
 
  
  
  

  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  قطر  –الدوحة 

  

  المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ٢٠١٢ سبتمبر ٠٣في  أشهر المنتهية ةسعتاللفترة 

مع تقرير المراجعة للمدقق المستقل



  )ق.م.ش( اإلسالميبنك قطر الدولي 
  قطر -الدوحة 

  المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية
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  ١ تصربيان المركز المالي المرحلي المخ
  
  

  ٢ المرحلي المختصر بيان الدخل
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  ٨-٩٩ر .  ق
  

  للمدقق المستقلالمراجعة تقرير 
  

  المحترمين                   أعضاء مجلس اإلدارةرئيس و  /ادةالس
  )شركة مساهمة قطرية( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  قطر  –الدوحة 
  

  المقدمة
 سبتمبر ٣٠كما في )  "البنك" ) (ق.م.ش(قطر الدولي اإلسالمي  لبنك المرفق المختصر الـمرحلي بيان المركز المالي بمراجعة قمنا لـقد

والتغيرات في حقوق المساهمين  أشهر المنتهية بذلك التاريخ والتسعةالمرحلي المختصر لفترة الثالثة  الدخل من بيان وكل ٢٠١٢
إن إدارة البنك مسؤولة . اريخ ، وبعض اإليضاحات التفسيريةأشهر المنتهية في ذلك الت التسعةوالتدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة 

بيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة عن إعداد وعرض هذه ال
من البيانات المالية ) ٢(واألسس المحاسبية الواردة في اإليضاح رقم وتعليمات مصرف قطر المركزي إلسالمية للمؤسسات المالية ا

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول  .ة أعماله وفقًا لقواعد الشريعة اإلسالمية ومبادئهامارسك بمالبن وٕالتزام ، المرفقةالمختصرة المرحلية 
  .المختصرة إستنادًا إلى مراجعتنا هذه البيانات المالية المرحلية

  
  نطاق المراجعة

معلومات المالية المرحلية من قبل مدقق مراجعة ال"  )٢٤١٠(لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 
، تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص " الحسابات المستقل للمنشأة 

عة يقل جوهريًا عن نطاق المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وٕاتباع إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرى ، إن نطاق المراج
مكن أن القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي ي

  .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها يبينها التدقيق وتبعًا لذلك ،
  

  اإلستنتاج
، دادهالم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إع استنادًا إلى أعمال مراجعتنا ،

وتعليمات مصرف  من البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة) ٢(وفقًا لما هو مبين في إيضاح رقم من جميع النواحي الجوهرية ، 
  .قطر المركزي

  شديلويت آند تو  نع  
  
  

  ايمحمد عثمان باهيم  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  ٢٠١٢ اكتوبر ٣٠  
قطر -الدوحة   



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠كما في 

  ات المالية المرحلية المختصرةجزءًا من هذه البيان ٧الى ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ١  -  

 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ 
  )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطريريـال ألف   ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   

        الموجودات
  ٩٣٤,٥٣٠  ١,١١٧,٧٨٠  ٢,٢٢٩,٤٢١  نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٥,٧٣٤,١٧٥ ٤,٤٢٩,٩٧٩ ٣,٥٩٣,٠٢٢  أرصدة واستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية
  ١٠,٥٨٨,٩٦٣ ١١,٥٤٠,٧١٥ ١٢,٦٢١,٣١٣  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 ٤,٢٥٩,٠٦٠ ٣,٢٧١,٠٦٦ ٤,٠٨١,٦٩٣  استثمارات مالية
 ٣٦٥,٢٣١ ٣٨٨,٥٩٤ ٣٧٠,٧٧٤  استثمارات في شركات زميلة

  ٢٣٦,٢٧٩ ٢٣٦,١٦٠ ٢٣٣,٩٦٥  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض التأجير
 ٦٣٩,٦٣٦  ٦٧٥,٤٤٠  ٧٦٦,١٢٠  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض المتاجرة

 ١٨٥,٥٣١ ١٨٧,٥٢٦ ١٨٤,٣٧١  عقارات ومعدات
  ٤١٤,٢٢١  ٣٤٩,٧٩٢  ٤٦٧,٢٠٨  موجودات أخرى

  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦  ٢٢,١٩٧,٠٥٢  ٢٤,٥٤٧,٨٨٧  إجمالي الموجودات
        

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 
        وحقوق المساهمين

        المطلوبات
  ١٥,٩٩٧  ٧١,٩٠٥  ٢٦,٨٠٥  أرصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية

  ٣,٩٥٢,٠١٩  ٣,٤١٠,٦٧٣  ٤,٢٩٧,٦١٨  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
  ٣٥٧,٥٩٢ ٥٢٢,٧٦٢  ٣٨٤,٧٨١  مطلوبات أخرى

  ٤,٣٢٥,٦٠٨ ٤,٠٠٥,٣٤٠  ٤,٧٠٩,٢٠٤  إجمالي المطلوبات
        

  ١٤,١٣٨,٧٥٨  ١٣,٣٩٩,٠٧٣  ١٤,٩٥٧,٢٢٥  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
        

        حقوق المساهمين
  ١,٥١٣,٦٨٧  ١,٥١٣,٦٨٧  ١,٥١٣,٦٨٧  رأس المال المصدر والمدفوع

  ٢,٤٥٢,٣٦٠  ٢,٤٥٢,٣٦٢  ٢,٤٥٢,٣٦٠  احتياطي قانوني
  ١٠٧,٣٠٩  ١٣٠,١٦٠  ٩٧,٩٢٥  احتياطي القيمة العادلة

  ١٦٧,٨٦٩  ١٥٢,٨٦٩  ١٦٧,٨٦٩  احتياطي مخاطر
  )١٠,٦٥١(  )١,٢٦١(  )١٤,٠٩٣(  احتياطي تقييم عمالت اجنبية

  ٣٢,٨٩٦  ٣٥,٣٦٤  ٣٠,٨٦٢  احتياطيات اخرى
  ٥٢٩,٧٩٠  --   --  أرباح مقترح توزيعها

  ١٠٠,٠٠٠  ٥٠٩,٤٥٨  ٦٣٢,٨٤٨  أرباح مدورة
  ٤,٨٩٣,٢٦٠ ٤,٧٩٢,٦٣٩  ٤,٨٨١,٤٥٨  لي حقوق المساهمينإجما

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق 
  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦  ٢٢,١٩٧,٠٥٢  ٢٤,٥٤٧,٨٨٧  وحقوق المساهمين

الموافقة  تتمو ،  ٢٠١٢ اكتوبر ٣٠من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المرحلية المختصرة  تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية
  :ن المجلس من قبلعليها بالنيابة ع

  
  

  خالد بن ثاني آل ثاني. د
  والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة

  الشيبي عبد الرحمن عبد الباسط أحمد
  الرئيس التنفيذي



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان الدخل المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية

  ات المالية المرحلية المختصرةجزءًا من هذه البيان ٧الى ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٢  -  

 

 

       المنتهية في لفترة الثالثة أشهر
 سبتمبر ٣٠

       المنتهية في أشهر التسعةلفترة 
  سبتمبر ٣٠

  ٢٠١١    ٢٠١٢  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مراجعة(    )مراجعة(  )مراجعة(    )مراجعة(  
  قطريريـال ألف     قطريريـال ألف   قطريريـال ألف     قطريريـال ألف   
              

  ٦٤٥,٤٧٦    ٥٧٣,١٠٤  ٢٢٥,٦١٥   ١٩٤,١٠٠  ايرادات األنشطة التمويلية
  ١٤٧,٥٦٩    ٢٤٩,٥٥١  ٥٠,٩٨٥   ٨١,٤٠٧  ايرادات األنشطة االستثمارية

  ٧٩٣,٠٤٥    ٨٢٢,٦٥٥  ٢٧٦,٦٠٠   ٢٧٥,٥٠٧  وع ايرادات األنشطة التمويلية واالستثماريةمجم
             

  ٦٠,٥٠٥    ٥٧,٠٣٠  ١١,٦٤٧   ١٧,٨٢٣  إيرادات عموالت ورسوم
  )١١,٣٤٨(    )١٥,٠٢٣(  )٧,٩٠٠(   )٥,٥٥٠(  مصروفات عموالت ورسوم

  ٤٩,١٥٧    ٤٢,٠٠٧  ٣,٧٤٧   ١٢,٢٧٣  صافي ايرادات عموالت ورسوم
             
  ٥,٢٠٥    ٨,٩٣٦  ٦٨٨   ٣,٩٠٩  رباح عمليات النقد األجنبيأ

  ٨٤٧,٤٠٧    ٨٧٣,٥٩٨  ٢٨١,٠٣٥   ٢٩١,٦٨٩  صافي االيرادات التشغيلية
             

  )١١٧,٩٠١(    )١٠٩,٩٠٩(  )٣٥,٥٩٨(   )٣٧,٤٩٢(  مصاريف إدارية وعمومية
  )٩,٥٥٩(    )١٠,٣٥٩(  )٣,٧٥٢(   )٣,٦٠٨(  استهالكات وٕاطفاءات

  )١٥,٠٠٠(    )٤٤,٥٠٤(  --    )١٢,٨٥١(  اراتإستثممخصص تدني 
  --     )١٠,٠٥١(  --    --  مخصص تدني قيمة الذمم واألنشطة التمويلية

  --     ١٠,٠٥١  --    ١٠,٠٥١  مخصص تدني قيمة الذمم واالنشطة التمويليةعكس 
صافي أرباح الفترة قبل خصم نصيب أصحاب حسابات 

  ٧٠٤,٩٤٧    ٧٠٨,٨٢٦  ٢٤١,٦٨٥   ٢٤٧,٧٨٩  االستثمار المطلق
             

نصيب أصحاب حسابات االستثمار المطلق من : يخصم
  )٢٠١,١٠١(    )١٧٨,٠١٢(  )٦٠,١٦٦(   )٥٧,٠٦٣(  صافي الربح

  ٥٠٣,٨٤٦    ٥٣٠,٨١٤  ١٨١,٥١٩   ١٩٠,٧٢٦  صافي ربح الفترة لحقوق المساهمين

 ٣،٣٢    ٣،٥١ ١،١٩   ١،٢٦  )القطريريـال بال(لسهم من األرباح على االعائد 

  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  المنتهية لفترة التسعة أشهر

  جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧الى ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٣  -  

  
  

  رأس المال  يضاحا  
اإلحتياطي 
  القانوني

إحتياطي 
  القيمة العادلة

إحتياطي 
  مخاطر

إحتياطي تقييم 
  عمالت أجنبية

إحتياطيات 
  اخرى

أرباح مقترح 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  توزيعها

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف    
  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطري ريـال  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال     
                      

  ٤,٨٩٣,٢٦٠  ١٠٠,٠٠٠  ٥٢٩,٧٩٠  ٣٢,٨٩٦  )١٠,٦٥١(  ١٦٧,٨٦٩  ١٠٧,٣٠٩  ٢,٤٥٢,٣٦٠  ١,٥١٣,٦٨٧    ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  )٥٢٩,٧٩٠(  --   )٥٢٩,٧٩٠(  --   --   --   --   --   --   ٤  ٢٠١١توزيعات األرباح عن العام 

  --   ٢,٠٣٤  --   )٢,٠٣٤(  --   --   --   --   --     األرباح المدورةتحويل الى 
  ٥٣٠,٨١٤  ٥٣٠,٨١٤  --   --   --   --   --   --   --     صافي الربح للفترة

  )٣,٤٤٢(  --   --   --   )٣,٤٤٢(  --   --   --   --     تقييم عمالت أجنبيةفروقات 
  )٩,٣٨٤(  --   --   --   --   --   )٩,٣٨٤(  --   --     صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة

  ٤,٨٨١,٤٥٨  ٦٣٢,٨٤٨  --  ٣٠,٨٦٢  )١٤,٠٩٣(  ١٦٧,٨٦٩  ٩٧,٩٢٥  ٢,٤٥٢,٣٦٠  ١,٥١٣,٦٨٧    ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠الرصيد في 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  المنتهية لفترة التسعة أشهر

  جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧الى ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٤  -  

  
 

  رأس المال    
اإلحتياطي 
  القانوني

إحتياطي القيمة 
  العادلة

إحتياطي 
  مخاطر

إحتياطي تقييم 
  عمالت أجنبية

إحتياطيات 
  اخرى

أرباح مقترح 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  توزيعها

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  لفأ  ألف  ألف    
  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري    
                      

  ٣,٨١٧,٢٩٨  ١٧٦  ٥٢٠,٣٣٠  ٤٠,٨٠٠  )١,٨٦٦(  ١٥٢,٨٦٩  ٦٦,٠٧٤  ١,٦٥١,٣٦٩  ١,٣٨٧,٥٤٦    ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
  )٥٢٠,٣٣٠(  --   )٥٢٠,٣٣٠(  --   --   --   --   --   --     ٢٠١٠ن العام توزيعات األرباح ع

  ٩٢٧,١٣٤  --   --   --   --   --   --   ٨٠٠,٩٩٣  ١٢٦,١٤١    ) إصدار خاص(زيادة رأس مال البنك 
  ٥٠٣,٨٤٦  ٥٠٣,٨٤٦  --   --   --   --   --   --   --     صافي الربح للفترة

  ٦٠٥  --   --   --   ٦٠٥  --   --   --   --     فروقات عملة
  --   ٥,٤٣٦  --   )٥,٤٣٦(  --   --   --   --   --     زميلةأرباح مستلمة من شركات 

  ٦٤,٠٨٦  --   --   --   --   --   ٦٤,٠٨٦  --   --     صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة
 ٤,٧٩٢,٦٣٩  ٥٠٩,٤٥٨  --   ٣٥,٣٦٤  )١,٢٦١(  ١٥٢,٨٦٩  ١٣٠,١٦٠  ٢,٤٥٢,٣٦٢  ١,٥١٣,٦٨٧    ٢٠١١ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

    ريـاالت قطرية ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها  ١٢,٦١٤,٠٦٢ريـال قطري مقابل إصدار عدد  ٩٢٧,١٣٤عة األخيرة من قيمة مساهمة لجهاز قطر لإلستثمار في رأسمال البنك بقيمة ، تسلم البنك الدف ٢٠١١يناير  ١٧في 
  .٢٠١١مارس  ١د إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ زيادة رأسمال البنك رسميًا بمقدار عدد األسهم الجديدة المصدرة بع تمت. للسهم ٦٣,٥ريـال  وعالوة إصدار بقيمة

  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

  جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧الى ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٥  -  

  

  إيضاح 
     أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 سبتمبر ٣٠

  للسنة المنتهية في
 ديسمبر ٣١

  )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(    
    ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف     
          

  ٧٦,٧٦٤  )١,٣٠٢,٠٧٠(  )١,١٧٤,٤٣٠(    نشطة التشغيلأ الناتجة من ) /المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
          

          أنشطة االستثمار التدفقات النقدية من
  )٣,١٩٩,٥٧٧(  )١,٩٥٤,٧٦١(  )١,٩٤٦,٧٩٤(    شراء استثمارات مالية

  )٤,٣٠٨(  )٣,٥٦٨(  )٦,٥٢٣(    عقارات ومعداتشراء 
  )١٦٧,١٦٤(  )١٦٧,١٦٤(  --    استثمارات في شركات زميلةمن متحصالت 

  ٦٣٣,٦٤٩  ٤٤٠,٨٩٧  ٢,١٠٢,٥٨٩    متحصالت من بيع استثمارات مالية
  --   --   ٢٩٣    متحصالت من بيع عقارات ومعدات

  )٢٤٠,٨١٢(  )٢٢٢,٤٤٥(  )١٦٨,٤٦٠(    عقاريةشراء استثمارات 
  ٧,٨٦١  ٥,٤٣٦  --    استثمارات في شركات زميلةارباح مستلمة من 

  )٢,٩٧٠,٣٥١(  )١,٩٠١,٦٠٥(  )١٨,٨٩٥(    االستثمار نشطةأ المستخدمة فيالتدفقات النقدية  صافي
          

          التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  ٢,٨٩٦,٣١٢  ٢,١٢٣,٣١٨  ٨١١,٥٩٠    صافي الزيادة  في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

  )٥٢٠,٣٣٠(  )٥٢٠,٣٣٠(  )٥٢٩,٧٩٠(    أرباح مدفوعةتوزيعات 
  ٩٢٧,١٣٢  ٩٢٧,١٣٢  --    الزياده فى رأس المال

  ٣,٣٠٣,١١٤  ٢,٥٣٠,١٢٠  ٢٨١,٨٠٠    أنشطة التمويلالناتجة من صافي التدفقات النقدية 
          

  ٤٠٩,٥٢٧  )٦٧٣,٥٥٥(  )٩١١,٥٢٥(    في النقد وشبه النقدالزيادة  )/النقص( صافي
  ٥,٤٨٠,٦٧٢  ٥,٤٨٠,٦٧٥  ٥,٨٩٠,١٩٩    النقد وشبه النقد في بداية الفترة
  ٥,٨٩٠,١٩٩  ٤,٨٠٧,١٢٠  ٤,٩٧٨,٦٧٤  ٥  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

  



  )ق.م.ش( اإلسالمي بنك قطر الدولي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٦  -  

  

 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي .١

ويعمـل مـن  ١٩٩٠لسـنة ) ٥٢(كشركة مساهمة قطريـة بموجـب المرسـوم األميـري رقـم ) " البنك" ( تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي
و متداولـة فـي  ةالبنـك مدرجـاسـهم إن  ، داخـل قطـر اً فرعـ عشـر خمسـةو  ائن في شارع حمد الكبير في الدوحةخالل مقره الرئيسي الك

  .بورصة قطر

البنك الخدمات المصرفية واألنشطة التمويليـة واالسـتثمارية وفقـًا للنظـام األساسـي للبنـك وفـي ضـوء أحكـام الشـريعة اإلسـالمية  يمارس
  .وتعليمات مصرف قطر المركزي

  
  الهامة اسات المحاسبيةالسي .٢

عـة للمؤسسـات الماليـة لمعـايير المحاسـبة الصـادرة عـن هيئـة المحاسـبة والمراجوفقـًا المختصـرة المالية المرحلية  تم إعداد هذه البيانات
ليـة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات الماليـة المرح. وتعليمات مصرف قطر المركزي ")AAOIFI(" اإلسالمية

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في السنوية تتطابق مع السياسات المستخدمة في إعداد البيانات المالية المختصرة 

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلصدار بيانات مالية كاملة بما يـتالئم مـع 
إضــافة  ،  ")AAOIFI(" لماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالميةمتطلبــات معــايير المحاســبة ا

فـي  المنتهيـة الماليـة السـنةمؤشـرًا لنتـائج  ٢٠١٢ سـبتمبر ٣٠المنتهية فـي  أشهر التسعة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر نتائج فترة
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١



  )ق.م.ش( اإلسالمي بنك قطر الدولي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٧  -  

 
  يالتحليل القطاع .٣

  :ه نظم البنك مجموعات قائمه مقسمه الى وحدات عمل ترتكز على نوع المنتجات والخدمات تتبعها قطاعات عامله على النحو التاليالغراض االدار 

  لألفراد ةالتمويلياألنشطة قطاع. 

 قطاع األنشطة التمويلية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

  األنشطة التمويلية للشركاتقطاع. 

  ة الخزينةقطاع اإلستثمارات وٕادار. 

  التمويلية ةاالنشط ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠المنتهيه في للفترة 
 قطاع االفراد

  التمويلية ةاالنشط
ة الصغير  قطاع الشركات
  الحجم ومتوسطة

  التمويلية ةاالنشط
  قطاع الشركات

قطاع االستثمارات وادارة 
 المجموع الخزينه

  ألف ريـال قطري  ريـال قطري ألف  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري األصول
      

  ٣,٥٩٣,٠٢٢  ٣,٥٩٣,٠٢٢  --  --  --  بنوك ومؤسسات مالية أخرى أرصدة اإلستثمارات لدى
  ٤,٠٨١,٦٩٣  ٤,٠٨١,٦٩٣  --  --  --  إستثمارات مالية

  ٣٧٠,٧٧٤  ٣٧٠,٧٧٤  --  --  --  إستثمارات في شركات زميلة
  ١,٠٠٠,٠٨٥  ١,٠٠٠,٠٨٥  --  --  --  إستثمارات عقارية

 ١٢,٦٢١,٣١٣ ٢٠,٣٢٢ ٦,٥٤٥,٩٦٢ ١,٣٥٦,٠٦٤ ٤,٦٩٨,٩٦٥ مم وأرصدة األنشطة التمويليةذ
 ٢١,٦٦٦,٨٨٧       األصول صافي
 ٢,٨٨١,٠٠٠       أخرى

  ٢٤,٥٤٧,٨٨٧          األصولإجمالي 
            

           اإللتزامات وحقوق المساهمين
 ٤,٣٢٤,٤٢٣ ٢٦,٨٠٥ ١,٠٣٥,٨٩٨ ٢٢٩,٧٢٣ ٣,٠٣١,٩٩٧ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء و للبنوك والمؤسسات المالية

 ١٤,٩٥٧,٢٢٥ ١,٧٤٥,٤٧٧ ٢,٣٥٦,٢٠٧ ٣٨٣,٧٥٩ ١٠,٤٧١,٧٨٢ أرصدة حسابات حقوق اصحاب االستثمار المطلق 
 ١٩,٢٨١,٦٤٨      صافي اإللتزامات

  ٣٨٤,٧٨١      أخرى إلتزامات
 ٤,٨٨١,٤٥٨          حقوق المساهمين

  ٢٤,٥٤٧,٨٨٧      يناإللتزامات وحقوق المساهمإجمالي 
            

  ٨٧٣,٥٩٧  ١٧٠,٠٨٢  ٤٤٢,٥١٥  ٦٩,١٩٥  ١٩١,٨٠٦  اإليرادات التشغيليةصافي 



  )ق.م.ش( اإلسالمي بنك قطر الدولي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٨  -  

  
 )تتمة(ي التحليل القطاع .٣

 ٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهيه في للسنة 
  التمويلية ةاالنشط

 قطاع االفراد

  
  التمويلية ةاالنشط

ة الصغير  قطاع الشركات
  الحجم ومتوسطة

  التمويلية ةاالنشط
  الشركاتقطاع 

قطاع االستثمارات وادارة 
 المجموع الخزينه

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري األصول
      

  ٥,٧٣٤,١٧٥  ٥,٧٣٤,١٧٥  --  --  --  أرصدة اإلستثمارات لدعم بنوك ومؤسسات مالية أخرى
  ٤,٢٥٩,٠٦٠  ٤,٢٥٩,٠٦٠  --  --  --  إستثمارات مالية

  ٣٦٥,٢٣١  ٣٦٥,٢٣١  --  --  --  إستثمارات في شركات زميلة
  ٨٧٥,٩١٥  ٨٧٥,٩١٥  --  --  --  إستثمارات عقارية

 ١٠,٥٨٨,٩٦٣ ٢٤,٢٦٢ ٦,١٤٨,٥١٩ ١,٠٩٥,١٥٨ ٣,٣٢١,٠٢٤ ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 ٢١,٨٢٣,٣٤٤       األصول صافي
 ١,٥٣٤,٢٨٢       أخرى

  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦          األصولإجمالي 
            

           اإللتزامات وحقوق المساهمين
 ٣,٩٦٨,٠١٦ ١٥,٩٩٧ ٤٤٠,٣٦٤ ٢١٢,١٧٠ ٣,٢٩٩,٤٨٥ أرصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية

 ١٤,١٣٨,٧٥٨ ١,٣٦٢,٥٠٧ ١,٥٨٢,٩٥٤ ٣٠٠,٠٨٩ ١٠,٨٩٣,٢٠٨ أرصدة حسابات الودائع للعمالء
 ١٨,١٠٦,٧٧٤      صافي اإللتزامات

  ٣٥٧,٥٩٢      ىأخر  إلتزامات
 ٤,٨٩٣,٢٦٠          حقوق المساهمين

  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦      اإللتزامات وحقوق المساهمينإجمالي 
       

           ٢٠١١ سبتمبر ٠٣المنتهيه في للفترة 
  ٨٤٧,٤٠٧  ٧١,٤٣١  ٥١٨,٤٩٦  ٧٩,٧٤٣  ١٧٧,٧٣٧  صافي اإليرادات التشغيلية



  )ق.م.ش( اإلسالمي بنك قطر الدولي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٩  -  

  
  توزيعات االرباح .٤

مجلـس اإلدارة  بتوزيـع أربـاح نقديـة علـى  ةعلـى توصـي  ٢٠١٢ مـارس ٥للمسـاهمين بتـاريخ  ةمالعا ةالجمعيقبل من  ةتمت المصادق
ريــاالت لكــل  ٣,٧٥بواقــع  : ٢٠١١(ريـــال لكــل ســهم  ٣,٥بواقــع مــن رأس المــال المــدفوع % ٣٥بنســبة  ٢٠١١المسـاهمين عــن العــام 

  .)سهم
  

  النقد وشبه النقد  .٥

حتيــاطي بإســتثناء اإل(األرصــدة لــدى مصــرف قطــر المركــزي النقــد يشــتمل علــى النقــد و لغــرض بيــان التــدفقات النقديــة فــإن النقــد وشــبه 
  .وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى) النقدي

  
  إلتزامات ممكن أن تطرأ .٦
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   
   التزامات مؤجلة ومحتملة )أ
    

 ٣٠٥,٣٨٩ ٢٦٠,٧٩٠  اعتمادات مستندية 

 ٣٩,٢٤٥ ٣٦,٢٩٢  قبوالت 

 ٩١٣,١١٥ ٩٧١,٦٧٦  خطابات ضمان 

 ١١,٠٦٢ ١٤,٥٠٢ بوالص تحصيل 

  ١,٢٦٨,٨١١ ١,٢٨٣,٢٦٠ 

  
   تعهدات وارتباطات أخرى )ب

    

 ٦٧,٩٠٢ ٦٠٩,١٦٣ وسقوف غير مستغلةارتباطات  

 ١,٣٣٦,٧١٣ ١,٨٩٢,٤٢٣ المجموع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( اإلسالمي بنك قطر الدولي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ١٠ -  

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة .٧

 يرئيسـية أو أ يملكـون فيهـا حصصـاً التـي تتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة أو الشـركات 
مــع هــذه  نةالســ/الفتــرةوقــد بلغــت األرصــدة فــي نهايــة  ،القــرارات الماليــة أو التشــغيلية بالبنــك  أطــراف أخــرى ذات تــأثير هــام فــي صــنع

  :يلياألطراف كما 

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١  ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠ 

 
أعضاء مجلس 

  أخرى  اإلدارة
  أعضاء

  أخرى  مجلس اإلدارة
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   قطريريـال ألف  بنود في الميزانية

        :الموجودات
 --  --  ٣٠٠,٠٠٠ --  بالوكالةإستثمارات 
 ٢٨,٧٢١ ٣٣,٩٨٩ ١٠٣,٧٥٧ ٩,٤٠٣  تومساوما مرابحات
  --   ٧٥,٩٤٨ -- --  إستصناع

  --   ٤٩,٨٢٨ ٩٠,٦٦٤ ١٣١,٣١٧  ةجار إ

  ٢٨,٧٢١ ١٥٩,٧٦٥ ٤٩٤,٤٢١ ١٤٠,٧٢٠ 
      

      :المطلوبات
 ٢٩,٨٨٣ ٥,٥٨٣ ٢٤,١٦٦ ٥,٦٥٢  أرصدة حسابات جارية

 ٢٨٥,٢٥٨ ١٠١,٨١٦ ٣١٤,٢٤٩ ٥٥,٩٨١  حسابات االستثمار المطلق
  ٣١٥,١٤١ ١٠٧,٣٩٩ ٣٣٨,٤١٥ ٦١,٦٣٣ 

      بنود خارج الميزانية
 ٦,٦٣٧ ٦٠٠ ١٤,٧٧٢ ٦٠٠  اعتمادات مستندية وقبوالت وكفاالت

      

      عناصر بيان الدخل
 ١,٨٦٧ ١٠,٣٨٥ ١٢,٦٢٠ ٩,١٤٦  إيرادات وعموالت

  --   --  ٣,١٩٦  --  ايرادات االنشطة االستثماريه
  


