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٢٠١٥مارس ٣١







)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

.الموحدةالمختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمرحليبيان الدخل 
٢٠١٥مارس ٣١المنتهية فيثالثة أشهر لل

لثالثة أشهر المنتهية في ل
٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(غير مدققة))غير مدققة(

ألفألف
ريال قطريريال قطري

٢٦١,١٣٦٢٣٧,٦٧٨نشطة التمويلصافي ايرادات أ
٦٢,٧٧٤٨٧,٦٨٩ستثمارنشطة اإلصافي ايرادات أ

٣٢٣,٩١٠٣٢٥,٣٦٧ستثمارواإلأنشطة التمويلاجمالي ايرادات 

٣٨,٠٧٦٢٦,١١٨إيرادات رسوم وعموالت 
)٥,٥٠٦()٧,٣٧٢(مصروفات رسوم وعموالت 

٣٠,٧٠٤٢٠,٦١٢وعموالت صافي ايرادات رسوم

١,٤٤٧٥,٦٥٣جنبيصافى ربح عمليات النقد األ
١٠,٥٦١)٣,٦٩٤(حصة من نتائج شركات زميلة ال

٣٥٢,٣٦٧٣٦٢,١٩٣إجمالي اإليرادات

)٣٤,١١٦()٣٣,١٤٨(تكاليف الموظفين
)٣,٤٣٨()٣,٤٨٥(هالكستإ

)١٩,٢٥٨()٢٠,٨٦٢(تمويلمصروف 
)٢٥,٦٩٩()٢٦,٥٦١(مصروفات أخرى

)٨٢,٥١١()٨٤,٠٥٦(إجمالي المصروفات

-٤٨٨في قيمة استثمارات مالية االنخفاضاسترداد
-٢,٥٠٥في قيمة موجودات التمويل ضاسترداد االنخفا

)٤,٦٧١(-في قيمة استثمارات ماليةانخفاضر ئصافى خسا
-)٦٩٠(شركات زميلةعند تحويل استثمار في خسائر تقييم عمالت أجنبية 

٢٧٠,٦١٤٢٧٥,٠١١المطلق قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار للفترةالربحصافي

)٧٠,٨٨١()٥٨,٢٩٦(من األرباحى أصحاب حسابات االستثمار المطلق العائد عل

٢١٢,٣١٨٢٠٤,١٣٠الفترةربحصافي 

العائد على السهم

١,٤٠١,٣٥(ريال قطري للسهم)العائد االساسي والمخفف للسهم
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.المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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دالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

رأس المال 
حتياطي إ

قانوني
حتياطيإ

مخاطر
حتياطيإ

القيمة العادلة
حتياطيات إ

اخرى

نقديةأرباح
مقترح 
توزيعها

أرباح 
إجمالىمدورة

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)ة(مدقق٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

--------التغير في إحتياطي القيمة العادلة
٢١٢,٣١٨٢١٢,٣١٨------صافي ربح الفترة

٢١٢,٣١٨٢١٢,٣١٨------المصروف المحقق خالل الفترة اجمالي االيراد و
)٦٠٥,٤٦٧(-)٦٠٥,٤٧٦(-----١١المساهمينارباح نقدية موزعة على

-٣,٢٥٤-)٣,٢٥٤(----المحول الى األرباح المدورة

٤٥٢,٥٧٩٤,٩٧٥,٠٠٥- ٨١,٦٢٨- ١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤٧٤,٧٥١(غير مدققة)٢٠١٥مارس٣١الرصيد في 
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تتمة–دالموحالمساھمین المرحليالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في شهر أثالثة لل

رأس المال اتايضاح
حتياطي إ

قانوني
حتياطي إ

مخاطر
حتياطيإ

القيمة العادلة
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

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤١٢,٩٠١١٨٣,٣٠٢١٢٥,٨٦٠٥٦٧,٦٣٣٥٨,١٨٣٥,٣١٣,٩٢٦(مدققة)٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

)٢,١٩٠(---)٢,١٩٠(---القيمة العادلةالتغير في إحتياطي

٢٠٤,١٣٠٢٠٤,١٣٠------صافي ربح الفترة
اجمالي االيراد والمصروف المحقق خالل الفترة 

---)٢٠٤,١٣٠٢٠١,٩٤٠--)٢,١٩٠
)٥٦٧,٦٣٣(-)٥٦٧,٦٣٣(-----١١ارباح نقدية موزعة على المساهمين 

٢٦٢,٣١٣٤,٩٤٨,٢٣٣-١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤١٢,٩٠١١٨١,١١٢١٢٥,٨٦٠(غير مدققة)٢٠١٤مارس ٣١الرصيد في 
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الموحدالمختصرالمرحليبيان التدفقات النقدية 
٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل

للثالثة أشهر 
المنتهية في

للسنة المنتهية 
في

للثالثة أشهر 
المنتهية في

مارس ٣١ديسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف اتإيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٢١٢,٣١٨٨٢٥,٨١٧٢٠٤,١٣٠صافي ربح الفترة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات صافي

)٩٧٠,٥٠٩()٢,٥٦٨,٠٢٣(١,٧١١,٢٧٦التشغيلية 

)٧٦٦,٣٧٩()١,٧٤٢,٢٠٦(١,٩٢٣,٥٩٤التشغيل أنشطة المستخدم فيصافي النقد 

ثمارتسالتدفقات النقدية من انشطة اال
)١,١٧٩,٣١٠()٣,٣٣٦,٧٣٩()١,٩١٥,٥٤٠(استثمارات ماليةشراء

٦٢٧,٧٨٩٤,٥٤٤,٦١٦١,٦٣٤,٧٠٠متحصالت من بيع استثمارات مالية
)٢٢,٧٣١()١٤٩,٣٦٦()٧٣,٤٧٢(موجودات ثابتةشراء

-٣٥,٩٥٦-ثابتةموجوداتمتحصالت من بيع 
٩١٩)١٥,٤٠٨(-استثمارات عقاريةشراء

-٢٠٥,٢٢٨-استثمارات عقاريةمتحصالت من بيع 
-)٥٤,٩٦٥(-المدفوع تحت حساب زيادة رأس مال شركة زميلة 

-٣,٢٥٤٩,٩٧١شركات زميلةتوزيعات ارباح مستلمة من 
١١٨٧٠٥,٢١٥٣,٣٢٤استثمارات ماليةمنتوزيعات ارباح مستلمة

من(المستخدمة في) يةالنقدالتدفقات صافي 
١,٢٤٤,٥٠٨٤٣٦,٩٠٢)١,٣٥٧,٠٩٩(أنشطة االستثمار

التمويلالتدفقات النقدية من انشطة 
١,٦١٦,٨٦٤٢٥,١٩٧)١,٦٨٧,٣٢٨(لتغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقا

)٥٦٧,٦٣٣()٥٦٧,٦٣٣()٦٠٥,٤٧٦(أرباح نقدية موزعة على المساهمين

في) منة(المستخدمية النقدالتدفقات صافي 
)٥٤٢,٤٣٦(١,٠٤٩,٢٣١)٢,٢٩٢,٨٠٤(أنشطة التمويل

)٨٧١,٩١٣(٥٥١,٥٣٣)١,٧٢٦,٣٠٩(في حكمهفي النقد وما النقصصافي
٥,٥٣٧,٥٣٢٤,٩٨٥,٩٩٩٤,٩٨٥,٩٩٩يناير ١النقد وما في حكمه في 

١٢٣,٨١١,٢٢٣٥,٥٣٧,٥٣٢٤,١١٤,٠٨٦نهاية الفترة / السنة النقد وما في حكمه في 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
يمارس و١٩٩٠لسنة ٥٢ة بموجب المرسوم األميري رقم ) كشركة مساهمة قطري"البنك"(تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 

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

.مدرجة للتداول في بورصة قطرالبنكإن أسهم 

.٦٦٤ة ، دولة قطر ، صندوق بريد 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

مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةللتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة 

.٢٠١٥أبريل ٢١بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٥

اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس ٢

أسس اإلعداد 

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

"التقارير المالية المرحلية". ال –٣٤تعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم استرشادا ب٢٠١٥مارس٣١أشهر المنتهية في 

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

. إضافة إلى ٢٠١٤ديسمبر ٣١الموحدة السنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في 

للنتائج المتوقعة للسنة راًليس من الضروري أن تكون مؤش٢٠١٥مارس٣١يأشهر المنتهية فالثالثةن نتائج ذلك ، إ

.٢٠١٥ديسمبر ٣١المالية المنتهية في 
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تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

تتمة –أسس اإلعداد

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  ،دات والمطلوبات و اإليرادات والمصروفاتالسياسات المحاسبية وعلى الموجو

التقديرات.

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

.٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدة إعداد البيانات المالية ال تختلف عن تلك المطبقة عند االحتماالت

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

.  ٢٠١٤ديسمبر 

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

، بإستثناء معايير ٢٠١٤ديسمبر ٣١في السنوية للمجموعة للسنة المنتهية الموحدةالمتبعة في إعداد البيانات المالية

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

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

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 للمواضيع التي ال تغطيها 

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.ذات الصلةدولية للتقارير المالية الالمجموعة باالسترشاد بالمعايير 

المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي 

وذلك في غير المدققة قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة 

. صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالميةمالية مماثلة حال عدم وجود معايير محاسبة 

ولكن ليس لها تأثير جوهري على حسابات ٢٠١٥يناير ١المعايير والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول إعتباراً من 

المجموعة ، ولكنها تتطلب افصاحات إضافية:

)٩زايا والتعويضات: مساهمات الموظفين (المعدل لمعيار المحاسبة الدولي رقم الم

٢٠١٢- ٢٠١٠التحسينات السنوية 

٢٠١٣- ٢٠١١التحسينات السنوية 

لم يؤدي تطبيق التعديالت أعاله إلى أي تعديل على صافي أرباح أو حقوق مساهمين المجموعة للفترات السابقة.



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
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تتمة –اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس ٢

تتمة –أسس اإلعداد

المعايير المحاسبية التي صدرت ولم تصبح بعد ملزمة التطبيق

المعايير المحاسبية التالية صدرت ولكنها لم تصبح بعد ملزمة التطبيق ، وتقوم المجموعة حالياً بتقييم األثر المتعلق بها 

صادرة عن هيئة اثلةبموجب التواريخ المتعلقة بها ، وذلك في حالة عدم وجود معايير محاسبية مالية مموستقوم بتطبيقها 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية. 

١األدوات المالية والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من –٩المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.٢٠١٨يناير 

الحسابات التنظيمية المؤجلة والذي سيصبح واجب التطبيق –١٤المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.٢٠١٦يناير ١اعتباراً من 

إيرادات عقود العمالء والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً –١٥المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.٢٠١٧يناير١من 

الترتيبات المشتركة: محاسبة االستحواذ –١١التعديالت على المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.٢٠١٦يناير ١والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من 

يصبح واجب : طرق االستهالك واالطفاء المعتمدة والذي س٣٨ورقم ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

.٢٠١٦يناير ١التطبيق اعتباراً من 

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية والذي سيصبح واجب التطبيق ٢٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

.٢٠١٦يناير ١اعتباراً من 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٠-

تتمة–أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس التوحيد 

بعد ذات الغرض الخاصالتاليةته التابعةوشركالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية للبنكتتضمن 

الت واألرصدة بين شركات المجموعة:المعاماستبعاد

للملكيةالفعليةالنسبة المئوية 

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١النشاط الرئيسيبلد التأسيس

صكوك بنك قطر الدولي شركة 

--اصدار صكوكجزر كايمن)١(االسالمي المحدودة

)١ايضاح (

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

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

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 تمويالت والودائع والمعامالت تتضمن الالخدمات 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 

وأنشطة تمويل الشركات في المجموعة.االنشطة التجاريةتتضمن األنشطة االستثمارية

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 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١١-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في للثالثة أشهر 
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لألفراد
الخزينة 

المجموعاإلستثمارات و
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

قطريريال 
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

١٧١,٢٢٢٨٩,٩١٤٦٢,٧٧٤٣٢٣,٩١٠اإلستثمار اجمالي ايرادات انشطة التمويل و
٣٠,٧٠٤-١٦,٤٩١١٤,٢١٣رسوم وعموالت اتصافي ايراد

١,٤٤٧١,٤٤٧--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

)٣,٦٩٤()٣,٦٩٤(--الحصة من نتائج شركات زميلة 

١٨٧,٧١٣١٠٤,١٢٧٦٠,٥٢٧٣٥٢,٣٦٧اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

٤٨٨٤٨٨--قيمة استمارات مالية في نخفاض استرداد اال

٢,٥٠٥-)٦١٥(٣,١٢٠موجودات التمويلقيمة في نخفاض استرداد اال

----مالية استماراتقيمة في صافي خسائر انخفاض 

)٦٩٠()٦٩٠(--موجودات التمويلقيمة في صافي خسائر انخفاض 

١٩٠,٨٣٣١٠٣,٥١٢٦٠,٣٢٥٣٥٤,٦٧٠صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٢-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

(غير مدققة)٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لألفراد 
الخزينة 

المجموعواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

١٥٧,٥٠٨٨٠,٠٣٩٨٧,٨٢٠٣٢٥,٣٦٧اجمالي ايرادات انشطة التمويل واإلستثمار 
٢٠,٦١٢-١٣,٧٥٤٦,٨٥٨صافي ايرادات رسوم وعموالت 

٥,٦٥٣٥,٦٥٣--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

١٠,٥٦١١٠,٥٦٣--الحصة من نتائج شركات زميلة 

١٧١,٢٦٢٨٦,٨٩٧١٠٤,٠٣٤٣٦٢,١٩٣اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)٤,٦٧١()٤,٦٧١(--صافي خسائر انخفاض في قيمة إسثمارات مالية 

١٧١,٢٦٢٨٦,٨٩٧٩٩,٣٦٣٣٥٧,٥٢٢صافي ربح القطاع قبل توزيع  المصروفات   



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٣-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

قطاع:االستثمار المطلق للحساباتوحقوق أصحابيوضح الجدول التالي تسويات إيرادات وارباح وموجودات ومطلوبات 

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١

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

الربح
٣٥٤,٦٧٠٣٥٧,٥٢٢المصروفاترباح القطاعات قبل توزيع صافي أاجمالي 
أخرى والعائد علىموظفين وإستهالك ومصاريف تمويل ومصروفاتتكاليف 

)١٥٣,٣٩٢()١٤٢,٣٥٢(من األرباحأصحاب حسابات اإلستثمارات المطلق

٢١٢,٣١٨٢٠٤,١٣٠صافي الربح الموحد للفترة 

(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
لألفرادالمصرفية 

الخزينة 
المجموعواإلستثمارات 

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٧,٣٩٥,٣٢١٥,٧٦٢,١٩٩١١,٣٠٢,٤٤٠٣٤,٤٥٩,٩٦٠القطاعموجودات 

وحقوق أصحاب حسابات مطلوبات
٨,٢٣٤,٩٠٨١٦,٩٤٥,٧٤٥٦,٢٧٢,٢٩٥٣١,٤٥٢,٩٤٨للقطاعاالستثمار المطلق 

(مدققة) ٢٠١٤ديسمبر ٣١
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
لألفرادالمصرفية 

اإلستثمارات 
المجموعوإدارة الخزينة

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٦,٠٩١,٩٠٩٥,٧٤٧,٣٧٠١٤,١٠١,٩٠٠٣٥,٩٤١,١٧٩موجودات القطاع

وحقوق أصحاب حسابات مطلوبات 
١٠,٤٤٢,١٨١١٦,١٩٦,١٥٩٥,٨٨٢,٦٣١٣٢,٥٢٠,٩٧١االستثمار المطلق للقطاع



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٤-

تتمة-التحليل القطاعي ٣

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١
ألفألف

ريال قطريريال قطري
(مدققة)مدققة)غير (

الموجودات
٣٤,٤٥٩,٩٦٠٣٥,٩٤١,١٧٩اجمالي موجودات القطاعات

٢,٥٦٤,٨٨٦٢,٤٥٦,٢٧٦مبالغ غير موزعة أخرى 

٣٧,٠٢٤,٨٤٦٣٨,٣٩٧,٤٥٥إجمالي الموجودات الموحدة 

االستثمار المطلق حساباتوحقوق أصحابالمطلوبات
٣١,٤٥٢,٩٤٨٣٢,٥٢٠,٩٧١للقطاعوحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق اجمالي مطلوبات

٥٩٦,٨٩٣٥٠٨,٣٢١مبالغ غير موزعة اخرى

٣٢,٠٤٩,٨٤١٣٣,٠٢٩,٢٩٢مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق للقطاعاجمالي 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٥-

القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

للمجموعة :والمطلوبات الماليةالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات أدناهيوضح الجدول

٢٠١٥مارس ٣١

(غير مدققة)

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

مصرفنقد وارصدة لدى

١,٥١٧,٢٩٦١,٥١٧,٢٩٦١,٥١٧,٢٩٦--المركزيقطر
٣,٤٤٢,٥٢٧٣,٤٤٢,٥٢٧٣,٤٤٢,٥٢٧--البنوكأرصدة لدى

٢٣,١٦٢,٨٤١٢٣,١٦٢,٨٤١٢٣,١٦٢,٨٤١--موجودات تمويل 
:ماليةاستثمارات 

٢٠٩,٥٣٠٢٠٩,٥٣٠-٥٩,٠٩٨١٥٠,٤٣٢بالقيمة العادلة -
٦,٦٨٣,٤٧٤٦,٦٨٣,٤٧٤٦,٦٨١,٦١٩--بالتكلفة المطفأة-

٤٠٣,٠٠١٤٠٣,٠٠١٤٠٣,٠٠١--موجودات اخرى

٥٩,٠٩٨١٥٠,٤٣٢٣٥,٢٠٩,١٣٩٣٥,٤١٨,٦٦٩٣٥,٤١٦,٨١٤

٣,٧٢٧,٩١٩٣,٧٢٧,٩١٩٣,٧٢٧,٩١٩--بنوك ارصدة من 
٦,٤٤٥,٣٤٦٦,٤٤٥,٣٤٦٦,٤٤٥,٣٤٦--حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٤,٣٧٦٢,٥٤٤,٣٧٦٢,٥٤٤,٣٧٦--صكوك تمويل 
٥٩٦,٨٩٣٥٩٦,٨٩٣٥٩٦,٨٩٣--مطلوبات اخرى

--١٣,٣١٤,٥٣٤١٣,٣١٤,٥٣٤١٣,٣١٤,٥٣٤



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٦-

تتمة-القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

٢٠١٤مارس ٣١

مدققة)(غير 

قيمة عادلة من 

خالل بيان الدخل

قيمة عادلة من 

خالل حقوق 

التكلفة المطفأةالمساهمين

اجمالي القيمة 

القيمة العادلةالدفترية
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

نقد وارصدة لدى مصرف 

١,٦٢٢,١١٢١,٦٢٢,١١٢١,٦٢٢,١١٢--قطر المركزي
٧,٥١٤,٢٠٨٧,٥١٤,٢٠٨٧,٥١٤,٢٠٨--ارصدة لدى البنوك
٢١,٨٣٩,٢٨٠٢١,٨٣٩,٢٨٠٢١,٨٣٩,٢٨٠--موجودات تمويل 
استثمارات مالية: 

٢٦٦,١٢٨٢٦٦,١٢٨-١٣٥,٦٦٧١٣٠,٤٦١بالقيمة العادلة -
٥,٣٣١,٦٥٨٥,٣٣١,٦٥٨٥,٣٢٥,٦٨٥--بالتكلفة المطفأة-

٣٧٢,١٠٧٣٧٢,١٠٧٣٧٢,١٠٧--موجودات اخرى 

١٣٥,٦٦٧١٣٠,٤٦١٣٦,٦٧٩,٣٦٥٣٦,٩٤٥,٤٩٣٣٦,٩٣٩,٥٢٠

٣,٣٣٨,٧١٥٣,٣٣٨,٧١٥٣,٣٣٨,٧١٥--ارصدة من بنوك 
٦,٢١٥,٧٠٥٦,٢١٥,٧٠٥٦,٢١٥,٧٠٥--حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٣,٩١٦٢,٥٤٣,٩١٦٢,٥٤٣,٩١٦--صكوك تمويل 
٥٠٨,٣٢١٥٠٨,٣٢١٥٠٨,٣٢١--مطلوبات اخرى 

--١٢,٦٠٦,٦٥٧١٢,٦٠٦,٦٥٧١٢,٦٠٦,٦٥٧



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-١٧-

تتمة–القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤

تقييم االستثمارات المالية 
المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت تقوم 

:المستخدمة في إجراء القياس

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

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

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

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

يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ألجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات الخصم وأسعار الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة ا

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

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

األنشطة االعتيادية.ضمن
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تتمة–القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية ٤
االستثمارات الماليةتصنيف 

لقيمة العادلة التسلسل الهرمي لوفق 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 

مالحظتهايمكن 
مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى ٢٠١٥مارس ٣١

دين مدرجة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
--١٨,٨٤٥١٨,٨٤٥مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
--٤٠,٢٥٣٤٠,٢٥٣مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

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

--٣٠,٥٦٢٣٠,٥٦٢الملكية 
غير ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
١١٩,٨٧٠--١١٩,٨٧٠حقوق الملكية 

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 ٢٠١٤ديسمبر ٣١

دين مدرجة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
--١٨,١٨٩١٨,١٨٩مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
--١١٧,٤٧٨١١٧,٤٧٨مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

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

--٣٦,٩٠٩٣٦,٩٠٩الملكية 
غير ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
٩٣,٥٥٢--٩٣,٥٥٢حقوق الملكية 
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انخفاض القيمة ٥
الدليل. أصلقيمةانخفاضعلىموضوعيدليلهناككانإذامابتقييمالمجموعةتقومماليمركزبيانكلتاريخفي

أوالتقصيريتضمن)الملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتمتضمنة(الماليةالموجوداتقيمةانخفاضعلىالموضوعي

المجموعةجانبمنالتمويل أو الدفعاتموجودات هيكلةإعادةأوفيهاالمستثمرالشركة/ المقابلالطرفجانبمنالتأخر

اختفاءأوإفالسفيسيدخلالمصدرأوالمقترضأنعلىوالمؤشراتذلكبخالففيهالتفكرالمجموعةتكنلمبشروط

السلبيةالتغيراتمثلموجوداتبمجموعةيتعلقفيمامالحظتهايمكنالتياألخرىالبياناتأوالماليةللورقةالنشطةالسوق

وبالنسبةذلكإلىباإلضافة. التقصيربحاالتالمتعلقةاالقتصاديةالظروفأوالمصدرينأوالمقترضينلدىالدفعمركزفي

دلياليعتبرتكلفتهامنأقلإلىالعادلةقيمتهافياالجلطويلأوالهاماالنخفاضفإنالملكيةحقوقأدواتفيلالستثمارات

.القيمةانخفاضعلىموضوعيا

الملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثمارات
فإنهالعادلةبالقيمةوالمقاسةالملكيةحقوقخاللمنعادلةالقيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتحالةفي

فيهتنخفضالذي(االجلطويلأو) أدنىكحد% ٢٠بنسبةالسوقيةالقيمةفيهتنخفضالذي(الهاملالنخفاضاعتباريوضع

قيمةكانتإذاماتحديدعندتكلفتهدونماإلىلالستثمارالعادلةالقيمةفي) األقلعلىأشهر٩لمدةالسوقيةالقيمة

قيمةبالالمصنفةالملكيةحقوقأدواتفيلالستثماراتبالنسبةالدليلهذامثلوجودحالةفي. انخفضتقداالستثمارات

المساهمينحقوقفيالتغيراتبيانفيسابقابهاالمعترفالمتراكمةالخسارةاستبعاديتمالملكيةحقوقخاللمنعادلةال

المعترفالقيمةفياالنخفاضخسائرعكسيتمذلكبعد. الموحدالدخلبيانفيبهواالعترافالمساهمينحقوقمنالموحد

المجموعة عكست.المساهمينحقوقخاللمنالملكيةحقوقأدواتفياالستثماراتعنالموحدالدخلبيانفيسابقابها

) والتي تم خسائر انخفاض في قيمة استثمارات ماليةمليون ريال قطري٤,٧: ٢٠١٤مارس ٣١ريال قطري (مليون٠,٥

بيان الدخل الموحد.ضمناستثمارات مالية" في قيمةنخفاضاالاسترداد"ادراجها في 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

استرداد") والتي تم ادراجها فييءشال: ٢٠١٤مارس ٣١(مليون ريال قطري٢,٥المجموعة استردتمتماثلة.

تمويل" في بيان الدخل الموحد.الفي قيمة موجودات " صافي خسائر انخفاضونخفاض في قيمة موجودات التمويل"اال
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تتمة-انخفاض القيمة ٥

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

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

ال : ٢٠١٤مارس ٣١(ال شيءسجلت المجموعة والقيمة الحالية ويقوم بتحقيق الفرق في القيمة في بيان الدخل الموحد.

عند تحويل استثمار في "خسائر تقييم عمالت اجنبيةوتم إدراجها فيزميلة يم عمالت أجنبية لشركةيكخسائر تق) شيء

بيان الدخل الموحد.ضمنزميلة" شركة

موجودات تمويل٦

مالحظة :
مليون ٢٣٧مبلغ القيمة ودات التمويل المتأخرة في السداد وغير منخفضة متضمنة موجوالمويل المتعثرة موجودات التاجمالي بلغ 

مليون ريال ٢٢٩: ٢٠١٤ديسمبر٣١(٢٠١٥مارس ٣١من إجمالي موجودات التمويل في ٪٠,٩٦ريال قطري والذي يمثل 

من إجمالي موجودات التمويل).٪٠,٩٨تمثلقطري

مارس ٣١
٢٠١٥

٢٠١٤ديسمبر ٣١
مارس ٣١

٢٠١٤
ألفألفألف

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

٢٤,٧٧٥,١٦٢٢٣,٤٦٦,٢٥١٢١,٣٥٨,٠٣٣اجمالي موجودات تمويل

)١,٢٦٨,٠٧٣()١,٤٦١,٥٥٢()١,٤٤٧,٥٣٠(أرباح مؤجلة يخصم:

)١٢٣,١٧٦()١٤٩,٧٥٧()١٤٦,٣٩٩(تمويلخسائر االنخفاض في قيمة موجودات 

)١٥,٠٩٨()١٥,٦٦٢()١٨,٣٩٢(االرباح المعلقة

٢٣,١٦٢,٨٤١٢١,٨٣٩,٢٨٠١٩,٩٥١,٦٨٦صافي موجودات تمويل
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إستثمارات مالية٧

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠١٥مارس ٣١

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  ·
١١٧,٤٧٨-٤٠,٢٥٣١١٧,٤٧٨-٤٠,٢٥٣حقوق ملكية

أدوات ديناستثمارات في ·
١٨,١٨٩-١٨,٨٤٥١٨,١٨٩-١٨,٨٤٥ثابت ذات معدل -

١٣٥,٦٦٧-٥٩,٠٩٨١٣٥,٦٦٧-٥٩,٠٩٨
إستثمارات في أدوات 

ذات طبيعة دين
مصنفة بالتكلفة 

المطفأة
١,٢٢٧,٢٠٩٣,٩٤٧,٨٧٨٥,١٧٥,٠٨٧٦٢٥,٢٢١٣,٩٤٧,١٤٤٤,٥٧٢,٣٦٥قطرحكومةصكوك -
١,٤٨٥,٧١٥١٨,٩١٧١,٥٠٤,٦٣٢٧٣٥,٩٩٤١٨,٩١٨٧٥٤,٩١٢ذات معدل ثابت-
٤,٣٨١٤,٣٨١-٣,٧٥٥٣,٧٥٥-ذات معدل متغير-

٢,٧١٢,٩٢٤٣,٩٧٠,٥٥٠٦,٦٨٣,٤٧٤١,٣٦١,٢١٥٣,٩٧٠,٤٤٣٥,٣٣١,٦٥٨

استثمارات في أدوات 
حقوق ملكية مصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل 
٣٠,٥٦٢١١٩,٨٧٠١٥٠,٤٣٢٣٦,٩٠٩٩٣,٥٥٢١٣٠,٤٦١المساهمينحقوق 

٢,٨٠٢,٥٨٤٤,٠٩٠,٤٢٠٦,٨٩٣,٠٠٤١,٥٣٣,٧٩١٤,٠٦٣,٩٩٥٥,٥٩٧,٧٨٦
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االحتياطي القانوني٨
% من صافي الربح للسنة إلى ١٠، يحول هكما تم تعديل٢٠١٢لسنة ١٣وفقا 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 يزيد عن أية مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطيبتحويلالمركزي. لم تقم المجموعة 

رأس المال المدفوع.

احتياطي المخاطر٩
كلتمويللموجوداتالطارئةالحاالتلتغطيةمخاطراحتياطيتكوينيجب،المركزيقطرمصرفلتعليماتوفقا
التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع إجماليمن%٢,٥بنسبةأدنىحدباشتراطوالخاصالعامالقطاعينمن

قبلمنالمضمونأو/ إلىالمقدمالتمويل. األرباح المعلقةومخصصاتالاستبعادبعدقطروخارجداخلالخاص
تحويل اية مبالغ لم يتم . المباشرالتمويلإجماليمنيستبعدنقديةضماناتمقابلالتمويلأوقطرفيالماليةوزارة

٣١السنة المنتهية في(نهاية السنةتحويل المبلغ المطلوب فيالى احتياطي المخاطر حيث ان سيتم خالل الفترة
.)احتياطي المخاطرمحول إلى قطريريالمليون ٦٢: ٢٠١٤ديسمبر 

أخرىاحتياطيات١٠
خصمبعدزميلةشركاتفياإلستثماراتمنالموزعةغيراألرباحمنالمجموعةحصةفي األخرىاإلحتياطياتتمثل

: ٢٠١٤مارس ٣١(مليون ريال قطري٣,٣خالل الفترة المستلمةاألرباحتوزيعات بلغت .المستلمةاألرباحتوزيعات 
).الشئ

ارباح نقدية ١١
نقدية على المساهمينتوزيع أرباح على ٢٠١٥مارس ١٥في للمساهمينالعموميةتمت المصادقة من قبل الجمعية 

٪ ٣٧,٥: ٢٠١٤مارس ٣١(، ) للسهمقطريريال٤(٢٠١٤ديسمبر ٣١المالية المنتهية في السنةعن ٪٤٠بنسبة 
.)٢٠١٣ديسمبر ٣١ريال قطري للسهم) عن السنة المنتهية في ٣,٧٥توزيعات نقدية (



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-٢٣-

ما فى حكمهالنقد و١٢
ستحقاق أرصدة بتواريخ إيشتمل علىحكمهيما ففإن النقد والموحدالمختصرالمرحلي لغرض بيان التدفقات النقدية

:كالتاليأشهرأقل من ثالثة أصلية 

٢٠١٤مارس ٢٠١٤٣١ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٣١

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

قطر نقد وأرصدة لدى مصرف
(بعد إستبعاد حساب يالمركز

٣٦٨,٦٩٦٣٩٠,٣٠٠٥١٨,٠٧٦اإلحتياطي النقدي المقيد)
٣,٤٤٢,٥٢٧٥,١٤٧,٢٣٢٣,٥٩٦,٠١٠أرصدة من بنوك

٣,٨١١,٢٢٣٥,٥٣٧,٥٣٢٤,١١٤,٠٨٦

المحتملة واإللتزاماتالمطلوبات١٣

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١مارس ٣١

(مدققة)(غير مدققة)
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

المطلوبات المحتملة 

٤,٠٧٨,٢٧٣٤,٧٤١,٦١٣تسهيالت قابلة لإللغاء غير مستغلة 
٢,٢٦٦,٢٥٤١,٣٨٥,٦٩٧خطابات ضمانات

٢٤٤,٤٦٤٣٤٥,١١١خطابات اعتماد
٤٤,٨٧٣٣٥,٤٦٥قبوالت بنكية

٧,٤٧٥١٧,٦٨١خرىأ

٦,٦٤١,٣٣٩٦,٥٢٥,٥٦٧



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-٢٤-

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

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

:يلي

٢٠١٥مارس ٣١
(غير مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٣١
(مدققة)

زميلةشركات

مجلس

شركات زميلةأخرىاإلدارة
مجلس
أخرىاإلدارة

الفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

الموجودات:

٦٥٧,٨٤٩٢,١٤٧,٤٩١٢١,١٣٣٦٠٥,٧٩٨٢,١٤٨,٦٥٨-موجودات تمويل

حقوق أصحاب حسابات 

٢٩,٠٩١١٨٥,٥١٥٧٨,١٤٥٥٠,٠٣٣٢١٧,٨٣٣٧٦,٥٢١المطلقاالستثمار 

بنود خارج الميزانية:

ضمانات إلتزامات محتملة و

٣٣٣٣٦,٧٠٩-٧٣٧٣٥,٩٦٦-والتزامات أخرى

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

(غير مدققة)

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

(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

٩,٠٤٥٣٩,٥٢٨٢٤٤٧,٢١٦٢٦,٩٩٨-صافي إيرادات أنشطة التمويل 

العائد على حقوق أصحاب 

١٠٩٦٩٦٢٩٣٣٤٤١٠٦٢٦اإلستثمار المطلقحسابات 



)ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١في 

-٢٥-

تتمة- معامالت مع األطراف ذات العالقة١٤

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولينكبارتعويضاتبلغت

ة في المنتهيللثالثة أشهر 

٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٣,٨٢٣٣,١١١منافع قصيرة األجل

١٩٧٢٨١منافع طويلة األجل

٤,٠٢٠٣,٣٩٢




