
اإلسالمي (ش.م.ق)الدولي قطر بنك

غير المدققةالموحدةالمختصرة البيانات المالية المرحلية 

٢٠١٣سبتمبر٣٠



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

الدخل المرحلي الموحد لفترة وبيان ٢٠١٣سبتمبر٣٠التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة") كما في 
لتغيرات في حقوق للموحداوالبيان المرحلي٢٠١٣سبتمبر ٣٠الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ تسعةاللفترة تدفقات النقدية والبيان المرحلي المختصر الموحد للالمساهمين 
.واإليضاحات المتممة لها

وفقاً للسياسات إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةاإلدارة هي المسؤولة عنإن
لمرحلية حول هذه البيانات المالية اإصدار 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 

ة المرحلية من إجراء وتتكون مراجعة المعلومات المالي.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
وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال 

.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 إلىناداً ستإ

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

أمر آخر
وتم تدقيق البيانات المالية ٢٠١٢سبتمبر٣٠كما في بنكلللقد تم مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة 

من قبل مكتب تدقيق آخر حيث أصدر تقريرين حول أعمال ٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في للمجموعة الموحدة 
نتيجة حيث أبدى، على التوالي ٢٠١٣يناير٢٢و ٢٠١٢أكتوبر٣٠بتاريخ امالمراجعة والتدقيق التي قام به

حول هذه  البيانات المالية.رأياً بدون تحفظو

غعـن إرنسـت ويون

وسـراس قســفــ
٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٣أكتوبر ٢٢الدوحة في 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمرحليالمركز المالي بيان 
٢٠١٣سبتمبر٣٠في كما 

سبتمبر٣٠ديسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٢

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

الموجودات
١,٧٩٥,١٩٢١,٣٥٤,٠٧٧٢,٢٢٩,٤٢١نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

٣,٨٨٤,٩٧٦٥,٤٤٩,٥٧٤٣,٥٩٣,٠٢٢أرصدة لدى البنوك 
٦١٨,٢٣٧,٩٨٥١٤,٦٧٥,١١٠١٢,٦٢١,٣١٣موجودات تمويل

٧٧,٢٠٩,٢١١٥,٠٠٤,١١٩٤,٠٨١,٦٩٣ات ماليةاستثمار
٣٧١,٦١٨٣٨١,٩٩١٣٧٠,٧٧٤استثمارات في شركات زميلة

٨٣٥,٠٦٧١,١٦٥,٠٣٦١,٠٠٠,٠٨٥عقاريةات استثمار
٣٩٦,٤٠٦٢٠٩,٧٨٠١٨٤,٣٧١موجودات ثابتة 
٣٥٣,٢٣٠٣١٩,٣٥٣٤٦٧,٢٠٨موجودات أخرى

٣٣,٠٨٣,٦٨٥٢٨,٥٥٩,٠٤٠٢٤,٥٤٧,٨٨٧إجمالي الموجودات

وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلوبات
وحقوق المساهمينالمطلق 

المطلوبات
١,٠٣٩,٣٦٩٨١٤,٦٦٧١,٧٥٤,٢١٨بنوكمنأرصدة 

٥,٦٠٢,٧٧٣٥,٦٣٩,٤٩٦٤,٢٩٧,٦١٨حسابات العمالء الجارية
-٢,٥٤١,٦٢٣٢,٥٤٠,٣٣٨صكوك تمويل 
٤٣٨,٨٦٨٣٥٦,٩٦٣٣٨٧,٧٠٣مطلوبات أخرى

٩,٦٢٢,٦٣٣٩,٣٥١,٤٦٤٦,٤٣٩,٥٣٩إجمالي المطلوبات

١٨,٤٤٢,٧٢٠١٤,١٧١,٥٣٩١٣,٢٢٦,٨٩٠المطلقاالستثمار حسابات صحاب أحقوق 

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

٨٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠احتياطي قانوني
٩٢٧٢,٨٥٤٢٧٢,٨٥٤١٦٧,٨٦٩احتياطي مخاطر

٥٠,٧٧١١٠٧,١٧٦٩٧,٩٢٥احتياطي القيمة عادلة 
)١٤,٠٩٣(--احتياطي تحويل عمالت أجنبية

١٠٦٠,٤٨١٦٧,٣٥٥٣٠,٨٦٢احتياطيات أخرى
-٥٢٩,٧٩٠-١١أرباح نقدية مقترح توزيعها

٦٦٨,١٧٩٩٢,٨١٥٦٣٢,٨٤٨أرباح مدورة

٥,٠١٨,٣٣٢٥,٠٣٦,٠٣٧٤,٨٨١,٤٥٨المساهمينإجمالي حقوق 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
٣٣,٠٨٣,٦٨٥٢٨,٥٥٩,٠٤٠٢٤,٥٤٧,٨٨٧وحقوق المساهميناالستثمار المطلق 

ووقعها بالنيابة عن ٢٠١٣أكتوبر٢٢مجلس 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
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمرحليبيان الدخل 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهر تسعةلل

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةللسبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيللثالثة
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

(غير مدققة))غير مدققة((غير مدققة))غير مدققة(
ألفألفألفألف

قطريريال ريال قطريريال قطريريال قطري

٢٢٦,٩٨٢٢٠٩,٤٧٧٦٥٧,٤٧٣٥٧٠,٣٢٣نشطة التمويلصافي ايرادات أ
٨٠,٦٧٩٦٦,٠٢٩٢٦٢,٥١٤٢١٥,٨٣٩ستثمارنشطة اإلصافي ايرادات أ

٣٠٧,٦٦١٢٧٥,٥٠٦٩١٩,٩٨٧٧٨٦,١٦٢ستثمارواإلأنشطة التمويلاجمالي ايرادات 

٢٢,٥٢١١٧,٨٢٣٥٧,٢٦٦٥٧,٠٣٠إيرادات رسوم وعموالت 
)١٥,٠٢٣()١٦,٨٢٦()٥,٥٥٠()٦,٩٦٦(مصروفات رسوم وعموالت 

١٥,٥٥٥١٢,٢٧٣٤٠,٤٤٠٤٢,٠٠٧عموالت وصافي ايرادات رسوم

٥,٢٧١٣,٩٠٩١٠,٩٥٨٨,٩٣٦جنبيصافى ربح عمليات النقد األ
٦١,٣٠٠٣٦,٤٩٣- ٢٩,١١٥حصة من نتائج شركات زميلة ال

٣٥٧,٦٠٢٢٩١,٦٨٨١,٠٣٢,٦٨٥٨٧٣,٥٩٨إجمالي اإليرادات

)٧٠,٤٠٨()٨٣,٦١٥()٢٣,٠٩٥()٢٧,٥٠٦(تكاليف الموظفين
)١٠,٣٥٩()١٠,٥٧٦()٣,٦٠٨()٣,٤٤٧(هالكستإ

)١٠,١٨٠()٥٧,٩١١()٤,٣٩٥()١٨,٥٩٤(مصروف تمويل
)٣٩,٥٠١()٤٨,٧٢٠()١٤,٣٩٧()١٦,٨٠٠(مصروفات أخرى

)١٣٠,٤٤٨()٢٠٠,٨٢٢()٤٥,٤٩٥()٦٦,٣٤٧(إجمالي المصروفات

)٢٤,٥٠٤()٤,٨١٣()١٢,٨٩٣()٢,٢٤٣(في قيمة استثمارات ماليةإنخفاضر ئصافى خسا
- )٦,٧٣٣(١٠,٠٩٣)١٧(في قيمة موجودات تمويلإنخفاضر ئصافى خسا

عند تحويل استثمار في خسائر تقييم عمالت أجنبية 
)٢٠,٠٠٠()٦٤,٧٩٩(- )١٧,٤٥٧(شركات زميلة

صافي الربح للفترة قبل العائد على أصحاب 
٢٧١,٥٣٨٢٤٣,٣٩٣٧٥٥,٥١٨٦٩٨,٦٤٦حسابات االستثمار المطلق 

من ى أصحاب حسابات االستثمار المطلق العائد عل
)١٦٧,٨٣٢()١٨٧,٠٢٨()٥٢,٦٦٧()٦٨,٦٢٧(األرباح

٢٠٢,٩١١١٩٠,٧٢٦٥٦٨,٤٩٠٥٣٠,٨١٤الفترةربحصافي 

العائد على السهم
(ريال قطري العائد االساسي والمخفف للسهم

١,٣٤١,٢٦٣,٧٦٣,٥١للسهم)
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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دالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

رأس المال ات ايضاح
حتياطي إ

قانوني
حتياطيإ

مخاطر
القيمة حتياطيإ

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

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٢٧٢,٨٥٤١٠٧,١٧٦٦٧,٣٥٥٥٢٩,٧٩٠٩٢,٨١٥٥,٠٣٦,٠٣٧)ة(مدقق٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

)٥٦,٤٠٥(---)٥٦,٤٠٥(---التغير في إحتياطي القيمة العادلة
٥٦٨,٤٩٠٥٦٨,٤٩٠------صافي ربح الفترة

٥٦٨,٤٩٠٥١٢,٠٨٥--)٥٦,٤٠٥(---اجمالي االيراد و المصروف المحقق خالل الفترة 

)٥٢٩,٧٩٠(-)٥٢٩,٧٩٠(-----١١المساهمين ارباح نقدية موزعة على
-٦,٨٧٤-)٦,٨٧٤(----١٠المحول الي االرباح المدورة

٦٦٨,١٧٩٥,٠١٨,٣٣٢-١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٢٧٢,٨٥٤٥٠,٧٧١٦٠,٤٨١(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصيد في 
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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تتمة–دالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في شهر أتسعةلل

رأس المال اتايضاح
حتياطي إ

قانوني
حتياطي إ

مخاطر
احتياطي 

القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل

عمالت 
اجنبية

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

الف 
ريال قطري

٣٢,٨٩٦٥٢٩,٧٩٠١٠٠,٠٠٠٤,٨٩٣,٢٦٠)١٠,٦٥١(١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠١٦٧,٨٦٩١٠٧,٣٠٩(مدققة)٢٠١٢يناير ١الرصيد في 

)٩,٣٨٤(----)٩,٣٨٤(---التغير في إحتياطي القيمة العادلة
)٣,٤٤٢(---)٣,٤٤٢(----تحويل عمالت أجنبيةالتغير في احتياطي 

٥٣٠,٨١٤٥٣٠,٨١٤-------صافي ربح الفترة

إجمالي اإليراد والمصروف المحقق خالل 

٥٣٠,٨١٤٥١٧,٩٨٨--)٣,٤٤٢()٩,٣٨٤(---الفترة 

)٥٢٩,٧٩٠(-)٥٢٩,٧٩٠(------١١ارباح نقدية موزعة على المساهمين 
-٢,٠٣٤-)٢,٠٣٤(-----١٠المحول الي االرباح المدورة

٦٣٢,٨٤٨٤,٨٨١,٤٥٨-٣٠,٨٦٢)١٤,٠٩٣(١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠١٦٧,٨٦٩٩٧,٩٢٥(غير مدققة)٢٠١٢سبتمبر٣٠الرصيد في 
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الموحدالمختصرالمرحليبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل

سبتمبر٣٠شهر المنتهية فيأتسعةلل
٢٠١٣٢٠١٢

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

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٥٦٨,٤٩٠٥٣٠,٨١٤ربح الفترةصافي
)١,٣٣٠,٧٦١()٣,٥١٦,٧٧٧(التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية صافي

)٧٩٩,٩٤٧()٢,٩٤٨,٢٨٧(التشغيل ةأنشطفي ةالمستخدمالتدفقات النقديةصافي 

ثمارتسالتدفقات النقدية من انشطة اإل
)١,٩٤٦,٧٩٤()٢,٨٧٠,٦٢٧(استثمارات ماليةشراء

٦٦٩,٧٨١٢,١٠٢,٥٨٩متحصالت من بيع استثمارات مالية
)٦,٥٢٣()٦١,٠٠٢(موجودات ثابتةشراء

٢٩٣-متحصالت من بيع موجودات ثابتة 
)١٦٨,٤٦٠()٨٤٠(إستثمارات عقاريةشراء 

-٩٢,٦٦٣متحصالت من بيع استثمارات عقارية
٦,٨٧٤٢,٠٣٤شركات زميلةتوزيعات ارباح مستلمة من 

)١٦,٨٦١()٢,١٦٣,١٥١(أنشطة االستثمارالمستخدمة في ية النقدالتدفقات صافي 

التمويلالتدفقات النقدية من انشطة 
٤,٣٣٩,٦٤٠٤٣٥,٠٧٣لتغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقا

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

)٩٤,٧١٧(٣,٨٠٩,٨٥٠في) أنشطة التمويلة(المستخدممنية النقدالتدفقات صافي 

)٩١١,٥٢٥()١,٣٠١,٥٨٨(في حكمهالنقص في النقد وما صافي
٥,٩٠٨,٥٧٨٥,٨٩٠,١٩٩يناير ١النقد وما في حكمه في 

١٢٤,٦٠٦,٩٩٠٤,٩٧٨,٦٧٤سبتمبر٣٠النقد وما في حكمه في 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

 -٧ -

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

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

.مدرجة للتداول في بورصة قطرالبنكإن أسهم 

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

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

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةللتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة 

.٢٠١٣أكتوبر ٢٢بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٣

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس اإلعداد 

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

"التقارير المالية المرحلية". ال –٣٤تعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم استرشادا ب٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في 

لية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية تحتوي البيانات المالية المرح

. إضافة إلى ٢٠١٢ديسمبر ٣١الموحدة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في 

أن تكون مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة ليس من الضروري٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فى تسعةالذلك ، إن نتائج 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١المالية المنتهية في 

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

علماً بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه  ،والمصروفاتدات والمطلوبات و اإليرادات السياسات المحاسبية وعلى الموجو

التقديرات.

والمصادر الرئيسية لتقدير قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةيالتالهامةالتقديرات 

.٢٠١٢ديسمبر ٣١هية في للسنة المنتالموحدة إعداد البيانات المالية ال تختلف عن تلك المطبقة عند االحتماالت

ديسمبر ٣١إن أهداف إدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

٢٠١٢.
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تتمة–أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة-أسس اإلعداد 

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

، بإستثناء معايير ٢٠١٢ديسمبر ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدةالمتبعة في إعداد البيانات المالية

معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة ، والتي تم إعدادها بما يتوافق معوالمذكورة أدناهالمحاسبة الجديدة والمعدلة 

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

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

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

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

المعايير الجديدة والتعديالت

والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة االستثمار في العقارات""٢٦المالي المجموعة بتطبيق معيار المحاسبةقامت 

ي تأثير أإن تطبيق هذا المعيار الجديد ليس له .٢٠١٣يناير ١والساري المفعول ابتداءا من للمؤسسات المالية االسالمية 

على للمجموعة.مادي

، تم اصدار المعايير والتعديالت التالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والسارية باالضافة الى ذلك

ولكنها تتطلب المجموعةعلىوالتي ليس لها اي تأثير هام ٢٠١٣سبتمبر٣٠في المنتهيةالمالية للفتراتالمفعول 

:شاملةافصاحات اضافية

المحتوىالمعيار 

التقارير المالية المرحلية والمعلومات القطاعية الجمالي الموجودات والمطلوبات ٣٤معيار المحاسبة الدولي 

(تعديل)

مقابلة الموجودات والمطلوبات المالية (تعديل)- االدوات المالية: االفصاحات٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

ةالترتيبات المشترك١١المعيار الدولي للتقارير الماليه 

االفصاح عن المساهمات في كيانات اخرى١٢المعيار الدولي للتقارير الماليه 

ةالعادلقياس القيمة١٣المعيار الدولي للتقارير الماليه 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

 -٩ -

تتمة–أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس التوحيد 

بعد ذات الغرض الخاصالتاليةته التابعةوشركالموحدة البيانات المالية للبنكتتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة 

الت واألرصدة:إستبعاد المعام

للملكيةالفعليةالنسبة المئوية 

٢٠١٢ديسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠النشاط الرئيسيبلد التأسيس

شركة صكوك بنك قطر الدولي 

- -صكوكاصدارجزر كايمناالسالمي المحدودة

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

على إدراة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. لكـل مـن   وتدار بشكل منفصل بناء،اإلستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة

على تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير االدارة الداخلية لكل قطاع إستراتيجي بشكل شهريالقطاعات اإلستراتيجية

كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة.ي. يشرح الملخص التالي العمليات فاألقل

،واالرصدة مع عمالء الشركاتاألخرى تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت ية للشركات الخدمات المصرف

والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عمالء االفراد.الواالرصدة مع األخرىتتضمن التمويالت و الودائع والمعامالتالخدمات المصرفية لالفراد

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

دوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطر أواستخدام الصكوكو اصدار 

الشركات صكوكوواالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرة األجل 

الحكومة.و

االنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في ماريةتتضمن األنشطة االستث

المجموعة.

ونمـو  ربـح القطـاع  علىادراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات و المطلوبات لكل قطاع.  يقاس األداء بناءاً أدناهتم

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

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

. معينة
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تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلل
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

المجموعاإلستثمارات و
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

قطريريال 
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

٤٠٥,٨٨٨٢٥٠,٧٤١٢٦٣,٣٥٨٩١٩,٩٨٧اجمالي ايرادات انشطة التمويل و اإلستثمار 
٤٠,٤٤٠-٢٤,٥٦٩١٥,٨٧١رسوم وعموالت اتصافي ايراد

١٠,٩٥٨١٠,٩٥٨--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 
٦١,٣٠٠٦١,٣٠٠--الحصة من نتائج شركات زميلة 

٤٣٠,٤٥٧٢٦٦,٦١٢٣٣٥,٦١٦١,٠٣٢,٦٨٥اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)٤,٨١٣()٤,٨١٣(--قيمة إسثمارات مالية في صافي خسائر انخفاض 
)٦,٧٣٣(--)٦,٧٣٣(تمويل الصافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات 

)٦٤,٧٩٩()٦٤,٧٩٩(--زميلةجنبية عند تحويل إستثمار في شركةخسائر تقييم عمالت أ

٤٢٣,٧٢٤٢٦٦,٦١٢٢٦٦,٠٠٤٩٥٦,٣٤٠المصروفاتربح القطاع قبل توزيع  
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تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

المجموعواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

٣٧٠,٣٣٥١٩٧,٦٧٩٢١٨,١٤٨٧٨٦,١٦٢اجمالي ايرادات انشطة التمويل و اإلستثمار 
٤٢,٠٠٧- ٢٦,٩١٦١٥,٠٩١صافي ايرادات رسوم وعموالت 
٨,٩٣٦٨,٩٣٦- - صافي ربح عمليات النقد األجنبي 
٣٦,٤٩٣٣٦,٤٩٣- - الحصة من نتائج شركات زميلة 

٣٩٧,٢٥١٢١٢,٧٧٠٢٦٣,٥٧٧٨٧٣,٥٩٨إجمالي إيراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)٢٤,٥٠٤()٢٤,٥٠٤(- - قيمة إسثمارات مالية في صافي خسائر انخفاض 

)٢٠,٠٠٠()٢٠,٠٠٠(- - زميلةجنبية عند تحويل إستثمار في شركةخسائر تقييم عمالت أ

٣٩٧,٢٥١٢١٢,٧٧٠٢١٩,٠٧٣٨٢٩,٠٩٤المصروفاتربح القطاع قبل توزيع  
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تتمة-التحليل القطاعي ٣

تسويات إيرادات وارباح وموجودات ومطلوبات القطاع:التاليةالجداولوضح ت

أشهر المنتهية تسعةلل
٢٠١٢سبتمبر٢٠١٣٣٠سبتمبر٣٠

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

الربح
٩٥٦,٣٤٠٨٢٩,٠٩٤المصروفاتاجمالي ارباح القطاعات قبل توزيع 

أخرى موظفين وإستهالك ومصاريف تمويل ومصروفاتتكاليف 

)٢٩٨,٢٨٠()٣٨٧,٨٥٠(من األرباحأصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقوالعائد على

٥٦٨,٤٩٠٥٣٠,٨١٤صافي ربح الفترة الموحد

(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية لالفراد 

الخزينة 
المجموعواإلستثمارات 

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٣,٠٥٤,٨١١٥,١٧١,١٢٨١٢,٨٣٧,٦٣١٣١,٠٦٣,٥٧٠القطاعموجودات 

وحقوق أصحاب حسابات مطلوبات
٨,٠٥٩,٧٩٨١٥,٨٧٦,٧٢٢٣,٥٨٠,٩٩١٢٧,٥١٧,٥١١للقطاعاالستثمار المطلق 

(مدققة) ٢٠١٢ديسمبر ٣١
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية لالفراد 

اإلستثمارات 
المجموعوإدارة الخزينة

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٠,١٦٦,٥٠١٤,٤٩٤,٧٨٧١٢,٢٩١,٨٧٩٢٦,٩٥٣,١٦٧موجودات القطاع

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
٦,١٣٠,٥٧٩١٣,٥١١,٩٩٩٣,٣٥٥,٠٠٥٢٢,٩٩٧,٥٨٣للقطاعاالستثمار المطلق
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تتمة-التحليل القطاعي ٣
٢٠١٢ديسمبر٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريألف ريال قطريألف 

موجودات
٣١,٠٦٣,٥٧٠٢٦,٩٥٣,١٦٧إجمالي موجودات البيانات القطاعية 

٢,٠٢٠,١١٥١,٦٠٥,٨٧٣مبالغ غير موزعة 

٣٣,٠٨٣,٦٨٥٢٨,٥٥٩,٠٤٠إجمالي الموجودات الموحدة

وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقمطلوبات
وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق للبيانات إجمالي مطلوبات 

٢٧,٥١٧,٥١١٢٢,٩٩٧,٥٨٣القطاعية 
٥٤٧,٨٤٢٥٢٥,٤٢٠أخرىمبالغ غير موزعة 

٢٨,٠٦٥,٣٥٣٢٣,٥٢٣,٠٠٣الموحدةوحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقإجمالي المطلوبات 

القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية٤

للمجموعة :والمطلوبات الماليةالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات أدناهيوضح الجدول

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(غير مدققة)

عادلة من قيمة 
خالل بيان الدخل 

عادلة من قيمة 
خالل حقوق 
التكلفة المطفأةالمساهمين

اجمالي القيمة 
عادلة القيمة الالدفترية

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

نقد وارصدة لدى
١,٧٩٥,١٩٢١,٧٩٥,١٩٢١,٧٩٥,١٩٢--المركزيقطر مصرف 

٣,٨٨٤,٩٧٦٣,٨٨٤,٩٧٦٣,٨٨٤,٩٧٦--البنوكارصدة لدى
١٨,٢٣٧,٩٨٥١٨,٢٣٧,٩٨٥١٨,٢٣٧,٩٨٥--موجودات تمويل 

:ماليةاستثمارات 
٣٣٧,٩٨٧٣٣٧,٩٨٧-١٤٩,٨٠٥١٨٨,١٨٢بالقيمة العادلة - 
٦,٨٧١,٢٢٤٦,٨٧١,٢٢٤٦,٨٣٧,٦٨٠--بالتكلفة المطفأة- 

٢٣٤,٤١٥٢٣٤,٤١٥٢٣٤,٤١٥--موجودات اخرى
١٤٩,٨٠٥١٨٨,١٨٢٣١,٠٢٣,٧٩٢٣١,٣٦١,٧٧٩٣١,٣٢٨,٢٣٥

١,٠٣٩,٣٦٩١,٠٣٩,٣٦٩١,٠٣٩,٣٦٩--بنوك ارصدة من 
العمالء حسابات 
٥,٦٠٢,٧٧٣٥,٦٠٢,٧٧٣٥,٦٠٢,٧٧٣--الجارية

٢,٥٤١,٦٢٣٢,٥٤١,٦٢٣٢,٥٤١,٦٢٣--صكوك تمويل 
٣٧٦,٤٣٤٣٧٦,٤٣٤٣٧٦,٤٣٤--مطلوبات اخرى

--٩,٥٦٠,١٩٩٩,٥٦٠,١٩٩٩,٥٦٠,١٩٩



)ق.م.ش(ك قطر الدولي اإلسالمي بن

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

 -١٤ -

تتمة-العادلة وتصنيف األدوات المالية القيمة ٤

٢٠١٢ديسمبر ٣١
(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
١,٣٥٤,٠٧٧١,٣٥٤,٠٧٧١,٣٥٤,٠٧٧- - المركزيقطر مصرف 

٥,٤٤٩,٥٧٤٥,٤٤٩,٥٧٤٥,٤٤٩,٥٧٤- - ارصدة لدى البنوك
١٤,٦٧٥,١١٠١٤,٦٧٥,١١٠١٤,٦٧٥,١١٠- - موجودات تمويل 
استثمارات مالية: 

٢٤٣,٦٥٨٢٤٣,٦٥٨- ٢٤٣,٦٥٨- بالقيمة العادلة - 
٤,٧٦٠,٤٦١٤,٧٦٠,٤٦١٤,٧٦٧,٤٨٤- - بالتكلفة المطفأة- 

٢٤٩,٣١٤٢٤٩,٣١٤٢٤٩,٣١٤- - موجودات اخرى 

 -٢٤٣,٦٥٨٢٦,٤٨٨,٥٣٦٢٦,٧٣٢,١٩٤٢٦,٧٣٩,٢١٧

٨١٤,٦٦٧٨١٤,٦٦٧٨١٤,٦٦٧- - ارصدة من بنوك 
حسابات العمالء 

٥,٦٣٩,٤٩٦٥,٦٣٩,٤٩٦٥,٦٣٩,٤٩٦- - الجارية
٢,٥٤٠,٣٣٨٢,٥٤٠,٣٣٨٢,٥٤٠,٣٣٨- - صكوك تمويل 

٢٨٩,٤١٧٢٨٩,٤١٧٢٨٩,٤١٧- - مطلوبات اخرى 

 - -٩,٢٨٣,٩١٨٩,٢٨٣,٩١٨٩,٢٨٣,٩١٨



)ق.م.ش(ك قطر الدولي اإلسالمي بن

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

 -١٥ -

تتمة-وتصنيف األدوات المالية القيمة العادلة ٤

تدرج القيمة العادلة

تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

المستوياتبينتحويلحدثإذاماالمجموعةتقررمتكرر،على أساسالعادلةبالقيمةتسجيلهايتمالتيالماليةلألدواتبالنسبة

في) ككلالعادلةالقيمةلقياسهامةتعتبرالتيمدخالتللمستوىأدنىإلىاستنادا(تصنيفالتقييمإعادةخاللمنالتدرجفي

.ماليةفترةكلنهاية

:العادلةبالقيمةالتاليةالماليةاألدواتكان لدى المجموعة،٢٠١٢ديسمبر ٣١و ٢٠١٣سبتمبر٣٠فيكما

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى القيمة العادلة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف (غير مدققة)

بالقيمة العادلة إستثمارات 
١٤٤,٤٥٥-١٨٨,١٨٢٤٣,٧٢٧المساهمينمن خالل حقوق 

بالقيمة العادلة إستثمارات 
--١٤٩,٨٠٥١٤٩,٨٠٥من خالل بيان الدخل 

١٤٤,٤٥٥-٣٣٧,٩٨٧١٩٣,٥٣٢

٣المستوى ٢المستوى١المستوى القيمة العادلة
ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف (مدققة)٢٠١٢ديسمبر٣١

بالقيمة العادلة إستثمارات 
١١٣,٥٦٤- ٢٤٣,٦٥٨١٣٠,٠٩٤المساهمينمن خالل حقوق 

لقياس القيمة العادلة ، ولم ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٣سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتهية في 

.لقياس القيمة العادلة٣يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.نشطةاألسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق:١المستوى 

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة :٢المستوى 
و;بصورة مباشرة أو غير مباشرة

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات :٣المستوى 

.سوقية واضحة



)ق.م.ش(ك قطر الدولي اإلسالمي بن

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

 -١٦ -

انخفاض القيمة ٥
الدليل. أصلقيمةانخفاضعلىموضوعيدليلهناككانإذامابتقييمالمجموعةتقومماليمركزبيانكلتاريخفي

أوالتقصيريتضمن)الملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتمتضمنة(الماليةالموجوداتقيمةانخفاضعلىالموضوعي
المجموعةجانبمنموجودات التمويل أو الدفعاتهيكلةإعادةأوفيهاالمستثمرالشركة/ 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 قطري٢٤,٥: ٢٠١٢سبتمبر٣٠ن ريال قطري (مليو٤,٨
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

) خسائر انخفاض في قيمة موجودات ال شيء: ٢٠١٢سبتمبر٣٠مليون ريال قطري (٦,٧سجلت المجموعة متماثلة.

تمويل" في بيان الدخل الموحد.التمويل والتي تم ادراجها في " صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات ال
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

 -١٧ -

تتمة-انخفاض القيمة ٥

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

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

(٦٤,٨سجلت المجموعة ويقوم بتحقيق الفرق في القيمة في بيان الدخل الموحد.والقيمة الحالية  ٣٠مليون ريال قطري 

"خسائر تقييم عمالت وتم إدراجها فيزميلة كخسائر تققيم عمالت أجنبية لشركةمليون ريال قطري) ٢٠: ٢٠١٢سبتمبر

.بيان الدخل الموحدضمنزميلة" شركةعند تحويل استثمار في اجنبية

موجودات تمويل٦

مالحظة :
مليون ١٨٩,٢مبلغالقيمة ودات التمويل المتأخرة في السداد وغير منخفضة متضمنة موجوالمويل المتعثرة موجودات التاجمالي بلغ 

مليون ريال ٢٤٦,٤: ٢٠١٢ديسمبر٣١(٢٠١٣سبتمبر٣٠من إجمالي موجودات التمويل في ٪٠,٩٨ريال قطري والذي يمثل 

من إجمالي موجودات التمويل).٪١,٥٦تمثلقطري

سبتمبر٣٠
٢٠١٢ديسمبر ٢٠١٣٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٢

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

١٩,٣٩٥,٤٠١١٥,٧٧٣,٦٧٠١٣,٦٥٢,٣٩٥تمويلاجمالي موجودات 

)٨٦١,٧٢٣()٩٢٤,٤٢٦()٩٦٩,٩٤٦(أرباح مؤجلة يخصم:

)١١٦,٣٧٤()١١٥,٥٩٢()١٢٠,٤١٧(تمويلخسائر االنخفاض في قيمة موجودات 

)٥٢,٩٨٥()٥٨,٥٤٢()٦٧,٠٥٣(االرباح المعلقة

١٨,٢٣٧,٩٨٥١٤,٦٧٥,١١٠١٢,٦٢١,٣١٣صافي موجودات تمويل
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٢٠١٣سبتمبر ٣٠في 

 -١٨ -

إستثمارات مالية٧

(مدققة)٢٠١٢ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠

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 دين·
- - - ٣١,٢٠٣- ٣١,٢٠٣ثابتذات معدل - 
- - - -- -ذات معدل متغير-

إستثمارات في أدوات حقوق ·
- - - ١١٨,٦٠٢- ١١٨,٦٠٢ملكيةال

١٤٩,٨٠٥- ١٤٩,٨٠٥ - - -

إستثمارات في أدوات ذات 
مصنفة بالتكلفة طبيعة دين

المطفأة

١,٥٧٩,٣٠٤٤,٥٩٦,٩٢٠٦,١٧٦,٢٢٤٩٨٣,٦٨٣٢,٩٤٩,٥٢٠٣,٩٣٣,٢٠٣صكوك حكومة قطر- 
٨١٧,٨٧٠- ٦٨٧,٤٨٩٨١٧,٨٧٠- ٦٨٧,٤٨٩ذات معدل ثابت- 
٩,٣٨٨- ٧,٥١١٩,٣٨٨- ٧,٥١١ذات معدل متغير- 

٢,٢٧٤,٣٠٤٤,٥٩٦,٩٢٠٦,٨٧١,٢٢٤١,٨١٠,٩٤١٢,٩٤٩,٥٢٠٤,٧٦٠,٤٦١

استثمارات في أدوات حقوق 
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من 

٤٣,٧٢٧١٤٤,٤٥٥١٨٨,١٨٢١٣٠,٠٩٤١١٣,٥٦٤٢٤٣,٦٥٨المساهمينخالل حقوق 

٢,٤٦٧,٨٣٦٤,٧٤١,٣٧٥٧,٢٠٩,٢١١١,٩٤١,٠٣٥٣,٠٦٣,٠٨٤٥,٠٠٤,١١٩
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االحتياطي القانوني٨
% من صافي الربح للسنة إلى ١٠، يحول كما تم تعديلة ٢٠٠٦لسنة ٣٣وفقا 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 حيث أن اإلحتياطي القانوني يزيد عن يأية مبالغ لإلحتياطبتحويلالمركزي. لم تقم المجموعة 

رأس المال المدفوع.

احتياطي المخاطر٩
كلتمويللموجوداتالطارئةالحاالتلتغطيةمخاطراحتياطيتكوينيجب،المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقا

أصبح ٢٠١٣يناير ١(ابتداء من ٢٠١٢ديسمبر ٣١حتى %٢بنسبةأدنىحدباشتراطوالخاصالعامالقطاعينمن

التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاصإجماليمن%)٢بدال من %٢,٥مخاطرالحتياطيالحد األدنى إل

الماليةوزارةقبلمنالمضمونأو/ إلىالمقدمالتمويل. األرباح المعلقةومخصصاتالاستبعادبعدقطروخارجداخل

الى تحويل اية مبالغ خالل الفترةلم يتم . المباشرالتمويلإجماليمنيستبعدنقديةضماناتمقابلالتمويلأوقطرفي

ريالمليون ١٠٥: ٢٠١٢يسمبر د٣١(نهاية السنةيتحويل المبلغ المطلوب فاحتياطي المخاطر حيث ان سيتم 

.)قطري

أخرىاحتياطيات١٠
خصمبعدزميلةشركاتفياإلستثماراتمنالموزعةغيراألرباحمنالمجموعةحصةفي األخرىاإلحتياطياتتمثل

سبتمبر٣٠(قطريريالألف٦,٨٧٤خالل الفترة المستلمةاألرباحتوزيعات بلغت .المستلمةاألرباحتوزيعات 

).قطريريالألف٢,٠٣٤: ٢٠١٢

ارباح نقدية ١١
توزيع أرباح نقدية على المساهمينعلى ٢٠١٣مارس ١٠في للمساهمينالعموميةتمت المصادقة من قبل الجمعية 

٪ توزيعات ٣٥: ٢٠١٢(، ) للسهمقطريريال٣,٥(٢٠١٢ديسمبر ٣١المالية المنتهية في السنةعن % ٣٥بنسبة 

.)٢٠١١ديسمبر ٣١ريال قطري للسهم) عن السنة المنتهية في ٣,٥نقدية (
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ما فى حكمهالنقد و١٢
استحقاقأرصدة بتواريخ يشتمل علىحكمهيما ففإن النقد والموحدالمرحلي المختصرلغرض بيان التدفقات النقدية

:كالتاليأشهرثالثةأقل من أصلية 

٢٠١٢سبتمبر٢٠١٢٣٠ديسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 
(بعد إستبعاد حساب يالمركز

٧٢٢,٠١٤٤٥٩,٠٠٤١,٣٨٥,٦٥٢المقيد)اإلحتياطي النقدي
٣,٨٨٤,٩٧٦٥,٤٤٩,٥٧٤٣,٥٩٣,٠٢٢بنوكلدىأرصدة

٤,٦٠٦,٩٩٠٥,٩٠٨,٥٧٨٤,٩٧٨,٦٧٤

المحتملة واإللتزاماتالمطلوبات١٣

٢٠١٢ديسمبر٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

المطلوبات المحتملة 

٩٢٠,٣٢٢٨٢٢,٦٣٠غير مستغلة قابلة لإللغاء تسهيالت 
٦١,٠٣٠٣٧,٦٠٧قبوالت بنكية

١,٠٧٠,٧٠٦٨٠١,٦١٨خطابات ضمانات
٢٨٤,٢٨١٢٢٢,٣٢٦خطابات اعتماد

٩,٧٤٩٥,٤٦٢اخرى

٢,٣٤٦,٠٨٨١,٨٨٩,٦٤٣
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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

ةهاميملكون فيها حصصاًالتي و الشركات أمع أعضاء مجلس اإلدارة السنة/الفترة/ المعامالت خاللبلغت األرصدة 

:يليكما 

٢٠١٣سبتمبر٣٠
(غير مدققة)

٢٠١٢ديسمبر ٣١
(مدققة)

زميلةشركات

مجلس 

شركات زميلةأخرىاإلدارة

مجلس 

أخرىاإلدارة

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريقطريريال ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

الموجودات:

٧٦٧١٨١,٢٠٧١١٩,٩٦٢٢,١٣٧١٣٠,٨٠٨٧٠,٥٦٤موجودات تمويل

المطلوبات:

حقوق أصحاب حسابات 

١٥,٨١٠٧٧,٨٧١٧١,١٣٩٢١٤,٩٥٦٤٥,٣١٠٤٢,٦٢٢االستثمار المطلق

:الميزانيةبنود خارج

وإلتزامات محتملة

٧٨٢٣,٤٢٥- ٤٠٠٣,٢٩٩-أخرىوالتزاماتضمانات

٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

(غير مدققة)

٢٠١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

(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

٢٩٦,٧٩٥٤,٤٩٩١٣٢٥,٦٢٦١,٥٧٨صافي إيرادات أنشطة التمويل 

٨,٧٩٨١,٩٢٦- ٧٦٩,٥٤٣٧,٧٩٨رسوم وعموالت

العائد على حقوق أصحاب 

١٧٨٨٧٦٨٠٠٢٧٤٨٢٣٤٩٩اإلستثمار المطلق
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تتمة- معامالت مع األطراف ذات العالقة١٤

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينكبارتعويضاتبلغت

ة في المنتهيللتسعة أشهر 

٢٠١٢سبتمبر٢٠١٣٣٠سبتمبر٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

٧,٤٣٥٦,٤١٧منافع قصيرة األجل

٤٥٦٣٩٤منافع طويلة األجل

٧,٨٩١٦,٨١١

أرقام المقارنة ١٥
لم يكن إلعادة التبويب هذا أي تأثير اشى مع العرض للفترة الحالية. تتمتبويب أرقام معينة  عند الضرورة لكي تم إعادة 

فترة / السنة.مقارنة الألرقام حقوق المساهمين اجمالي أو الربح يعلى صاف


