
  
  
  
  

  )ق،م،ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  قطر  –الدوحة 

  

  المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ٢٠١١ مارس ٣١في  ة أشهر المنتهيةثلفترة الثال 

مع تقرير المراجعة للمدقق المستقل



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ٢٠١١ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
  
  
  
  
  
  

  --   يانات المالية المرحلية المختصرةالمراجعة حول البتقرير 
  
 

  الصفحـة  الفهرس
  
  

  ١ ز المالي المرحلي المختصربيان المرك
  
  

  ٢ المرحلي المختصر بيان الدخل
  
  

  ٤ - ٣  المرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  
  

  ٥ المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية
  
  

  ٩ - ٦  المختصرة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  ٨-٩٩ر  ، ق
  

  حول البيانات المالية المرحلية المختصرةالمراجعة تقرير 
  

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

  قطر  –الدوحة 
  

  المقدمة
مارس  ٣١كما في ) "البنك ) (" ،ق،م،ش(قطر الدولي اإلسالمي  لبنك المرفق المختصر الـمرحلي بيان المركز المالي بمراجعة قمنا لـقد

والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك  وكل من بيانات الدخل ٢٠١١
حلية المختصرة وفقًا لمعايير إن إدارة البنك مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المر  ،التاريخ ، وبعض اإليضاحات التفسيرية 

ومعيار المحاسبة وتعليمات مصرف قطر المركزي إلسالمية للمؤسسات المالية االمحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
 المالية المرحليةإن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات  ، على التوالي" التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(الدولي رقم 

  ،المختصرة إستنادًا إلى مراجعتنا
  

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق "  )٢٤١٠(لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 

القيام بإجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص ، تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية " الحسابات المستقل للمنشأة 
المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وٕاتباع إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرى ، إن نطاق المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق 

صول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الح
  ،فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها يبينها التدقيق وتبعًا لذلك ،

  
  اإلستنتاج

، دادهاعاستنادًا إلى أعمال مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إ
وتعليمات مصرف  من البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة) ٢(وفقًا لما هو مبين في إيضاح رقم ن جميع النواحي الجوهرية ، م

  ،قطر المركزي
  ديلويت آند توش نع  

  
  
  

  ايمحمد عثمان باهيم  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  ٢٠١١أبريل  ١٧  
قطر -الدوحة   



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  ٢٠١١ مارس ٣١في  كما

  جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧الى ١من  ةتشكل اإليضاحات المرفق
- ١  -  

 

  ٢٠١٠سمبر دي ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١ 
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   

      الموجودات
  ٩٥٤،٦٣٠  ١،٨٧٢،٢٢٤  نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٥،١٤٨،٠١٢ ٢،٦٤٦،٦٣٣  أرصدة واستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية
 ٩،١٧٧،٧٤٧ ١١،٠٥٠،١٥٧  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 ١،٦٩٤،٢٦٤ ٣،١٣١،٣٥٥  ليةاستثمارات ما
 ٢٢٧،٨٦٤ ٢٢٧،٠٠١  استثمارات في شركات زميلة

 ٣٤٣،٠٤٤ ٦٢٨،٥٧٠  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض التأجير
  ٧٤،٧٦٤  ٧٥،٦٢٠  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض المتاجرة

 ٢١٦،١٤٧ ١٩٠،٤٦٢  عقارات ومعدات
  ٣٤٢،٤٦٩  ٣٢٩،٥٣٠  موجودات أخرى
  ١٨،١٧٨،٩٤١  ٢٠،١٥١،٥٥٢  تإجمالي الموجودا

      
      المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق المساهمين

      المطلوبات
  ١٠٠،١١٠  ٢٨،٦٤٠  أرصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية

  ٢،٨٣٦،١٣١  ٣،٣٣٠،٧٧٠  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
  ٢٢٧،٦٥١  ٢٥٧،٢٦٣  مطلوبات أخرى

  ٣،١٦٣،٨٩٢  ٣،٦١٦،٦٧٣  الي المطلوباتإجم
      

  ١١،١٩٧،٧٥١  ١٢،٠٨٤،٤٤٤  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
      

      حقوق المساهمين
  ١،٣٨٧،٥٤٦  ١،٥١٣،٦٨٧  رأس المال المصدر والمدفوع

  ١،٦٥١،٣٦٩  ٢،٤٥٢،٣٦٢  احتياطي قانوني
  ٦٦،٠٧٤  ١٣٣،٤١٢  احتياطي القيمة العادلة

  ١٥٢،٨٦٩  ١٥٢،٨٦٩  احتياطي مخاطر
  )١،٨٦٦(  )١،٨٦٦(  احتياطي تقييم عمالت اجنبية

  ٤٠،٨٠٠  ٤٠،٨٠٠  احتياطيات اخرى
  ٥٢٠،٣٣٠  --  أرباح مقترح توزيعها

  ١٧٦  ١٥٩،١٧١  أرباح مدورة
  ٣،٨١٧،٢٩٨  ٤،٤٥٠،٤٣٥  إجمالي حقوق المساهمين

  ١٨،١٧٨،٩٤١  ٢٠،١٥١،٥٥٢  إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق وحقوق المساهمين

الموافقة  تتمو ،  ٢٠١١أبريل  ١٧من 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

  عبد الباسط أحمد الشيبي
  رئيس التنفيذيال



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان الدخل المرحلي المختصر

  ٢٠١١ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧الى ١من  ةتشكل اإليضاحات المرفق
- ٢  -  

 

 مارس ٣١المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل 

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
  قطريريـال ألف     قطريريـال ألف   
        

  ٢٠٩،٠٣٦  ١٩٧،٤٣٧  ايرادات األنشطة التمويلية
  ١٤،٩٨١  ٥٢،٠٨٩  ايرادات األنشطة االستثمارية

  ٢٢٤،٠١٧  ٢٤٩،٥٢٦  ثماريةمجموع ايرادات األنشطة التمويلية واالست
      

  ٢٧،٢٣٧  ٢٣،٤١٨  إيرادات عموالت ورسوم
  )١،٤٨٠(  )١،٧١٤(  مصروفات عموالت ورسوم

  ٢٥،٧٥٧  ٢١،٧٠٤  صافي ايرادات عموالت ورسوم
      
  ١،٧٢٧  ١،٥٨٤  رباح عمليات النقد األجنبيأ

  ٢٥١،٥٠١  ٢٧٢،٨١٤  صافي االيرادات التشغيلية
      

  )٢٩،٨٣٠(  )٣٤،٢٩٥(  وعموميةمصاريف إدارية 
  )٢،٨٢٤(  )٢،٩١١(  استهالكات وٕاطفاءات

  --   )٥،٠٠٠(  مخصص تدني قيمة الذمم واالنشطة التمويلية
  ٢١٨،٨٤٧  ٢٣٠،٦٠٨  صافي أرباح الفترة قبل خصم نصيب أصحاب حسابات االستثمار المطلق

      
  )٧٧،٨٧٦(  )٧١،٦١٣(  نصيب أصحاب حسابات االستثمار المطلق من صافي الربح: يخصم

  ١٤٠،٩٧١  ١٥٨،٩٩٥  صافي ربح الفترة لحقوق المساهمين

  ٠،٩٣  ١،١١  )القطريريـال بال(لسهم من األرباح والمعّدل على ا العائد األساسي
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  تصربيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المخ

  ٢٠١١ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

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

  
  

  رأس المال  ايضاح  
اإلحتياطي 
  القانوني

إحتياطي 
  القيمة العادلة

إحتياطي 
  مخاطر

إحتياطي تقييم 
  عمالت أجنبية

تياطيات إح
  اخرى

أرباح مقترح 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  توزيعها

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف    
  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال     
                      

  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(  --   --   --   --   --   --   ٤  ٢٠١٠توزيعات األرباح عن العام 

  ٩٢٧،١٣٤  --   --   --   --   --   --   ٨٠٠،٩٩٣  ١٢٦،١٤١    )إصدار خاص ( زيادة رأس مال البنك
  ١٥٨،٩٩٥  ١٥٨،٩٩٥  --   --   --   --   --   --   --     صافي الربح للفترة

  ٦٧،٣٣٨  --   --   --   --   --   ٦٧،٣٣٨  --   --     صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة
  ٤،٤٥٠،٤٣٥  ١٥٩،١٧١  --  ٤٠،٨٠٠  )١،٨٦٦(  ١٥٢،٨٦٩  ١٣٣،٤١٢  ٢،٤٥٢،٣٦٢  ١،٥١٣،٦٨٧    ٢٠١١مارس  ٣١الرصيد في 

  
    ريـاالت  ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها  ١٢،٦١٤،٠٦٢ريـال قطري مقابل إصدار عدد  ٩٢٧،١٣٤مار في رأسمال البنك بقيمة ، تسلم البنك الدفعة األخيرة من قيمة مساهمة لجهاز قطر لإلستث ٢٠١١يناير  ١٧في

  ،٢٠١١مارس  ١إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  مال البنك رسميًا بمقدار عدد األسهم الجديدة المصدرة بعد تمت زيادة أسهم رأس ،للسهم ٦٣،٥قطرية وعالوة إصدار بقيمة 
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  تصربيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المخ

  ٢٠١١ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

  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  ألف  ألف  ألف  
  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   
                    

  ٣،٧٩٩،٣٤٨  ٣٠،٠٠٦  ٥٢٩،٧٩١  ٢٠،٧٨٧  )١،٧٩٠(  ١٢٦،٨٦٩  ٥٤،٧٧٢  ١،٦٥١،٣٦٧  ١،٣٨٧،٥٤٦  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
  )٥٢٩،٧٩١(  --   )٥٢٩،٧٩١(  --   --   --   --   --   --   ٢٠٠٩توزيعات األرباح عن العام 

  ١٤٠،٩٧١  ١٤٠،٩٧١  --   --   --   --   --   --   --   صافي الربح للفترة
  )٤،٥٢١(    --   --   --   --   )٤،٥٢١(  --   --   صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة

  )٨،٣٤٢(  )٨،٣٤٢(  --   --   --   --   --   --   --   دعم االنشطة االجتماعية والرياضية
  ٣،٣٩٧،٦٦٥  ١٦٢،٦٣٥  --   ٢٠،٧٨٧  )١،٧٩٠(  ١٢٦،٨٦٩  ٥٠،٢٥١  ١،٦٥١،٣٦٧  ١،٣٨٧،٥٤٦  ٢٠١٠مارس  ٣١الرصيد في 



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

  ٢٠١١ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

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

  
 مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   إيضاح 

  )مراجعة(    )مراجعة(    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  قطريريـال  ألف    قطريريـال  ألف    
          

  )١،١٣٠،٢٧٦(    )١،٣٦٥،٧٧١(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة التشغيل
          

          االستثمار أنشطة التدفقات النقدية من
  )٣٣،٠٣٥(    )١،٥٦٩،٠٥٢(    شراء استثمارات مالية
  )٦٧٧(    )١،٢٢٣(    شراء موجودات ثابتة

  ٣٨،٦٣٤    ١٢٧،١٢٩    متحصالت من بيع استثمارات مالية
  )٩،٨٠٠(    --    استثمارات في شركات زميلة

  --     )١٣،٧٢٩(    عقاريهشراء استثمارات 
  )٤،٨٧٨(    )١،٤٥٦،٨٧٥(    االستثمار انشطة المستخدمة فيالتدفقات النقدية  صافي

          
          التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  ٣٦٨،١٤٤    ٨١٠،٩٣٤    صافي الزيادة  في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
  )٥٢٩،٧٩١(    )٥٢٠،٣٣٠(    أرباح موزعة مدفوعة
  --     ٩٢٧،١٣٤    الزياده فى رأس المال

  )١٦١،٦٤٧(    ١،٢١٧،٧٣٨    أنشطة التمويل) المستخدمة في(/ لناتجة من اصافي التدفقات النقدية 
          

  )١،٢٩٦،٨٠١(    )١،٦٠٤،٩٠٨(    في النقد وشبه النقد) النقص(صافي 
  ٤،٠٥٥،٤١٤    ٥،٤٨٠،٦٧٥    النقد وشبه النقد في بداية الفترة
  ٢،٧٥٨،٦١٣    ٣،٨٧٥،٧٦٧  ٥  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
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 القانوني والنشاط الرئيسي الوضع .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 اربعـةخالل مقره الرئيسي الكائن في شارع حمـد الكبيـر فـي الدوحـة و 

  ،قطر بورصة

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

  
  الهامة السياسات المحاسبية .٢

عـة للمؤسسـات الماليـة رة عـن هيئـة المحاسـبة والمراجلمعـايير المحاسـبة الصـادوفقـًا المختصـرة المالية المرحلية  تم إعداد هذه البيانات
إن  ،"التقــــارير الماليــــة المرحليــــة" ٣٤الــــدولي رقــــم  ةالمحاســــبيمعيــــار عرضــــها وفقــــًا لو  وتعليمــــات مصــــرف قطــــر المركــــزي اإلســــالمية

خدمة فـي إعـداد البيانـات تتطابق مع السياسات المسـتالمختصرة السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية 
  :، بإستثناء ما يلي ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في السنوية المالية 

  معيار وٕاطار محاسبي جديد ومعّدل
بتعـــديل إطـــار المبـــادئ لـــديها ") AAOFI( "، قامـــت هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية  ٢٠١٠خـــالل ســـنة 

والـــذي " اإلســتثمار فــي الصـــكوك واألســهم واألدوات المماثلــة" ٢٥معيــار المحاســـبة رقــم  –ة الماليــة وأصــدرت معيــار جديــد للمحاســـب
  ،٢٠١١يناير  ١يسري مفعوله إعتبارًا من 

  إطار التقارير المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية:  ١بيان المحاسبة المالية رقم 
ر المحاســبة الماليــة التــي تصــدرها هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات إن إطــار المبــادئ المحاســبية المعــّدل يــوفر األســس لمعــايي

المالية اإلسـالمية ، يـدخل اإلطـار المعـّدل مفهـوم الموضـوع والشـكل مقارنـة بمفهـوم الشـكل علـى الموضـوع ، يـنص اإلطـار علـى أنـه 
قعهــا اإلقتصـادي باإلضــافة إلــى الشــكل مـن الضــروري بيــان المعلومـات والمعــامالت واألحــداث األخــرى وعرضـها وفقــًا لموضــوعها ووا

  ،القانوني

  "اإلستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" ٢٥معيار المحاسبة المالية رقم 
المصدرة من هيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية والـذي يغطـي التحقيـق  ٢٥لقد طبق البنك معيار المحاسبة رقم 

إلفصــاح عــن اإلســتثمار فــي الصــكوك واألســهم واإلســتثمارات المماثلــة التــي تظهــر فيهــا خصــائص الــدين وأدوات والقيــاس والعــرض وا
  ،الملكية والتي توفرها المؤسسات المالية اإلسالمية

، تــأثير علــى تصــنيف وقيــاس الموجــودات الماليــة للبنــك ، نتيجــة لتطبيــق هــذا المعيــار الجديــد  ٢٥كــان لتطبيــق معيــار المحاســبة رقــم 
تمت مراجعة تصنيف المحفظة اإلستثمارية وأدخلت تعديالت ، إن وجدت ، في هذه التصنيفات تماشـيًا مـع معيـار المحاسـبة الماليـة 

  ،٢٥رقم 

  ،إن تطبيق هذه المعايير لم يكن له تأثير على السياسات المحاسبية أو المركز المالي للبنك أو أداؤه

مختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلصدار بيانات مالية كاملة بما يـتالئم مـع ال تحتوي البيانات المالية المرحلية ال
إضــافة إلــى ذلــك لــيس  ،  متطلبــات معــايير المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية

ديســمبر  ٣١فــي  المنتهيــة الماليــة الســنةمؤشــرًا لنتــائج  ٢٠١١مــارس  ٣١المنتهيــة فــي  الثالثــة أشــهر بالضــرورة أن تعتبــر نتــائج فتــرة
٢٠١١،  
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  يالتحليل القطاع .٣

يمـــارس البنـــك أنشـــطته مـــن خـــالل قطـــاع أعمـــال رئيســـي واحـــد يتمثـــل فـــي ممارســـة األعمـــال المصـــرفية فـــي ضـــوء أحكـــام الشـــريعة 
  ،اإلسالمية

  :إليرادات البنك تتلخص في التالي إن التوزيع الجغرافي

 مارس ٣١منتهية في الثالثة أشهر اللفترة  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   

      اإليرادات والمصاريف
  ٢٠٩،٠٣٦  ١٩٧،٤٣٧  األنشطة التمويلية 

  ١٤،٩٨١  ٥٢،٠٨٩  األنشطة اإلستثمارية
  ٢٧،٤٨٤  ٢٣،٢٨٨  إيرادات أخرى

  ٢٥١،٥٠١  ٢٧٢،٨١٤  مجموع اإليرادات
      

      المصاريف
  )٣٢،٦٥٤(  )٤٢،٢٠٦(  مخصصات ومصاريف

  )٧٧،٨٧٦(  )٧١،٦١٣(  نصيب أصحاب حسابات االستثمار المطلق من األرباح
  ١٤٠،٩٧١  ١٥٨،٩٩٥ صافي أرباح الفترة

  
  توزيعات االرباح .٤

زيـع أربـاح نقديـة علـى مجلـس اإلدارة  بتو  ةعلـى توصـي  ٢٠١١مـارس  ١للمسـاهمين بتـاريخ  ةالعام ةالجمعيقبل من  ةتمت المصادق
  ،)رياالت لكل سهم ٤بواقع  : ٢٠٠٩(من رأس المال المدفوع % ٣٧،٥بنسبة  ٢٠١٠المساهمين عن العام 

  
  

  النقد وشبه النقد  .٥

حتيــاطي بإســتثناء اإل(األرصــدة لــدى مصــرف قطــر المركــزي لغــرض بيــان التــدفقات النقديــة فــإن النقــد وشــبه النقــد يشــتمل علــى النقــد و 
  ،دة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرىوأرص) النقدي
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  إلتزامات ممكن أن تطرأ .٦
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   
   التزامات مؤجلة ومحتملة )أ
    

 ٢٩٠،٩٢٨ ٣٤٢،٦٥٥ اعتمادات مستندية 

 ١٩،٦٦٣ ٥٦،٩٦٦ قبوالت 

 ٩٨١،٠٥٤ ٧٨٢،١٢٢ خطابات ضمان 

 ٩،٦٣٢ ١٢،٧٥٦ بوالص تحصيل 

  ١،٣٠١،٢٧٧ ١،١٩٤،٤٩٩ 

  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   
   تعهدات وارتباطات أخرى )ب

    

 ٣٩٥،٤١٥ ٢٣١،٤٦٦ ارتباطات سقوف تمويل غير مستغلة 

  ١٢،٦٥٩ ١٠،٩٢٥ أرصدة االستثمار المقيد 
 ١٢٧،٨٤٣ ٩١،٧١٢ التزامات عمليات االستصناع 

 
 ٥٣٥،٩١٧ ٣٣٤،١٠٣ 

 
 ١،٨٣٧،١٩٤ ١،٥٢٨،٦٠٢ 
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  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  الســنة/الفتــرةوقــد بلغــت األرصــدة فــي نهايــة  ،القــرارات الماليــة أو التشــغيلية بالبنــك  ف أخــرى ذات تــأثير هــام فــي صــنعأطــرا

  :يلياألطراف كما 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٢٠١١مارس  

 
أعضاء مجلس 

  أخرى  اإلدارة
  أعضاء

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

        :الموجودات
 ٧٤،٩٣٠ ١٩٤،٤٣١ ١٣٠،١٤٥ ٢٤٧،٧٥٥  ومساومات مرابحات

 ١٣٤،٧٥٠ ١١٥،٤٦٠ -- ٣٣،٥٢٦  ةجار إ
  --   --  ٥٣٤،٧٥٠ --  وكالة

  ٢٠٩،٦٨٠ ٣٠٩،٨٩١ ٦٦٤،٨٩٥ ٢٨١،٢٨١ 
      

      :المطلوبات
 ٨٢ ٤٩،٢٦٨ -- ٢٩،٧٥٥  أرصدة حسابات جارية

 ٩١،٠٠١ ١٥٩،١١٢ ١٥٤ ٢٨٢،٧٤٩  تثمار المطلقحسابات االس
  ٩١،٠٨٣ ٢٠٨،٣٨٠ ١٥٤ ٣١٢،٥٠٤ 

      بنود خارج الميزانية
 --  ٤،٩٨٧ ٨٥،٥٤٧ ١٠،٤٨٠  اعتمادات مستندية وقبوالت وكفاالت

      

      عناصر بيان الدخل
 ٣،١٥١ ٢٢،٠٠٢ ٤٨،٢٠٥ ٢٠،٣٩٣  إيرادات وعموالت

  ٢٤،٣٥٨  --   ٩١  --  إيردات أنشطة إستثمارية
  


