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مجلس اإلدارة  أعضاء إلى السادة غير المدققةالمختصرة الموحدةتقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية 
مالكرا

)ق.م.ش(بنك قطر الدولي االسالمي 

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

"المجموعة") كما في  (يشار إليهم جميعاً بـ  لفترةالمرحلي الموحدالدخلوبيان٢٠١٦يونيو٣٠التابعة 
المرحلي الموحدتغيرات في حقوق المساهمينوبيان ال٢٠١٦يونيو ٣٠في ةأشهر المنتهيةأشهر والستالثالثة 
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات الستةلفترة المرحلي المختصر الموحدتدفقات النقديةالوبيان 

.المتممة لها

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 

وتتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء .المرحلية التي يقوم بها المدقق المستقل للمؤسسة"
، وتطبيق إجراءات تحليلية المالية والمحاسبية ولين عن األمورؤاستفسارات 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 الموحدةفإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية، وعليه تدقيق

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

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

غعـن إرنسـت ويون

وســـراس قســف
٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم

٢٠١٦يوليو ١٩الدوحة في



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.المختصرة الموحدة غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٢-

غير المدققالموحدالمرحليالمركز المالي بيان 
٢٠١٦يونيو٣٠في كما 

يونيو ٣٠ديسمبر٣١يونيو٣٠
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥

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

الموجودات
١,٩٦٦,٥٣٦١,٩١٩,٠٣٩٢,٣٠٢,٣٩٤نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

٤,٦٨٤,٩٥٣٤,٦١٢,٢٥٦٣,٠٩٨,٨٢٧البنوك مستحقة منأرصدة 
٦٢٦,٦٩٢,٢٢٢٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢٣,٨٥٧,٢٧٣موجودات تمويل

٧٦,٨٠٢,١٩٣٧,٠٤٣,٤٢٣٧,١٠٣,٣٥٥ات ماليةاستثمار
٣٤٧,٨٩٢٣٤٨,٧٥٨٣٤٧,٥٨٨استثمارات في شركات زميلة

٤٣٢,٦١٤٤٣٤,٦٤٠٤٨٤,٣٤٩عقاريةات استثمار
٦٧١,١١٠٦٧٣,١٧٥٦٤١,٢١٠موجودات ثابتة 

١٩,٢٠٩١٦,٥٨٩١٢,٥٠٤غير ملموسة موجودات 
٦٤٨,٨٨٣٥١٤,٠٩٢٦٤٨,٢٦٧موجودات أخرى

٤٢,٢٦٥,٦١٢٤٠,٥٤٠,٠٤٥٣٨,٤٩٥,٧٦٧إجمالي الموجودات

وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلوبات
المطلق وحقوق المساهمين

المطلوبات
٥,٤٢٩,٥٧٦٤,٩٨٦,٥٦١٤,٦٣٧,٠٩٧و مؤسسات ماليةبنوكمستحقة لأرصدة 

٦,٨١٠,٨٨١٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٦٠٣,٣٠١حسابات العمالء الجارية
٢,٥٤٦,٦٧٠٢,٥٤٥,٧٥١٢,٥٤٤,٨٣٥صكوك تمويل 
٥٦٨,١٦٩٨١٤,٧١٠٤٦٤,٢٤٠مطلوبات أخرى

١٥,٣٥٥,٢٩٦١٤,٩٣٢,٨٩٩١٤,٢٤٩,٤٧٣إجمالي المطلوبات

٢١,٥٣٣,٠٦٤٢٠,٠٧٨,٠٣٤١٩,٠٤٣,٣٠٦المطلقاالستثمار حسابات صحاب أحقوق 
حقوق المساهمين

١,٥١٣,٦٨٧١,٥١٣,٦٨٧١,٥١٣,٦٨٧رأس المال 
٨٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠احتياطي قانوني
٩٥٤٨,٤٠١٥٤٨,٤٠١٤٧٤,٧٥١احتياطي مخاطر
١٢,٤٠٠١,٨٧٧٢,١٨٠عادلة الاحتياطي القيمة 

١٠٨٤,٤٧٧٨٤,٤٧٧٨١,٦٢٨احتياطيات أخرى
-٦٠٥,٤٧٦-١١أرباح نقدية مقترح توزيعها

٧٦٥,٩٢٧٣٢٢,٨٣٤٦٧٨,٣٨٢أرباح مدورة

٥,٣٧٧,٢٥٢٥,٥٢٩,١١٢٥,٢٠٢,٩٨٨المساهمينإجمالي حقوق 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
٤٢,٢٦٥,٦١٢٤٠,٥٤٠,٠٤٥٣٨,٤٩٥,٧٦٧وحقوق المساهميناالستثمار المطلق 

ووقعها ٢٠١٦يوليو ١٩مجلس اإلدارة بتاريخ قبلمن غير المدققةالموحدةالمرحلية المختصرةهذه البيانات المالية اعتمادتم 
بالنيابة عن المجلس كل من:

..........................................................................
أحمد عبدالرحمن الشيبيعبدالباسطآل ثانيد. خالد بن ثاني بن عبداهللا

الرئيس التنفيذيوالعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة
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.المختصرة الموحدة غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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دققمغير ال الموحدالمرحليبيان الدخل 
٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية فيأشهر للستة

للستة أشهر المنتهية فيللثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥يونيو٢٠١٦٣٠يونيو ٢٠١٥٣٠يونيو٢٠١٦٣٠يونيو ٣٠
(غير مدققة))غير مدققة((غير مدققة))غير مدققة(

ألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريقطريريال ريال قطري

٣٠٩,٨٩٥٢٧٨,٩٣٩٦٠٥,٠٨٩٥٤٠,٠٧٥نشطة التمويلصافي ايرادات أ
٧١,٨٩٧٧٤,٢٠٨١٣٨,٨٠٣١٣٦,٩٨٢ستثمارنشطة اإلصافي ايرادات أ

أنشطة التمويلايرادات صافي اجمالي
٣٨١,٧٩٢٣٥٣,١٤٧٧٤٣,٨٩٢٦٧٧,٠٥٧ستثمارواإل

٣٨,٣٧٧٣٩,٤٥٦٨٠,٤٤٢٧٧,٥٣٢إيرادات رسوم وعموالت 
)١٥,٤١٣()٢١,٦٧٤()٨,٠٤١()١٠,٦٥٠(مصروفات رسوم وعموالت 

٢٧,٧٢٧٣١,٤١٥٥٨,٧٦٨٦٢,١١٩وعموالت صافي ايرادات رسوم

٨,١٣٥٣,٨١٦١٥,٣٠٨٥,٢٦٣جنبيعمليات النقد األصافى ربح 
)٣,٦٩٥()٨٦٦(-)٨٦٦(حصة من نتائج شركات زميلة ال

٤١٦,٧٨٨٣٨٨,٣٧٨٨١٧,١٠٢٧٤٠,٧٤٤الدخل إجمالي 

)٧٠,٤٤٥()٧١,٦٢١()٣٧,٢٩٧()٣٧,٤٥٠(تكاليف الموظفين
)٧,٢١٤()٨,٨٨٠()٣,٧٢٩()٤,٥٦٤(و إطفاءهالكستإ

)٤٧,٤٦٠()٦٩,١٤٧()٢٦,٥٩٨()٣٦,٨٦٢(مصروف تمويل
)٥٤,٣٠٢()٥٤,٥١٧()٢٧,٧٤٢()٣١,٤٣٠(مصروفات أخرى

)١٧٩,٤٢١()٢٠٤,١٦٥()٩٥,٣٦٦()١١٠,٣٠٦(إجمالي المصروفات

في قيمة استثمارات إنخفاضر ئخسايصاف
)٦٩٠(-)١,١٧٨(-مالية

استرداد االنخفاض في قيمة موجودات 
٤,٥٨٤-٢,٠٧٩-التمويل

ترجمةعند خسائر تقييم عمالت أجنبية 
)٨٠١(-)١١١(-زميلةةاستثمار في شرك

قبل العائد على للفترةالربحصافي
٣٠٦,٤٨٢٢٩٣,٨٠٢٦١٢,٩٣٧٥٦٤,٤١٦المطلق أصحاب حسابات االستثمار 

ى أصحاب حسابات االستثمار العائد عل
)١٢٦,٢٩٥()١٦٩,٨٤٤()٦٧,٩٩٩()٨٦,٥٠٠(من األرباحالمطلق 

٢١٩,٩٨٢٢٢٥,٨٠٣٤٤٣,٠٩٣٤٣٨,١٢١صافي ربح الفترة 

العائد على السهم
(ريال العائد االساسي والمخفف للسهم

١,٤٥١,٤٩٢,٩٣٢,٨٩قطري للسهم)
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.غير المدققةالمختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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غیر المدققدالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية في للستة أشهر 

رأس المال 
حتياطي إ

قانوني
حتياطيإ

مخاطر
حتياطيإ

القيمة العادلة
حتياطيات إ

اخرى

نقديةأرباح
مقترح 
توزيعها

أرباح 
إجماليمدورة

إيضاح
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٤٨٫٤٠١١٫٨٧٧٨٤,٤٧٧٦٠٥,٤٧٦٣٢٢٫٨٣٤٥,٥٢٩,١١٢(مدققة)٢٠١٦يناير ١الرصيد في 

١٠,٥٢٣---١٠,٥٢٣- --التغير في إحتياطي القيمة العادلة
٤٤٣,٠٩٣٤٤٣,٠٩٣------صافي ربح الفترة

٤٤٣,٠٩٣٤٥٣,٦١٦--١٠,٥٢٣---اجمالي االيراد و المصروف المحقق خالل الفترة 

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----١١المساهمينارباح نقدية موزعة على

٧٦٥,٩٢٧٥,٣٧٧,٢٥٢-١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٤٨٫٤٠١١٢,٤٠٠٨٤,٤٧٧(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠الرصيد في 
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.غير المدققةالمختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

تتمة–غیر المدققدالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية في شهر أللستة

رأس المال 
إحتياطي 
قانوني

إحتياطي 
مخاطر

إحتياطي 
القيمة العادلة

إحتياطيات 
اخرى

أرباح نقدية 
مقترح 
توزيعها

أرباح 
إجماليمدورة

إيضاح
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٨٤,٨٨٢٦٠٥,٤٧٦٢٣٧٫٠٠٧٥,٣٦٨,١٦٣-١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤٧٤٫٧٥١(مدققة)٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

٢,١٨٠---٢,١٨٠---التغير في إحتياطي القيمة العادلة
٤٣٨,١٢١٤٣٨,١٢١------صافي ربح الفترة

٤٣٨,١٢١٤٤٠,٣٠١--٢,١٨٠---اجمالي االيراد و المصروف المحقق خالل الفترة 

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----١١ارباح نقدية موزعة على المساهمين
-٣,٢٥٤-)٣,٢٥٤(----األرباح المدورةالمحول إلى

٦٧٨,٣٨٢٥,٢٠٢,٩٨٨-١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤٧٤,٧٥١٢,١٨٠٨١,٦٢٨(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠الرصيد في 
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.غير المدققةالمختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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غير المدققالموحدالمختصرالمرحليبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية في أشهر للستة

أشهر المنتهية فيللستة
يونيو٣٠يونيو٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريالف ريال قطريالف اتإيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٤٤٣,٠٩٣٤٣٨,١٢١صافي ربح الفترة

١,٣٣٧,٩٨٣)٢,٥٦١,٥٧٢(التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية صافي

١,٧٧٦,١٠٤)٢,١١٨,٤٧٩(التشغيل أنشطة ) من فيهالمستخدم(صافي التدفقات النقدية 

ثمارتسالتدفقات النقدية من انشطة اال
)٣,٩٨٤,٨٩٤()٢٢٨,٥٣٣(استثمارات ماليةشراء

٤٩٠,٤٧٩٢,٥٠٣,٦٦٥متحصالت من بيع استثمارات مالية
)١٤٣,٠٤٦()٢,٥٧٤(موجودات ثابتةشراء

-)٤,٨٣٨(موجودات غير ملموسةشراء 
٣,٢٥٤-شركات زميلةتوزيعات ارباح مستلمة من 

١,٨٢١١,٦٢٢توزيعات أرباح مستلمة 

)١,٦١٩,٣٩٩(٢٥٦,٣٥٥أنشطة االستثمار(المستخدمة في) ية منالنقدالتدفقات صافي 

التمويلالتدفقات النقدية من انشطة 
)١,٣٨١,٨٢٧(١,٤٤٤,٦٢٨لتغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقا

)٦٠٥,٤٧٦()٦٠٥,٤٧٦(١١موزعة على المساهمينأرباح نقدية

)١,٩٨٧,٣٠٣(٨٣٩,١٥٢أنشطة التمويلية من (المستخدمة في) النقدالتدفقات صافي 

)١,٨٣٠,٥٩٨()١,٠٢٢,٩٧٢(في حكمهفي النقد وما النقص صافي
٢٫٩٨٧٫١٦٤٥,٥٣٧,٥٣٢يناير ١النقد وما في حكمه في 

١٢١٫٩٦٤٫١٩٢٣,٧٠٦,٩٣٤يونيو٣٠النقد وما في حكمه في 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو 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. إن محلياًفرعاًوعشرونالكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة ينشاطه من خالل مركزه الرئيسالمصرف

.مدرجة للتداول في بورصة قطرالبنكأسهم 

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

أحكام الشريعة مبادئ ووفقاً للنظام األساسي للبنك وستثماريةواالالخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية فيالبنكيعمل

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

يونيو٣٠المنتهية في للفترةللمجموعة غير المدققةتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

.٢٠١٦يوليو ١٩بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٦

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس اإلعداد 

وشركته التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ " المجموعة") للبنكغير المدققةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

"التقارير المالية المرحلية". –٣٤تعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم استرشادا ب٢٠١٦يونيو٣٠أشهر المنتهية في للستة

على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في غير المدققةال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

ديسمبر ٣١للمجموعـة كما في البيانات المالية الموحدة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية 

للنتائج راًليس من الضروري أن تكون مؤش٢٠١٦يونيو٣٠أشهر المنتهية فى الستة. إضافة إلى ذلك ، إن نتائج ٢٠١٥

.٢٠١٦ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

أن تقوم اإلدارة بإجراء تقديرات وإفتراضات لها غير المدققةالموحدة المختصرة المالية المرحلية البياناتيتطلب إعداد 

تأثير على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى الموجودات والمطلوبات و اإليرادات والمصروفات ، علماً بأن النتائج الفعلية 

قد تختلف عن هذه  التقديرات.

التقديرات الهامة التي قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لتقدير 

.٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدة إعداد البيانات المالية االحتماالت ال تختلف عن تلك المطبقة عند 

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

.  ٢٠١٥ديسمبر 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٨-

تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة –أسس اإلعداد

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

، بإستثناء ٢٠١٥ديسمبر ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدةالمحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية

، والتي تم إعدادها بما يتوافق مع معايير المحاسبة المالية الصادرة عنوالمذكورة أدناهمعايير المحاسبة الجديدة والمعدلة 

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

ذات الصلة. ٢٠١٥لسنة ١١للمجموعة وتعليمات مصرف قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

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

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة ذات الصلةالدولية للتقارير المالية تقوم المجموعة باالسترشاد بالمعايير اإلسالمية

الدولية.

نظام األساسي تماشياً مع قانون الشركات التجارية ، واقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل ال٢٠١٦أبريل ١٩في 

. إضافة إلى ذلك ، تعمل المجموعة حالياً على االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتعديل ٢٠١٥لسنة ١١القطري الجديد رقم 

النظام األساسي لها.

٢٠١٦يناير ١المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة السارية المفعول اعتبارا من 

) معيار محاسبي جديد حول حسابات االستثمار AAOIFIأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (

: حسابات االستثمار. إن هذا المعيار يحدث ويحل محل معيارين سابقين من المعايير ٢٧معيار المحاسبة المالية –

عة للمؤسسات المالية اإلسالمية تتعلق بحسابات االستثمار وهما معيار المحاسبية الصادرة من قبل هيئة المحاسبة والمراج

"اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار" ومعيار ٥المحاسبة المالية   :

: "حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمها". ٦المحاسبة المالية 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار" "ى حسابات االستثمار على أساس عقود المضاربة التي تمثل ينطبق هذا المعيار عل

(لليلة واحدة أو سبعة أيام أو شهر واحد) من قبل المؤسسات  "على أساس قصير األجل"  وعقود المضاربة التي تصنف 

ال ينطبق المعيار على أدوات حقوق الملكية المالية األخرى "الودائع بين البنوك" لغرض إدارة السيولة. وبالرغم من ذلك ،

المملوكة وعقود الوكالة ، و رد المرابحة أو المشاركة أو الصكوك.

وليس له أي تأثير على البيانات المالية ٢٠١٦يناير ١يسري مفعول المعيار الجديد للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

للمجموعة. المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة 

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت ولم يسر مفعولها بعد 

ال توجد معايير أو تفسيرات محاسبية جديدة أو معدلة صدرت ولم يسر مفعولها بعد.
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غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 
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تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس التوحيد 

ذات الغرض التاليةته التابعةوشركالبيانات المالية للبنكغير المدققةالمختصرة الموحدةتتضمن البيانات المالية المرحلية 

الت واألرصدة بين شركات المجموعة:بعد إستبعاد المعامالخاص

النسبة المئوية الفعلية للملكية

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠النشاط الرئيسيبلد التأسيس

الدولي شركة صكوك بنك قطر 

--اصدار صكوكجزر كايمن)١(االسالمي المحدودة

)١ايضاح (

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

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



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٠-

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

تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير االدارة الداخلية لكل قطاع إستراتيجي بشكل شهري. يشرح القطاعات اإلستراتيجية

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

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

والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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.ماريةتتضمن األنشطة االستث

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

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

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

.معينة



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١١-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية في أشهر للستة 
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لألفراد
الخزينة 

المجموعاإلستثمارات و
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

٣٩٦,٧٨٥٢٠٨,٣٠٤١٣٨,٨٠٣٧٤٣,٨٩٢االستثماروايرادات انشطة التمويل صافياجمالي
٥٨,٧٦٨-٣١,٩٦٩٢٦,٧٩٩رسوم وعموالت اتصافي ايراد

١٥,٣٠٨١٥,٣٠٨--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 
)٨٦٦()٨٦٦(--الحصة من نتائج شركات زميلة 

٤٢٨,٧٥٤٢٣٥,١٠٣١٥٣,٢٤٥٨١٧,١٠٢اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

----قيمة إسثمارات مالية في صافي خسائر انخفاض 
----استرداد االنخفاض في قيمة موجودات التمويل

----شركات زميلةاستثمار في ترجمةعند خسائر تقييم عمالت أجنبية 

٤٢٨,٧٥٤٢٣٥,١٠٣١٥٣,٢٤٥٨١٧,١٠٢المصروفاتربح القطاع قبل توزيع  صافي 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٢-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
المصرفية الخدمات 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لألفراد 
الخزينة 

المجموعواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

٣٥٤,٦٤٨١٨٥,٤٢٦١٣٦,٩٨٣٦٧٧,٠٥٧ايرادات انشطة التمويل واإلستثمار صافياجمالي
٦٢,١١٩-٣٦,٩٠٣٢٥,٢١٦صافي ايرادات رسوم وعموالت 
٥,٢٦٣٥,٢٦٣--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 
)٣,٦٩٥()٣,٦٩٥(--الحصة من نتائج شركات زميلة 

٣٩١,٥٥١٢١٠,٦٤٢١٣٨,٥٥١٧٤٠,٧٤٤اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)٦٩٠()٦٩٠(--صافي خسائر انخفاض في قيمة إسثمارات مالية 
٤,٥٨٤-)٦١٥(٥,١٩٩استرداد االنخفاض في قيمة موجودات التمويل

)٨٠١()٨٠١(--شركات زميلةاستثمار في ترجمةعند خسائر تقييم عمالت أجنبية 

٣٩٦,٧٥٠٢١٠,٠٢٧١٣٧,٠٦٠٧٤٣,٨٣٧صافي ربح القطاع قبل توزيع  المصروفات   



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٣-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

قطاع:االستثمار المطلق للحساباتوحقوق أصحابح وموجودات ومطلوبات جدول التالي تسويات إيرادات وربيوضح ال

أشهر المنتهية للستة
٢٠١٥يونيو٢٠١٦٣٠يونيو٣٠

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

الربح
٨١٧,١٠٢٧٤٣,٨٣٧المصروفاترباح القطاعات قبل توزيع صافي أاجمالي 
أخرى ومصاريف تمويل ومصروفاتو إطفاءموظفين وإستهالكتكاليف 

)٣٠٥,٧١٦()٣٧٤,٠٠٩(أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلق حصة و

٤٤٣,٠٩٣٤٣٨,١٢١صافي الربح الموحد للفترة 

(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
لألفرادالمصرفية 

الخزينة 
المجموعواإلستثمارات 

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٩,٨٨٨,٣٨٨٦,٨٠٣,٨٣٤١٢,٥٢٢,٩٧٢٣٩,٢١٥,١٩٤القطاعموجودات 

وحقوق أصحاب حسابات مطلوبات
٩,٢٥٠,٨٠٥١٩,٠٩٣,١٤٠٧,٩٧٦,٢٤٦٣٦,٣٢٠,١٩١للقطاعاالستثمار المطلق 

(مدققة) ٢٠١٥ديسمبر ٣١

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية لألفراد 

الخزينة
المجموعواإلستثمارات

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٨,٧٢٤,٢٩٧٦,٢٥٣,٢٠٢١٢,٧٢٠,٥٠١٣٧,٦٩٨,٠٠٠موجودات القطاع

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
٨,٥٥٩,٤٤٠١٨,١٠٤,٤٧١٧,٥٣٢,٣١٢٣٤,١٩٦,٢٢٣االستثمار المطلق للقطاع



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٤-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠
ألفألف

ريال قطريريال قطري
(مدققة)مدققة)غير (

الموجودات
٣٩,٢١٥,١٩٤٣٧,٦٩٨,٠٠٠اجمالي موجودات القطاعات

٣,٠٥٠,٤١٨٢,٨٤٢,٠٤٥مبالغ غير موزعة أخرى 

٤٢,٢٦٥,٦١٢٤٠,٥٤٠,٠٤٥إجمالي الموجودات الموحدة 

االستثمار المطلق حساباتوحقوق أصحابالمطلوبات
٣٦,٣٢٠,١٩١٣٤,١٩٦,٢٢٣للقطاعوحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق اجمالي مطلوبات

٥٦٨,١٦٩٨١٤,٧١٠غير موزعة اخرىمبالغ 

٣٦,٨٨٨,٣٦٠٣٥,٠١٠,٩٣٣مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق للقطاعاجمالي 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٥-

القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

:للمجموعةوالمطلوبات الماليةالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات أدناهيوضح الجدول

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

٢٠١٦يونيو٣٠

(غير مدققة)

مصرفنقد وارصدة لدى

١,٩٦٦,٥٣٦١,٩٦٦,٥٣٦١,٩٦٦,٥٣٦--المركزيقطر
٤,٦٨٤,٩٥٣٤,٦٨٤,٩٥٣٤,٦٨٤,٩٥٣--البنوكمستحقة منارصدة 

٢٦,٦٩٢,٢٢٢٢٦,٦٩٢,٢٢٢٢٦,٦٩٢,٢٢٢--موجودات تمويل 
إستثمارات مالية:

١٦٩,٥١٨١٦٩,٥١٨-١,٢٤٠١٦٨,٢٧٨بالقيمة العادلةمقاسة -
٦,٦٣٢,٦٧٥٦,٦٣٢,٦٧٥٦,٦٣٣,٦٣١--المطفأةبالتكلفةمقاسة -

٥٥٢,٦٢٦٥٥٢,٦٢٦٥٥٢,٦٢٦--موجودات اخرى

١,٢٤٠١٦٨,٢٧٨٤٠,٥٢٩,٠١٢٤٠,٦٩٨,٥٣٠٤٠,٦٩٩,٤٨٦

و بنوكمستحقة لارصدة 

٥,٤٢٩,٥٧٦٥,٤٢٩,٥٧٦٥,٤٢٩,٥٧٦--مؤسسات مالية
٦,٨١٠,٨٨١٦,٨١٠,٨٨١٦,٨١٠,٨٨١--حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٦,٦٧٠٢,٥٤٦,٦٧٠٢,٥٤٦,٦٧٠--صكوك تمويل 
٥٦٨,١٦٩٥٦٨,١٦٩٥٦٨,١٦٩--مطلوبات اخرى

--١٥,٣٥٥,٢٩٦١٥,٣٥٥,٢٩٦١٥,٣٥٥,٢٩٦



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٦-

تتمة–القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

القيمة العادلة 

من خالل بيان 

الدخل

القيمة العادلة 

من خالل 

التكلفة المطفأةحقوق الملكية

إجمالي القيمة 

القيمة العادلةالدفترية

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

قطريريال 

الف

ريال قطري

٢٠١٥يونيو ٣٠

(غير مدققة)

مصرف نقد وأرصدة لدى 

قطر المركزي
--٢,٣٠٢,٣٩٤٢,٣٠٢,٣٩٤٢,٣٠٢,٣٩٤

٣,٠٩٨,٨٢٧٣,٠٩٨,٨٢٧٣,٠٩٨,٨٢٧--البنوكمستحقة من ةأرصد

٢٣,٨٥٧,٢٧٣٢٣,٨٥٧,٢٧٣٢٣,٨٥٧,٢٧٣--موجودات تمويل

إستثمارات مالية:

١٨٩,٣٤٠١٨٩,٣٤٠-٣٨,٧٢٠١٥٠,٦٢٠مقاسة بالقيمة العادلة

٦,٩١٤,٠١٥٦,٩١٤,٠١٥٦,٨٨١,٤٤٦--المطفأةبالتكلفةمقاسة 

٥٥١,٨٩٥٥٥١,٨٩٥٥٥١,٨٩٥--موجودات أخرى

٣٨,٧٢٠١٥٠,٦٢٠٣٦,٧٢٤,٤٠٤٣٦,٩١٣,٧٤٤٣٦,٨٨١,١٧٥

بنوك لمستحقةأرصدة 

ومؤسسات مالية
--

٤,٦٣٧,٠٩٧٤,٦٣٧,٠٩٧٤,٦٣٧,٠٩٧

٦,٦٠٣,٣٠١٦,٦٠٣,٣٠١٦,٦٠٣,٣٠١--حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٤,٨٣٥٢,٥٤٤,٨٣٥٢,٥٤٤,٨٣٥--صكوك تمويل

٤٦٤,٢٤٠٤٦٤,٢٤٠٤٦٤,٢٤٠--مطلوبات أخرى

-

--١٤,٢٤٩,٤٧٣١٤,٢٤٩,٤٧٣١٤,٢٤٩,٤٧٣



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٧-

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 

:القياسالمستخدمة في إجراء

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

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

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

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

سوق.يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات ال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الخصم وأسعار الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات 

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

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

ضمن األنشطة االعتيادية.



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٨-

تتمة–القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤
االستثمارات الماليةتصنيف 

لقيمة العادلة الهرمي لالتدرجوفق مستوىالفترةالمالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية اإلستثماراتيحلل الجدول أدناه 

:الذي يصنف فيه قياس القيمة العادلة

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 (غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

--١,٢٤٠١,٢٤٠بيان الدخل 
ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
--٦٢,٢٧٧٦٢,٢٧٧حقوق الملكية 

غير ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

١٠٦,٠٠١--١٠٦,٠٠١حقوق الملكية 

باستخدامقياس القيمة العادلة 

اإلجمالي

أسعار السوق 
في أسواق مالية 

نشطة

مدخالت 
أخرى يمكن 

مالحظتها
مدخالت أخرى ال 

مالحظتهايمكن 
)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى (مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١

ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

--٤٦,٥٠٨٤٦,٥٠٨بيان الدخل 
ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
--٢٧,٤٧٣٢٧,٤٧٣حقوق الملكية 

غير ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

١٠٧,١١١--١٠٧,١١١حقوق الملكية 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٩-

انخفاض القيمة ٥
الدليل. أصلقيمةانخفاضعلىموضوعيدليلهناككانإذامابتقييمالمجموعةتقومماليمركزبيانكلتاريخفي

التأخرأوالتقصيريتضمن)الملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتمتضمنة(الماليةالموجوداتقيمةانخفاضعلىالموضوعي

لمبشروطالمجموعةجانبمنالتمويل أو الدفعاتموجودات هيكلةإعادةأوفيهاالمستثمرالشركة/ المقابلالطرفجانبمن

النشطةالسوقاختفاءأوإفالسفيسيدخلالمصدرأوالمقترضأنعلىوالمؤشراتذلكبخالففيهالتفكرالمجموعةتكن

الدفعمركزفيالسلبيةالتغيراتمثلموجوداتبمجموعةيتعلقفيمامالحظتهايمكنالتياألخرىالبياناتأوالماليةللورقة

فيلالستثماراتوبالنسبةذلكإلىباإلضافة. التقصيربحاالتالمتعلقةاالقتصاديةالظروفأوالمصدرينأوالمقترضينلدى

علىموضوعيادلياليعتبرتكلفتهامنأقلإلىالعادلةقيمتهافياالجلطويلأوالهاماالنخفاضفإنالملكيةحقوقأدوات

.القيمةانخفاض

الملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثمارات
فإنهالعادلةبالقيمةوالمقاسةالملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتحالةفي

فيهتنخفضالذي(االجلطويلأو) أدنىكحد% ٢٠بنسبةالسوقيةالقيمةفيهتنخفضالذي(الهاملالنخفاضاعتباريوضع

االستثماراتقيمةكانتإذاماتحديدعندتكلفتهدونماإلىلالستثمارالعادلةالقيمةفي) األقلعلىأشهر٩لمدةالسوقيةالقيمة

خاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفيلالستثماراتبالنسبةالدليلهذامثلوجودحالةفي. انخفضتقد

منالموحدالمرحلي المساهمينحقوقفيالتغيراتبيانفيسابقابهاالمعترفالمتراكمةالخسارةاستبعاديتمالملكيةحقوق

فيسابقابهاالمعترفالقيمةفياالنخفاضخسائرعكسيتمذلكبعد. الموحدالدخلبيانفيبهواالعترافالمساهمينحقوق

يءال شسجلت المجموعة .المساهمينحقوقخاللمنالملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتعنالموحدالمرحليالدخلبيان

مليون ريال قطري) خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية والتي تم ادراجها في " صافي خسائر ٠,٧: ٢٠١٥يونيو ٣٠(

.غير المدققبيان الدخل الموحدات مالية" ضمن انخفاض في قيمة استثمار

المصنفة بالتكلفة المطفأة)ستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين االالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (متضمنة
الدفترية للموجودات يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة 

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

الموحد ويتم إظهارها في حساب مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة المرحليفي بيان الدخل

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

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

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

لم تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا الفردية الهامة التيالقيمة. جميع الموجودات المالية

تم تقييم الموجودات المالية غير الهامة فرديا كانت هناك أية خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. ي

ال المجموعة استردتبصورة جماعية للتعرف على خسائر القيمة بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة.

" ٤,٦: ٢٠١٥يونيو ٣٠(شيء مليون ريال قطري) خسائر انخفاض في قيمة موجودات التمويل والتي تم ادراجها في 

.المدققالموحد غير المرحلياسترداد االنخفاض في قيمة موجودات التمويل" في بيان الدخل



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٠-

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 والقيمة الحالية 

مليون ٠,٨: ٢٠١٥يونيو٣٠(ال شيءسجلت المجموعة الموحد.المرحليويقوم بتحقيق الفرق في القيمة في بيان الدخل

عند تحويل استثمار في "خسائر تقييم عمالت اجنبيةوتم إدراجها فيزميلة أجنبية لشركةكخسائر تقييم عمالت ريال قطري) 

الموحد غير المدقق.المرحليبيان الدخلضمنزميلة" شركة

موجودات تمويل٦

مالحظة :
مليون ٥٦٢مبلغ القيمة ودات التمويل المتأخرة في السداد وغير منخفضة متضمنة موجوالمويل المتعثرة موجودات التاجمالي بلغ 

مليون ريال ٤٥٦: ٢٠١٥ديسمبر٣١(٢٠١٦يونيو٣٠من إجمالي موجودات التمويل في ٪١٫٩٧ريال قطري والذي يمثل

من إجمالي موجودات التمويل).٪١,٧٠تمثلقطري

يونيو٣٠
٢٠١٦

٢٠١٥يونيو٢٠١٥٣٠ديسمبر ٣١

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

٢٨,٥٤١,٠٠٢٢٦,٨١١,٤٤٧٢٥,٤٦٦,٤١٥اجمالي موجودات تمويل

)١,٤٤٥,٧٣١()١,٥٦٠,٩٧٦()١,٥٧١,٩١٩(أرباح مؤجلة يخصم:

في قيمة موجودات المحددةخسائر االنخفاض

)١٤٤,١٣٢()٢٤٩,٤٠٤()٢٤٨,٢٢٧(تمويل

)١٩,٢٧٩()٢٢,٩٩٤()٢٨,٦٣٤(االرباح المعلقة

٢٦,٦٩٢,٢٢٢٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢٣,٨٥٧,٢٧٣صافي موجودات تمويل



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢١-

إستثمارات مالية٧

(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

االجماليغير مدرجةمدرجةاالجماليغير مدرجةمدرجةاالجماليغير مدرجةمدرجة
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

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة 
:من خالل بيان الدخل

٣٨,٧٢٠-٤٦,٥٠٨٣٨,٧٢٠-١,٢٤٠٤٦,٥٠٨-١,٢٤٠حقوق ملكيةاستثمارات في أدوات ·

٣٨,٧٢٠-٤٦,٥٠٨٣٨,٧٢٠-١,٢٤٠٤٦,٥٠٨-١,٢٤٠
أدوات ذات طبيعة إستثمارات في 

مصنفة بالتكلفة المطفأةدين
١,٩٣٤,٢٣٨٣,٥٥٠,٠٠٠٥,٤٨٤,٢٣٨١,٩٤١,٤٠٢٣,٨٤٩,٤٢٣٥,٧٩٠,٨٢٥١,٧٦٥,٤٢٣٣,٢٠٠,٠٠٠٤,٩٦٥,٤٢٣قطرحكومةصكوك -
١,١٢٨,٢٦٦١٨,٩١٩١,١٤٧,١٨٥١,٠٥٠,٧١٠١٨,٩١٨١,٠٦٩,٦٢٨١,٩٢٦,٥٤٣١٨,٩٢٠١,٩٤٥,٤٦٣ذات معدل ثابت-
٣,١٢٩٣,١٢٩-١,٨٧٨١,٨٧٨-١,٢٥٢١,٢٥٢-ذات معدل متغير-

٣,٠٦٢,٥٠٤٣,٥٧٠,١٧١٦,٦٣٢,٦٧٥٢,٩٩٢,١١٢٣,٨٧٠,٢١٩٦,٨٦٢,٣٣١٣,٦٩١,٩٦٦٣,٢٢٢,٠٤٩٦,٩١٤,٠١٥
استثمارات في أدوات حقوق 

ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من 
٦٢,٢٧٧١٠٦,٠٠١١٦٨,٢٧٨٢٧,٤٧٣١٠٧,١١١١٣٤,٥٨٤٢٦,٧٥٨١٢٣,٨٦٢١٥٠,٦٢٠خالل حقوق المساهمين

٣,١٢٦,٠٢١٣,٦٧٦,١٧٢٦,٨٠٢,١٩٣٣,٠٦٦,٠٩٣٣,٩٧٧,٣٣٠٧,٠٤٣,٤٢٣٣,٧٥٧,٤٤٤٣,٣٤٥,٩١١٧,١٠٣,٣٥٥



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٢-

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

للتوزيع قابلمن رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير ٪١٠٠االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا 

وبعد موافقة مصرف قطر ٢٠١٥لسنة ١١رقم كات التجارية القطريالشرإال في الحاالت التي حددها قانون 

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

رأس المال المدفوع.

احتياطي المخاطر٩
التمويل الممنوح إجماليمن٪٢,٥هوالحتياطي المخاطردنىاألحدالنسبة ،المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقا

/ إلىالمقدمالتمويل. األرباح المعلقةومخصصاتالاستبعادبعدقطروخارجداخلمن قبل المجموعة للقطاع الخاص
لم . المباشرالتمويلإجماليمنيستبعدنقديةضماناتمقابلالتمويلأوقطرفيالماليةوزارةقبلمنالمضمونأو

(نةـنهاية السوب فيـتحويل المبلغ المطلم ـالى احتياطي المخاطر حيث ان سيتتحويل اية مبالغ خالل الفترةيتم 
.)احتياطي المخاطرمحول إلى قطريريالمليون ٧٤: ٢٠١٥ديسمبر ٣١نة المنتهية فيـالس

أخرىاحتياطيات١٠
خصمبعدزميلةشركاتفياإلستثماراتمنالموزعةغيراألرباحمنالمجموعةحصةفي األخرىاالحتياطياتتمثل

مليون ريال ٣٫٣: ٢٠١٥يونيو ٣٠(ال شيءالمستلمة خالل الفترة األرباحبلغت توزيعات .المستلمةاألرباحتوزيعات 

).قطري

رباح نقدية أ١١
على توزيع أرباح نقدية على المساهمين ٢٠١٦مارس ٢٩تمت المصادقة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين في 

(٤(٢٠١٥ديسمبر ٣١٪ عن السنة المالية المنتهية في ٤٠بنسبة  ٪ ٤٠: ٢٠١٥يونيو ٣٠ريال قطري للسهم) ، 

).٢٠١٤ديسمبر ٣١ريال قطري للسهم) عن السنة المنتهية في ٤توزيعات نقدية (



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٣-

حكمهما فيالنقد و١٢
أرصدة بتواريخ يشتمل علىحكمهيما ففإن النقد وغير المدققالموحدالمرحلي المختصرلغرض بيان التدفقات النقدية

:كالتاليأشهرأقل من ثالثة أصلية ستحقاق إ

٢٠١٥يونيو٢٠١٥٣٠ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
قطريريال 

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 
(بعد إستبعاد حساب يالمركز

٥٤٣,٨٤٣٥٣٣,٤٠٨٩٧٢,٢٥٧اإلحتياطي النقدي المقيد)

١,٤٢٠,٣٤٩٢,٤٥٣,٧٥٦٢,٧٣٤,٦٧٧بنوكمستحقة من أرصدة 

١,٩٦٤,١٩٢٢,٩٨٧,١٦٤٣,٧٠٦,٩٣٤

المحتملة واإللتزاماتالمطلوبات١٣

٢٠١٥يونيو٢٠١٥٣٠ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

المطلوبات المحتملة 

٥,٤٧٩,٢٢٠٥,٣١٣,٣٩٨٤,٠٧١,٢٥٤غير مستغلة تسهيالت 
٣,٥٧٣,٥٥٦٣,٤١٠,٧٨٤٣,٢٩٠,٩٥١خطابات ضمانات

٤٠٢,٧٣٠٦٢٦,٣٣٧٣٠٥,٧١٨خطابات اعتماد
٣٥,٧٠٣٤٠,١٥١-قبوالت بنكية

٩,٢٠٣٧,٢١٥١٠,١١٧خرىأ

٩,٤٦٤,٧٠٩٩,٣٩٣,٤٣٧٧,٧١٨,١٩١



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٤-

األطراف ذات العالقةمع معامالت ١٤
عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف تعتبر األطراف ذات العالقة على أنها أطراف ذات 

اآلخر أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة الشركة التي 

أو أفراد إدارتها تستطيع المجموعة والمساهمين ممارسة نفوذ هام عليها أو على مساهميها أو على أعضاء مجلس إدارتها 

العليا.

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

:يليكما 
٢٠١٦يونيو٣٠

(غير مدققة)
٢٠١٥ديسمبر ٣١

(مدققة)

زميلةشركات

مجلس 

اإلدارة
أخرى

شركات زميلة
مجلس
أخرىاإلدارة

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

الموجودات:

١٥,٢٨٩٦٨٨,٥٨٧٣,٠١٤,٥٣٠١٨,٣١٦٧٠٠,٣٧٦٢,٧٩٦,٢٦٠موجودات تمويل

حقوق أصحاب حسابات 

١٨,٤٦٧٧٢,٥٥٦١٢٨,٦٦٥٣١,١٢٥١٠٩,٨٥٨٣٣٦,٣٣٢االستثمار المطلق

بنود خارج الميزانية:

ضمانات إلتزامات محتملة و

٣,٢٤٦٢٠٠٥٨,١٥٧٤,٦٦٨٢٠٠٨١,١٣٤والتزامات أخرى

٢٠١٦يونيو٣٠أشهر المنتهية في للستة

(غير مدققة)

٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في للستة

(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

١٩,١٨٥٥٩,٠٧٤-٤٢٠١٨,٩٣٦٨٢,٩٠٠صافي إيرادات أنشطة التمويل 
حصة أصحاب حسابات 

١٣٩٥٤٤٩٦٥١٤٦٤,٠٢٠١,٣٠٠االستثمارات المطلق



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٥-

تتمة- معامالت مع األطراف ذات العالقة١٤

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينكبارتعويضاتبلغت

ة في أشهر المنتهيللستة
٢٠١٥يونيو٢٠١٦٣٠يونيو٣٠

(غير مدققة)(غير مدققة)
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٦,٥٠٧٦,٧٦٤منافع قصيرة األجل

٣٧٧٣٩٥منافع طويلة األجل

٦,٨٨٤٧,١٥٩

أرقام المقارنة١٥
لتتفق مع أسلوب العرض المتبع في البيانات المالية للفترة الحالية ولتحسين جودة أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة

المعلومات المعروضة. لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير على الربح أو حقوق المساهمين لسنة المقارنة.




