٦٢٦  ٢٠١٨يناير  ١كما في  -  الرصيد االفتتاحي

             :التحويل 
  -    -   ١٤٩٬١٧٦  (١٤٩٬١٧٦)  ٢إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
  -    ٧٬٤٢٧   -  (٧٬٤٢٧)  ٣إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
  -    ٣٬٧٢٦   (٣٬٧٢٦)  -  ٣إلى المرحلة  ٢تحويل من المرحلة 
  -    (١٬٦٣٦)   -  ١٬٦٣٦  ١إلى المرحلة  ٣تحويل من المرحلة 

  (١٥٤٬٩٦٧)  ٩٬٥١٧   ١٤٥٬٤٥٠    -  
  ٢٬٣٤٨٬٠٠٠    ١١٬٣١٧   ١٢٤٬٦٨٦  ٢٬٢١١٬٩٩٧  صافي الحركة خالل السنة

  (١٧٬٢٦١)    -   (٣٬٦٧٩)  (١٣٬٥٨٢)  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة (بالصافي)
  ٧٬٩٥٠٬٤٧٢    ٢٠٬٨٣٤   ٥٢٨٬٥٦٤  ٧٬٤٠١٬٠٧٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  -الرصيد الختامي 

             

          )مدققة غير(
  ٥٬٦١٩٬٧٣٣    -   ٢٦٢٬١٠٧  ٥٬٣٥٧٬٦٢٦  ٢٠١٨يناير  ١كما في  -الرصيد االفتتاحي 

             :التحويل 
  -    -   ٩٤٬٣٤٦  )٩٤٬٣٤٦(  ٢إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
  -    ١١٬٠٢٢   -  )١١٬٠٢٢(  ٣إلى المرحلة  ١تحويل من المرحلة 
  -    ٣٬٠٦٥   )٣٬٠٦٥(  -  ٣إلى المرحلة  ٢تحويل من المرحلة 

             
  ١٬٧٤٠٬٢٧٨    ١٠٬٥٧٥   )٦٤٬٧٥٢(  ١٬٧٩٤٬٤٥٥  صافي الحركة خالل الفترة

  )٧٬٥٧٣(    -   )٢٬٦٨٢(  )٤٬٨٩١(  خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل الفترة (بالصافي)
  ٧٬٣٥٢٬٤٣٨    ٢٤٬٦٦٢   ٢٨٥٬٩٥٤  ٧٬٠٤١٬٨٢٢  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  -الرصيد الختامي 
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  العالقةمعامالت األطراف ذات   ٢٠

 
اذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الذين لديهم القدرة على تعتبر األطراف بأنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخ

عة) ممارسة نفوذ هام عليها أو على مساهميها، باإلضافة لمجموعة، والشركات الزميلة للمجموعة، والشركات التي تستطيع المجموعة والمساهمين (الذين لديهم القدرة على ممارسة نفوذهم على المجموالسيطرة أو لديهم نفوذ هام على ا
  إلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية للمجموعة.

 
  الت خالل الفترة/ السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون فيها حصصا هامة كما يلي:بلغت األرصدة/ المعام

 
  )غير مدققة( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   (مدققة) ٢٠١٨ ديسمبر ٣١   )غير مدققة( ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ 

 
شركات 

   زميلة
مجلس 
   أخرى   اإلدارة

شركات 
   زميلة

 مجلس 
   أخرى   اإلدارة

 شركات 
   زميلة

 مجلس 
  أخرى   اإلدارة

 
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
                  

                   الموجودات
  ٢٬٤٥١٬٠١٣   ٧٨١٬٥٧٨   ١١٬٨١٠  ٢٬٤٧٠٬٠٩٤   ٧٨٣٬٤٨٨   ١١٬٢٢٤  ٢٬٤٢٩٬٢٥٩  ٧١٠٬٧٧٦  ٩٬٢٣٨  موجودات تمويلية

          
حسابات  حقوق الملكية ألصحاب

  ١٣١٬٧١٥   ٢٤٢٬٩٠٠   ١١٬٢٥٧  ٥٠٬١٣٤   ٢٧٦٬٥٤٧   ١١٬٨٤٠  ٢٠٧٬٢٧٠  ١٥٥٬٧٧٧  ٢٠٬٧١٥  االستثمار
          

           :المالي المركزبنود خارج 
  ٣٨٬٥٩٣   ١٤٢٬٠٩٩   ٢٬٤٠٧  ٢٣٠٬٧٤٧   ١١٬٨٢١   ١٬٢٣٠   ١٣٤٬٩٠٣  ٦٬١٦١   ٤٣٣  لوبات محتملة والتزامات أخرىمط

 
 
 
 
 



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

٢٤  

  
  معامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)  ٢٠

 
 ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة 

  )غير مدققة(
 ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة 

  )غير مدققة(
شركات  

  زميلة
 مجلس 

  اإلدارة
 

  أخرى
شركات  

  زميلة
مجلس  

  اإلدارة
 

  أخرى
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر  

  قطري
            

           بنود بيان الدخل الموحد:
            

  ٩٢٬٣١٦    ٢٣٬٧٢٧    ٥٣٧   ٩٠٬٠٥٥   ٢٨٬٧٣٦   ٤٣٠  ليالتمو موجودات من راداتيا
            

  ١٬٠٤٨   ٢٬١٩٢   ٢٣٧   ٣٬٠٤٦   ٢٬١٢٢   ٢٧٦  حسابات االستثمار من الربححصة أصحاب 
 

  بلغت مكافآت كبار المسؤولين خالل الفترة كالتالي:
 

 

  أشهر المنتهية في للتسعة
  سبتمبر ٣٠    

 ٢٠١٨   ٢٠١٩   
  )غير مدققة(   )غير مدققة( 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
    

 ٩٬٦٧٣   ١٣٬٧٧٣  منافع قصيرة األجل
  ٦١٥   ٦٦٩  منافع طويلة األجل

١٠٬٢٨٨   ١٤٬٤٤٢  
 

  إفصاحات تنظيمية ٢١
  

  نسبة كفاية رأس المال
 

ألعمال. يتم إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي ل
مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها أيضا االعتراف بأثر 

  بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال قوي.
 

  بكافة متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا. السنةلقد التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي خالل 
 

  التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المركزي. ٣يتم احتساب معدل كفاية رأس المال لدى المجموعة وفقا إلرشادات لجنة بازل 
 

  :كما يلي ولوائح مصرف قطر المركزي ٣بازل  مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب

 

 
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

   )غير مدققة(
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

   (مدققة)
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

  )غير مدققة(
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
      

  ٤٬٩٤٤٬٤٣١   ٤٬٩٤٥٬١٠٤   ١٤٨٬٥١٥٥,  )األولى(الشريحة  االساسي المال رأس
 ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  )األولى(الشريحة  االضافي المال رأس
 ٢٦١٬١٤١  ٢٦١٬١٤١  ٢٦٧٬٨٤٤  )الثانية(الشريحة  المال رأس

   ٦٬٢٠٥٬٥٧٢   ٦٬٢٠٦٬٢٤٥   ٦٬٤١٦٬٣٥٩  إجمالي رأس المال التنظيمي
 



  بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

٢٥  

  
  (تتمة) إفصاحات تنظيمية ٢١

 
  الموجودات المرجحة بالمخاطر

 

 
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠

   (غير مدققة)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

   (مدققة)
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
      

 ٣٤٬٤١٩٬٧٣٥   ٣٤٬٧١٢٬٥٩٨   ٣٧٬٢٢٣٬٤١٦  الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان
 ٧١٣٬٠٩٦   ٥٣٤٬٤١٠   ٥٣٨٬١٥٢  الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

 ٢٬٥٥٢٬٣٣٩   ٢٬٥٥٢٬٣٣٩   ٢٬٦٦١٬٧٠٣  الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل
  ٣٧٬٦٨٥٬١٧٠   ٣٧٬٧٩٩٬٣٤٧   ٤٠٬٤٢٣٬٢٧١  إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

      
 ٪١٣٫١٢   ٪١٣٫٠٨   ٪١٢٫٧٤  ١نسبة كفاية رأس المال لحقوق الملكية العادية شريحة المستوى 

      
  ٪١٦٫٤٧   ٪١٦٫٤٢   ٪١٥٫٨٧  إجمالي نسبة كفاية رأس المال

 
تمشياً مع تعليمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى  ٢٠١٤اعتبارا من األول من يناير  ٣تم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 

  :المطلوب لنسبة كفاية رأس المال كما يلي
 

  ١٠المتحفظ الحد األدنى بدون هامش األمان٪  
 

  ١٢٫٥الحد األدنى مع هامش األمان المتحفظ٪ 
 
 

  أرقام المقارنة ٢٢
  

لم  و هذا. ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لتتوافق مع العرض المقدم في  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠و  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  المعروضةتم إعادة تصنيف أرقام المقارنة 
شيا مع تعميم اتمت عملية إعادة التصنيف تملسنة المقارنة. ا ألرقام الملكية الموحدةيكن إلعادة التصنيف أي تأثير على الربح الموحد أو إجمالي حقوق 

خرى األمطلوبات ال خرى /األ الموجوداتإعادة تصنيف األرباح المستحقة من بالبنك من خالله  قام مصرف قطر المركزي الصادر خالل العام ، والذي
  المطلوبات المعنية على النحو التالي: و موجوداتإلى ال
  

 
الرصيد قبل إعادة 

 التصنيف
الرصيد بعد إعادة   إعادة التصنيف 

 التصنيف
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

٢٠١٨ديسمبر  ٣١       
  ١٢٬٨٣٩٬٢٧٧   ٣٨٬٥٩٦   ١٢٬٨٠٠٬٦٨١ أرصدة مستحقة من البنوك

  ٢٧٬٩٩١٬١١٦   ٥٢٧٬٧٦٣   ٢٧٬٤٦٣٬٣٥٣ موجودات تمويلية
  ٤٬٩٢٨٬٥١٢   ٣٨٬٨٦٨   ٤٬٨٨٩٬٦٤٤ استثمارات في أوراق مالية

  ١٩١٬٢٤٢   (٦٠٥٬٢٢٧)   ٧٩٦٬٤٦٩ موجودات أخرى
  ١١٬٥٧٧٬٦٣٨   ٢٣٬٩٠٦   ١١٬٥٥٣٬٧٣٢ أرصدة مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالية

  ٧٢٢٬٣٠٣   (٢٣٬٩٠٦)   ٧٤٦٬٢٠٩ مطلوبات أخرى
      

٢٠١٨سبتمبر  ٠٣       
 ١٠٬٧٥٠٬٣٠٣  ٣٢٬٣٠٦  ١٠٬٧١٧٬٩٩٧ أرصدة مستحقة من البنوك

 ٢٨٬٦٠٤٬١٧٣  ٤٧٧٬٩٨٣  ٢٨٬١٢٦٬١٩٠ موجودات تمويلية
 ٥٬٤٦٦٬٦٩٩  ٤٥٬١٦٨  ٥٬٤٢١٬٥٣١ استثمارات في أوراق مالية

 ٢١٠٬٧٠٥  (٥٥٥٬٤٥٧)  ٧٦٦٬١٦٢ موجودات أخرى
 ٩٬٩٣٧٬٨٨٢  ٢٠٬٤٢٩  ٩٬٩١٧٬٤٥٣ أرصدة مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالية

 ٦٩٧٬١٢٥  (٢٠٬٤٢٩)  ٧١٧٬٥٥٤ مطلوبات أخرى
  
  
  


