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  ٢٠١٣ يونيو ٣٠







   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

  .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣ -

الموحد المرحليبيان الدخل    
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ المنتهية فيأشهر  ستةلل

  أشهر المنتهية في  للستة    أشهر المنتهية في  للثالثة  
٢٠١٢ يونيو ٣٠   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  

  (غير مدققة)    )غير مدققة(    (غير مدققة)    )غير مدققة(
  ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                

  ٣٦٠,٨٤٦    ٤٣٠,٤٩١    ١٧٠,٧١٣    ٢٢٢,٧٩٧  نشطة التمويلصافي ايرادات أ
  ١٤٩,٨٥١    ١٨١,٨٣٥    ٨٨,٣٧٤    ٩٩,٣١٥  ستثمارنشطة اإلصافي ايرادات أ

                
  ٥١٠,٦٩٧    ٦١٢,٣٢٦    ٢٥٩,٠٨٧    ٣٢٢,١١٢  ستثمارواإل أنشطة التمويلاجمالي ايرادات 

                
  ٣٩,٢٠٧    ٣٤,٧٤٥    ١٨,٧٩٧    ٢٠,١٧٩  إيرادات رسوم وعموالت 

  )٩,٤٧٣(    )٩,٨٦٠(    )٥,٠٢٠(    )٥,٧٤١(  مصروفات رسوم وعموالت 
  

  ١٤,٤٣٨  عموالت  و صافي ايرادات رسوم
  

١٣,٧٧٧  
  

٢٤,٨٨٥  
  

٢٩,٧٣٤  
                

  ٥,٠٢٧    ٥,٦٨٧    ١,٨٦٤    ٢,٦٢٥جنبيصافى ربح عمليات النقد األ
  ٣٦,٤٥٢    ٣٢٫١٨٥    -    -  حصة من نتائج شركات زميلة ال
  

  ٣٣٩,١٧٥ إجمالي اإليرادات
  

٢٧٤,٧٢٨  
  

٦٧٥,٠٨٣  
  

٥٨١,٩١٠  
                
                
                

  )٤٧,٣١٣(    )٥٦,١٠٩(    )١٩,٦٥٧(    )٢٥,٧١٦(  تكاليف الموظفين
  )٦,٧٥١(    )٧,١٢٩(    )٣,٣٦٦(    )٣,٤٣٩(هالكستإ

  )٥,٧٨٥(    )٣٩,٣١٧(    )٣,٠٤٨(    )١٩,٤٧٨(  مصروف تمويل
  )٢٥,١٠٤(    )٣١,٩٢٠(    )١٥,٢٩١(    )١٦,٧٤٣(  مصروفات أخرى

  
  )٤١,٣٦٢(    )٦٥,٣٧٦( إجمالي المصروفات

  
)١٣٤,٤٧٥(  

  
)٨٤,٩٥٣(  

                
  

  )١١,٦١١(    )١١(  في قيمة استثمارات مالية إنخفاضر ئصافى خسا
  

)٢,٥٧٠(  
  

)١١,٦١١(  
  )١٠,٠٣٩(    )٦,٧١٦(    )٤٢(    )١,٧١٦(في قيمة موجودات تمويل إنخفاضر ئصافى خسا

عند تحويل استثمار في خسائر تقييم عمالت أجنبية 
  )٣١,٠٣٧(  شركات زميلة

  
-  

  
)٤٧,٣٤٢(  

  
)٢٠,٠٠٠(  

  
قبل العائد على أصحاب  للفترة الربح يصاف

  ٢٤١,٠٣٥  المطلق حسابات االستثمار 

  

٢٢١,٧١٣  

  

٤٨٣,٩٨٠  

  

٤٥٥,٢٥٣  
  

من ى أصحاب حسابات االستثمار المطلق العائد عل
  )٦٠,٧١١( األرباح

  

)٧٥,١٣٥(  

  

)١١٨,٤٠١(  

  

)١١٥,١٦٥(  
  

  ١٨٠,٣٢٤  الفترة ربحصافي 
  

١٦٤,٥٧٨  
  

٣٦٥,٥٧٩  
  

٣٤٠,٠٨٨  
              

   العائد على السهم
  

  
  

  
  

  
  ٢,٢٥    ٢,٤٢    ١,٠٩    ١,١٩ (لایر قطري للسهم) العائد االساسي والمخفف للسهم



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

  .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤ -

دالموح المساھمين المرحليالتغيرات في حقوق بيان   
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في أشهر  ستةلل

 
  

  رأس المال   ايضاح
  حتياطي إ  

  قانوني
 حتياطيإ  

  مخاطر
 حتياطيإ 

القيمة العادلة
حتياطيات إ  

  اخرى
 نقدية أرباح 

 مقترح توزيعها
  أرباح   

  مدورة
  

   إجمالى
  الف     

  لایر قطري
  الف   

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف 

    لایر قطري
  الف 

  لایر قطري
  الف  

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
                                  

  ٥,٠٣٦,٠٣٧    ٩٢,٨١٥    ٥٢٩,٧٩٠    ٦٧,٣٥٥    ١٠٧,١٧٦    ٢٧٢,٨٥٤    ٢,٤٥٢,٣٦٠    ١٫٥١٣٫٦٨٧    )ة(مدقق ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  ٥,٦٠٥    -    -    -    ٥,٦٠٥    -    -    -    التغير في إحتياطي القيمة العادلة

  ٣٦٥,٥٧٩    ٣٦٥,٥٧٩    -    -    -    -    -    -    صافي ربح الفترة
                                  اجمالي االيراد و المصروف المحقق خالل الفترة 

    -    -    -    ٣٧١,١٨٤    ٣٦٥,٥٧٩    -    -    ٥,٦٠٥  
 )٥٢٩,٧٩٠(    -   )٥٢٩,٧٩٠(    -    -    -    -    -    المساهمين  ارباح نقدية موزعة على
  -    ٤,٠٦٧    -    )٤,٠٦٧(    -    -    -    -  ١٠  المحول الي االرباح المدورة

    
  

                            
 ٤,٨٧٧,٤٣١    ٤٦٢,٤٦١    -    ٦٣,٢٨٨   ١١٢,٧٨١    ٢٧٢,٨٥٤    ٢,٤٥٢,٣٦٠    ١٫٥١٣٫٦٨٧    (غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد في 



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

  .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥ -

  
تتمة – دالموح المساھمين المرحليالتغيرات في حقوق بيان   

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في شهر أ ستةلل
 

  

  رأس المال ايضاح

  

  حتياطي إ
  قانوني

  

حتياطي إ
  مخاطر

  

 حتياطيإ
 القيمة العادلة

  احتياطي   
تقييم 

عمالت 
  اجنبية

  

إحتياطيات 
  اخرى

  

 نقدية أرباح
  مقترح توزيعها

  

  أرباح 
  مدورة

  

  إجمالى 
  الف     

  لایر قطري
  الف   

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف 

    لایر قطري
  الف 

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
                                      

  ٤,٨٩٣,٢٦٠    ١٠٠,٠٠٠    ٥٢٩,٧٩٠    ٣٢,٨٩٦    )١٠,٦٥١(    ١٠٧,٣٠٩    ١٦٧,٨٦٩    ٢,٤٥٢,٣٦٠    ١,٥١٣,٦٨٧    (مدققة) ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  )٦,٤٨٤(    -    -    -    -    )٦,٤٨٤(    -    -    -    التغير في إحتياطي القيمة العادلة

  )٥٢٧(    -    -    -    )٥٢٧(    -    -    -    -    التغير في احتياطي تحويل عمالت أجنبية
  ٣٤٠,٠٨٨    ٣٤٠,٠٨٨    -    -    -    -    -    -    -    صافي ربح الفترة

اجمالي االيراد و المصروف المحقق خالل 
  الفترة 

  
-    -    -    )٣٣٣,٠٧٧    ٣٤٠,٠٨٨    -    -    )٥٢٧(    )٦,٤٨٤  

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

                                      

  (غير مدققة) ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد في 
  

٤,٦٩٦,٥٤٧    ٤٤٢,١٢٢    -    ٣٠,٨٦٢    )١١,١٧٨(    ١٠٠,٨٢٥    ١٦٧,٨٦٩    ٢,٤٥٢,٣٦٠    ١,٥١٣,٦٨٧  



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

  .المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية  ١٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٦ -

  
  الموحد المختصر المرحليبيان التدفقات النقدية 

 ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في أشهر  ستةلل
  شهر المنتهية فيأ ستةلل    
   يونيو ٣٠     يونيو ٣٠    

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)    

  لایر قطريالف     لایر قطريالف   إيضاح
          

        التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
          

  ٣٤٠,٠٨٨    ٣٦٥,٥٧٩   ربح الفترة صافي
          

  )٤,٠٨٩(    )٩٤٤,٣١٦(    التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية  صافي
          

  ٣٣٥,٩٩٩    )٥٧٨,٧٣٧(  التشغيل أنشطة من صافي النقد 
          

          ثمارتسالتدفقات النقدية من انشطة اإل
  )٨٠٠,٠٠٤(    ٢,٠٠٤,٢٥٥   استثمارات مالية شراء

  ١,٣٩٩,٠٤٢    ٤٧٦,٦٣٥   متحصالت من بيع استثمارات مالية
  )٢,٣٤٣(    )٢,٦٣٧(    موجودات ثابتة شراء

      ٣٧,٢٩٧    متحصالت من بيع موجودات ثابتة 
  )١٠٧,١٠٦(    )٤١,٨٦٣(    شراء عقارات أستثمارية

  -    ٤٨,٢٣٩   متحصالت من بيع استثمارات عقارية
  ٢,٠٣٤    ٤,٠٦٧    شركات زميلةتوزيعات ارباح مستلمة من 

  
 أنشطة االستثمار منية (المستخدمة في) النقدالتدفقات صافي 

  
)١,٤٨٢,٥١٧(  

  
٤٩١,٦٢٣  

    
  

  
  

          التمويلالتدفقات النقدية من انشطة 
  )٢٩٨,٩٧١(    ١,٧٧٤,٢٠٧     لتغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقا

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

  )٨٢٨,٧٦١(    ١,٢٤٤,٤١٧  في) أنشطة التمويل ة(المستخدم منية النقدالتدفقات صافي 
          
          

  )١,١٣٩(    )٨١٦,٨٣٧(  في حكمهفي النقد وما  (النقص) الزيادة صافي
  ٥,٨٩٠,١٩٩    ٥,٩٠٨,٥٧٨  يناير  ١النقد وما في حكمه في 

  
  يونيو ٣٠النقد وما في حكمه في 

  
٥,٠٩١,٧٤١  ١٢  

  
٥,٨٨٩,٠٦٠    



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -٧ - 

  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١

يمارس و  ١٩٩٠لسنة  ٥٢ة بموجب المرسوم األميري رقم ) كشركة مساهمة قطري"البنك"(تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي   
داخل دولة قطر. إن  محليا فرعاً  ستة عشرو الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة  ينشاطه من خالل مركزه الرئيس المصرف

  .مدرجة للتداول في بورصة قطر البنكأسهم 
  

أحكام الشريعة مبادئ و  ستثمارية وفقًا للنظام األساسي للبنك والخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واإل في البنك يعمل  
  تعليمات مصرف قطر المركزي.وفقًا لو كما يتم تحديدها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك  اإلسالمية

    
 ٢٠١٣ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةللة المختصرة الموحدة للمجموعة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلي

  .٢٠١٣يوليو  ١٥بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 
  

  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  أسس اإلعداد 
أشهر  ستةللوشركته التابعة (يشار إليهم جميعًا بـ " المجموعة")  للبنكتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة   

"التقارير المالية المرحلية". ال تحتوي  – ٣٤تعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم استرشادا ب ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في 
في البيانات المالية الموحدة السنوية  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة

 ستةال. إضافة إلى ذلك ، إن نتائج ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعـة كما في 
ديسمبر  ٣١ليس من الضروري أن تكون مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٣ يونيو ٣٠أشهر المنتهية فى 

٢٠١٣.  
  
الموحدة أن تقوم اإلدارة بإجراء تقديرات وٕافتراضات لها تأثير على تطبيق المختصرة المالية المرحلية  البياناتتطلب إعداد ي

علمًا بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه   ، يرادات والمصروفاتدات والمطلوبات و اإلالسياسات المحاسبية وعلى الموجو 
  التقديرات.

  
 والمصادر الرئيسية لتقدير االحتماالت التى قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة الهامةالتقديرات 

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن الموحدة إعداد البيانات المالية ال تختلف عن تلك المطبقة عند 



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -٨ - 

  

 تتمة – أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢

  
  تتمة -أسس اإلعداد 

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

، بإستثناء معايير المحاسبة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة في إعداد البيانات المالية
، والتي تم إعدادها بما يتوافق مع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة  والمذكورة أدناهالجديدة والمعدلة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومبادئ وقواعد الشريعة المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة وتعليمات 
وبالنسبة للمواضيع التي ال ذات الصلة.  ٢٠٠٢لسنة  ٥مصرف قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

تقوم المجموعة باالسترشاد  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة المالية معايير تغطيها 
  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. المناسبةالدولية للتقارير المالية بالمعايير 

 

  ايير الجديدة والتعديالتالمع
والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة  االستثمار في العقارات"" ٢٦المالي  قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة

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

، تم اصدار المعايير والتعديالت التالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والسارية المفعول  باالضافة الى ذلك
  ولكنها تتطلب افصاحات اضافية: المجموعة علىوالتي ليس لها اي تأثير هام  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  المنتهيةالمالية  للفترات

  
  المحتوى  المعيار 

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

  مقابلة الموجودات والمطلوبات المالية (تعديل) - االدوات المالية: االفصاحات  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ةالترتيبات المشترك     ١١الماليه المعيار الدولي للتقارير 

  االفصاح عن المساهمات في كيانات اخرى  ١٢المعيار الدولي للتقارير الماليه 
  ةالعادل قياس القيمة  ١٣المعيار الدولي للتقارير الماليه 

  
مالي  معيار محاسبة قها في حال عدم وجودووقت تطبي المعايير المدرجة اعاله وتأثيرها على المجموعة تطبيقتدرس المجموعة 

  .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالميةصادر عن  مقابل لها



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -٩ - 

  

 تتمة – أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  أسس التوحيد 
بعد  الغرض الخاصذات  التالية ته التابعةوشرك تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية للبنك

  الت واألرصدة بين شركات المجموعة:إستبعاد المعام
  

  للملكية الفعليةالنسبة المئوية       
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ النشاط الرئيسي بلد التأسيس 

شركة صكوك بنك قطر الدولي 
  االسالمي المحدودة

 - -  اصدار صكوك جزر كايمن

 

 التحليل القطاعي  ٣

تمثــــل القطاعــــات اإلســــتراتجية للمجموعــــة. تقــــدم القطاعــــات  دنــــاه وهــــيأقطاعــــات تشــــغيلية كمــــا هــــو موضــــح  ســــتةالمجموعــــة  ىلــــد
وتـــدار بشـــكل منفصـــل بنـــاءًا علـــى إدراة المجموعـــة وهيكـــل التقـــارير الداخليـــة. لكـــل مـــن  ، اإلســـتراتيجية منتجـــات وخـــدمات مختلفـــة

. علــى األقــل عة بمراجعــة تقــارير االدارة الداخليــة لكــل قطــاع إســتراتيجي بشــكل شــهريتقوم لجنة إدارة المجمو  القطاعات اإلستراتيجية
  كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة. ييشرح الملخص التالي العمليات ف

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

  الحكومية وشبه الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.والمؤسسات 
  

  عمالء االفراد.الواالرصدة مع  األخرى تتضمن التمويالت و الودائع والمعامالت  الخدمات المصرفية لالفراد
  

و  االقتراضتقوم بأنشطة التمويل وادارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل   الخزينة واالستثمارات 
دوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطر واالستثمار أواستخدام  الصكوكاصدار 

  الحكومة.الشركات و  صكوكو في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرة األجل 
االنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في  تتضمن األنشطة االستثمارية

  المجموعة.
  
ـــم ونمـــو  ربـــح القطـــاع  علـــىادراج معلومـــات تتعلـــق بالنتـــائج والموجـــودات و المطلوبـــات لكـــل قطـــاع.  يقـــاس األداء بنـــاءًا  أدنـــاه ت

المطلوبــات. مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة الموجــودات و  تــتمفــي تقــارير االدارة الداخليــة التــي  اتم إدراجهــيــي التــالموجــودات والمطلوبــات و 
  . المعنية هي أساس تقييم نتائج قطاعات معينةالمعلومات تلك ن أاإلدارة  تعتقدث يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حي



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٠-

  
  تتمة -التحليل القطاعي   ٣
  

   
  (غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في أشهر  ستةلل

الخدمات المصرفية  
    للشركات

الخدمات المصرفية 
    لالفراد 

الخزينة 
  المجموع    اإلستثمارات و 

  
  الف 

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
                  

                  إيرادات خارجية :
  ٦١٢,٣٢٦    ١٨٥,٣٨٥    ١٩٨,٢١٧    ٢٢٨,٧٢٤    اجمالي ايرادات انشطة التمويل و اإلستثمار 

  ٢٤,٨٨٥    -     ١٢,٠١٩    ١٢,٨٦٦    رسوم وعموالت  اتصافي ايراد
  ٥,٦٨٧    ٥,٦٨٧    -     -     صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

  ٣٢,١٨٥    ٣٢,١٨٥    -     -     الحصة من نتائج شركات زميلة 
  ٦٧٥,٠٨٣    ٢٢٣,٢٥٧    ٢١٠,٢٣٦    ٢٤١,٥٩٠    اجمالي ايراد القطاع

                  البنود غير النقدية الهامة األخرى:
  )٢,٥٧٠(    )٢,٥٧٠(    -     -     قيمة إسثمارات مالية في صافي خسائر انخفاض 

  )٦,٧١٦(    -     -     )٦,٧١٦(    تمويل الصافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات 
  )٤٧,٣٤٢(    )٤٧,٣٤٢(    -     -     زميلة إستثمار في شركةجنبية عند تحويل خسائر تقييم عمالت أ

                  
  ٦١٨,٤٥٥    ١٧٣,٣٤٥    ٢١٠,٢٣٦    ٢٣٤,٨٧٤       المصروفاتربح القطاع قبل توزيع  



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١١-

  

  تتمة -التحليل القطاعي   ٣
  

    
  (غير مدققة) ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل

الخدمات المصرفية  
    للشركات

الخدمات المصرفية 
    لالفراد 

الخزينة 
  المجموع    واإلستثمارات 

  
  الف 

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
                  

                  إيرادات خارجية :
  ٥١٠,٦٩٧    ١٣٣,٨٧٣    ١٣٣,٠٢١    ٢٤٣,٨٠٣    اجمالي ايرادات انشطة التمويل و اإلستثمار 

  ٢٩,٧٣٤    -    ١٢,٤٨٥    ١٧,٢٤٩    صافي ايرادات رسوم وعموالت 
  ٥,٠٢٧    ٥,٠٢٧    -    -    صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

  ٣٦٫٤٥٢    ٣٦,٤٥٢    -   -    الحصة من نتائج شركات زميلة 

  
  اجمالي ايراد القطاع

  
٢٦١,٠٥٢  

  
١٤٥,٥٠٦  

  
١٧٥,٣٥٢  

  
٥٨١٫٩١٠  

        
  )١١,٦١١(    )١١,٦١١(    -    -    األخرى:البنود غير النقدية الهامة 

  )١٠,٠٩٣(    )١٠,٠٩٣(    -   -    زميلة جنبية عند تحويل إستثمار في شركةخسائر تقييم عمالت أ
  )٢٠,٠٠٠(    )٢٠,٠٠٠(    -    -    تمويل الصافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات 

                  
  ٥٤٠,٢٠٦    ١٣٣,٦٤٨    ١٤٥,٥٠٦    ٢٦١,٠٥٢       المصروفاتربح القطاع قبل توزيع  



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٢-

  
  تتمة -التحليل القطاعي   ٣
  

  
  

  
  
  تسويات إيرادات وارباح وموجودات ومطلوبات القطاع: التالية الجداولوضح ت

    
   أشهر المنتهية  ستةلل  
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠    ٢٠١٣ يونيو ٣٠  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  

  (غير مدققة)    (غير مدققة)
        الربح

  ٥٤٠,٢٠٦    ٦١٨,٤٥٥   المصروفاتاجمالي ارباح القطاعات قبل توزيع 
أخرى  موظفين وٕاستهالك ومصاريف تمويل ومصروفاتتكاليف 

  )٢٠٠,١١٨(    )٢٥٢,٨٧٦(   من األرباح أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلق والعائد على
        

  ٣٤٠,٠٨٨    ٣٦٥,٥٧٩  صافي ربح الفترة الموحد
  

  
  (غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠

الخدمات   
المصرفية 
    للشركات

الخدمات 
  المصرفية لالفراد 

الخزينة 
  المجموع    واإلستثمارات 

  
  الف  

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
                  
                  

  ٢٩,٥٦٧,٣٦٦    ١٢,٨٨٦,٢٥٠    ٦,٣٠٩,٤٤٧    ١٠,٣٧١,٦٦٩     القطاعموجودات 
                  

وحقوق أصحاب حسابات  مطلوبات
  للقطاعاالستثمار المطلق 

  
٢٦,٠٢٥,٨٣٩    ٤,٨٩٧,٥٢٦    ١٥,١٥٢,٨٧٦    ٥,٩٧٥,٤٣٧  

  
  (مدققة)  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

الخدمات   
المصرفية 
    للشركات

الخدمات 
  المصرفية لالفراد 

اإلستثمارات وٕادارة
  المجموع    الخزينة

  
  الف  

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
                  
                  

  ٢٦,٩٥٣,١٦٧    ١٢,٢٩١,٨٧٩    ٤,٤٩٤,٧٨٧    ١٠,١٦٦,٥٠١    موجودات القطاع
                  

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
  للقطاع المطلقاالستثمار 

  
٢٢,٩٩٧,٥٨٣    ٣,٣٥٥,٠٠٥    ١٣,٥١١,٩٩٩    ٦,١٣٠,٥٧٩  



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٣-

  

  تتمة -القطاعي التحليل   ٣
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠    ٢٠١٣ يونيو ٣٠  

  (غير مدققة)    (غير مدققة)
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   
        

        موجودات
  ٢٦,٩٥٣,١٦٧    ٢٩,٥٦٧,٣٦٦  إجمالي موجودات البيانات القطاعية 

  ١,٦٠٥,٨٧٣    ١,٨٤٨,٤٧٢  مبالغ غير موزعة 
        

  ٢٨,٥٥٩,٠٤٠    ٣١,٤١٥,٨٣٨  إجمالي الموجودات الموحدة
        

        وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق مطلوبات
  ٢٢,٩٩٧,٥٨٣    ٢٦,٠٢٥,٨٣٩  إجمالي مطلوبات البيانات القطاعية 

  ٥٢٥,٤٢٠    ٥١٢,٥٦٨  مبالغ غير موزعة 
        

  ٢٣,٥٢٣,٠٠٣    ٢٦,٥٣٨,٤٠٧  الموحدة وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقإجمالي المطلوبات 
  
  القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  ٤
  

  للمجموعة : والمطلوبات الماليةالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات  أدناه يوضح الجدول     
  
  

 ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  (غير مدققة)

  
عادلة من قيمة 

  خالل بيان الدخل 

عادلة منقيمة 
خالل حقوق 
     المساهمين

  
  

  التكلفة المطفأة

  
اجمالي القيمة 

  عادلة القيمة ال    الدفترية

  
  الف  

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
  الف  

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
                      

 نقد وارصدة لدى
  المصرف المركزي

  
 -     -    ١,٤٢٥,١٦٧    ١,٤٢٥,١٦٧    ١,٤٢٥,١٦٧  

  ٤,٧٢٤,٧٣٨    ٤,٧٢٤,٧٣٨    ٤,٧٢٤,٧٣٨    -     -     البنوك لدىارصدة 
  ١٦,٦٧٩,٤١٦    ١٦,٦٧٩,٤١٦    ١٦,٦٧٩,٤١٦    -     -     موجودات تمويل 

                       :ماليةاستثمارات 
  ٣٤٠,١٧٥    ٣٤٠,١٧٥    -     ٢٣٦,٢١٠    ١٠٣,٩٦٥    بالقيمة العادلة  -
  ٦,٢٠٨,٠٧٦    ٦,٢٠٢,٧٩١    ٦,٢٠٢,٧٩١    -     -     بالتكلفة المطفأة -

  ٢٤١,٧١٤    ٢٤١,٧١٤    ٢٤١,٧١٤    -     -      موجودات اخرى
    ٢٩,٦١٩,٢٨٦    ٢٩,٦١٤,٠٠١    ٢٩,٢٧٣,٨٢٦    ٢٣٦,٢١٠    ١٠٣,٩٦٥  
                      

  ٢,٣٥٦,٣٦١    ٢,٣٥٦,٣٦١    ٢,٣٥٦,٣٦١    -     -     بنوك ارصدة من 
حسابات العمالء 

  الجارية
  

 -     -    ٥,٣٧٢,٣٩١    ٥,٣٧٢,٣٩١    ٥,٣٧٢,٣٩١  
  ٢,٥٤١,١٦٤    ٢,٥٤١,١٦٤    ٢,٥٤١,١٦٤    -     -     صكوك تمويل 
  ٢٩٢,٧٢٥    ٢٩٢,٧٢٥    ٢٩٢,٧٢٥    -     -      مطلوبات اخرى

     -     -    ١٠,٥٦٢,٦٤١    ١٠,٥٦٢,٦٤١    ١٠,٥٦٢,٦٤١  



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٤-

  

  تتمة -القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  ٤
  

  

  
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  (مدققة)

  

عادلة من قيمة 
  خالل بيان الدخل 

عادلة من قيمة 
 خالل حقوق 
    المساهمين

  
  
  

  التكلفة المطفأة

  

اجمالي القيمة 
  القيمة العادلة     الدفترية

  
  الف  

    لایر قطري
  الف

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
  الف  

    لایر قطري
  الف

  لایر قطري
                      

 ىنقد وارصدة لد
  المصرف المركزي

  

-    -    
 

١,٣٥٤,٠٧٧   
 

١,٣٥٤,٠٧٧    
 

١,٣٥٤,٠٧٧  
  ٥,٤٤٩,٥٧٤    ٥,٤٤٩,٥٧٤    ٥,٤٤٩,٥٧٤    -    -    البنوك ارصدة لدى

  ١٤,٦٧٥,١١٠    ١٤,٦٧٥,١١٠    ١٤,٦٧٥,١١٠    -   -    موجودات تمويل 
                      مالية استثمارات 

  ٢٤٣,٦٥٨    ٢٤٣,٦٥٨    -    ٢٤٣,٦٥٨    -    بالقيمة العادلة  -
  ٤,٧٦٧,٤٨٤    ٤,٧٦٠,٤٦١    ٤,٧٦٠,٤٦١    -    -    بالتكلفة المطفأة -

  ٢٤٩,٣١٤    ٢٤٩,٣١٤    ٢٤٩,٣١٤    -    -     موجودات اخرى
    

-    
  

٢٤٣,٦٥٨    
  

٢٦,٤٨٨,٥٣٦    
  

٢٦,٧٣٢,١٩٤    
  

٢٦,٧٣٩,٢١٧  
                      

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

  الجارية
  

-    -    ٥,٦٣٩,٤٩٦    ٥,٦٣٩,٤٩٦    ٥,٦٣٩,٤٩٦  
  ٢,٥٤٠,٣٣٨    ٢,٥٤٠,٣٣٨    ٢,٥٤٠,٣٣٨    -    -    صكوك تمويل 
  ٢٨٩,٤١٧    ٢٨٩,٤١٧    ٢٨٩,٤١٧    -    -     مطلوبات اخرى

    -    -    ٩,٢٨٣,٩١٨   
 

٩,٢٨٣,٩١٨   
 

٩,٢٨٣,٩١٨  



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٥-

  

  تتمة -القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية     ٤
 

 تدرج القيمة العادلة      

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

  

  
 المستويات بين تحويل حدث إذا ما المجموعة تقرر متكرر، على أساس العادلة بالقيمة تسجيلها يتم التي المالية لألدوات بالنسبة

 في) ككل العادلة القيمة لقياس هامة تعتبر التي مدخالتلل مستوى أدنى إلى استنادا( تصنيفال تقييم إعادة خالل من التدرج في
  .مالية فترة كل نهاية

  
  :العادلة بالقيمة التالية المالية األدوات كان لدى المجموعة ، ٢٠١٣ يونيو ٣٠ في كما

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  لایر قطريألف     لایر قطريألف     لایر قطريألف     لایر قطريألف    (غير مدققة)

        
بالقيمة العادلة من إستثمارات 

  ١٠٨,٦٠٨  -   ١٢٧,٦٠٢  ٢٣٦,٢١٠  المساهمينخالل حقوق 
بالقيمة العادلة من إستثمارات 

  -   -   ١٠٣,٩٦٥  ١٠٣,٩٦٥  خالل بيان الدخل 
  
  ١٠٨,٦٠٨    -    ٢٣١,٥٦٧   ٣٤٠,١٧٥  
      
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة  
(مدققة) ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  لایر قطريألف     لایر قطريألف     لایر قطريألف     لایر قطريألف   
    

من  إستثمارات متاحة للبيع
  ١١٣,٥٦٤    -   ١٣٠,٠٩٤   ٢٤٣,٦٥٨  المساهمينخالل حقوق 

  
لقياس القيمة العادلة ، ولم يتم  ٢والمستوى  ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى  ٢٠١٣ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

  .لقياس القيمة العادلة ٣عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

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

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

التقنيــات التــي تســتخدم بيانــات لهــا تــأثير هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى بيانــات : ٣المستوى 
 .سوقية واضحة



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٦-

  

  انخفاض القيمة    ٥
 الدليل. أصل قيمة انخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم مالي مركز بيان كل تاريخ في

 التأخر أو التقصير يتضمن )الملكية حقوق أدوات في االستثمارات  متضمنة( المالية الموجودات قيمة انخفاض على الموضوعي
 لم بشروط المجموعة جانب من التمويل أو الدفعاتموجودات  هيكلة إعادة أو فيها المستثمر الشركة/ المقابل الطرف جانب من
 النشطة السوق اختفاء أو إفالس في سيدخل المصدر أو المقترض أن على والمؤشرات ذلك بخالف فيها لتفكر المجموعة تكن

 لدى الدفع مركز في السلبية التغيرات مثل موجودات بمجموعة يتعلق فيما مالحظتها يمكن التي األخرى البيانات أو المالية للورقة
 أدوات في لالستثمارات وبالنسبة ذلك إلى باإلضافة. التقصير بحاالت المتعلقة االقتصادية الظروف أو المصدرين أو المقترضين

 انخفاض على موضوعيا دليال يعتبر تكلفتها من أقل إلى العادلة قيمتها في االجل طويل أو الهام االنخفاض فإن الملكية حقوق
 .القيمة

  
 الملكية حقوق خالل من عادلةال قيمةبال المصنفة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات

 فإنه العادلة بالقيمة والمقاسة الملكية حقوق خالل من عادلةال قيمةبال المصنفة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات حالة في
 فيه تنخفض الذي( االجل طويل أو) أدنى كحد% ٢٠ بنسبة السوقية القيمة فيه تنخفض الذي( الهام لالنخفاض اعتبار يوضع
 قيمة كانت إذا ما تحديد عند تكلفته دون ما إلى لالستثمار العادلة القيمة في) األقل على أشهر ٩ لمدة السوقية القيمة

 عادلةال قيمةبال المصنفة الملكية حقوق أدوات في لالستثمارات بالنسبة الدليل هذا مثل وجود حالة في. انخفضت قد االستثمارات
 من الموحد المساهمين حقوق في التغيرات بيان في سابقا بها المعترف المتراكمة الخسارة استبعاد يتم الملكية حقوق خالل من

 في سابقا بها المعترف القيمة في االنخفاض خسائر عكس يتم ذلك بعد. الموحد الدخل بيان في به واالعتراف المساهمين حقوق
ن لایر مليو  ٢,٦سجلت المجموعة  .المساهمين حقوق خالل من الملكية حقوق أدوات في االستثمارات عن الموحد الدخل بيان

) خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية والتي تم ادراجها في " صافي مليون لایر قطري ١١,٦: ٢٠١٢ يونيو ٣٠قطري (
  بيان الدخل الموحد. ضمنخسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية" 

  
  

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

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 خسارة االنخفاض في 

خفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها القيمة يتم عكس خسارة االن
سابقا. تدرس المجموعة الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من 

امة بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة. المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع الموجودات المالية اله
لم تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك  الفردية الهامة التي جميع الموجودات المالية

أية خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. يتم تقييم الموجودات المالية غير الهامة فرديا بصورة جماعية 
مليون لایر قطري  ٦,٧سجلت المجموعة  خاطر متماثلة.للتعرف على خسائر القيمة بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص م

تمويل والتي تم ادراجها في " صافي خسائر ال) خسائر انخفاض في قيمة موجودات مليون لایر قطري ١٠,١:  ٢٠١٢ يونيو ٣٠(
  تمويل" في بيان الدخل الموحد.الانخفاض في قيمة موجودات 



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٧-

  

  تتمة -انخفاض القيمة     ٥
  

  في شركات زميلة  استثمار       
تحدد المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على إنخفاض في قيمة اإلستثمار في الشركة 
الزميلة. في هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة اإلنخفاض بالفرق بين القيمة العادلة في الشركة الزميلة والقيمة الحالية 

 ٢٠: ٢٠١٢ يونيو ٣٠مليون لایر قطري ( ٤٧,٣سجلت المجموعة  يق الفرق في القيمة في بيان الدخل الموحد.ويقوم بتحق
عند تحويل استثمار  "خسائر تقييم عمالت اجنبية وتم إدراجها فيزميلة  كخسائر تققيم عمالت أجنبية لشركةمليون لایر قطري) 

  بيان الدخل الموحد. ضمنزميلة"  شركةفي 
  
  
   موجودات تمويل    ٦
  

  
  مالحظة :

مليون لایر  ٢٤٥,٦مبلغالقيمة ودات التمويل المتأخرة في السداد وغير منخفضة موج متضمنةوالمويل المتعثرة موجودات التاجمالي بلغ 
 تمثل مليون لایر قطري ٢٤٦,٤: ٢٠١٢ديسمبر ٣١( ٢٠١٣ يونيو ٣٠من إجمالي موجودات التمويل في  ٪١,٣٨قطري والذي يمثل 

  من إجمالي موجودات التمويل). ٪١,٥٦

 يونيو ٣٠    
٢٠١٣  

   يونيو ٣٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
٢٠١٢  

  ألف    ألف    ألف    
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    

  (غير مدققة)    (مدققة)    (غير مدققة) 
           

  ١٢,٤٣٣,٨٦٩    ١٥,٧٧٣,٦٧٠    ١٧,٨٦٠,٤٢١  تمويلاجمالي موجودات 
  )٨٣٣,٦٩٩(    )٩٢٤,٤٢٦(    )٩٩٧,٠٧٤(  أرباح مؤجلة   يخصم:

  )١٢٦,٤٩٧(    )١١٥,٥٩٢(    )١٢٠,٥٣٢(    تمويلخسائر االنخفاض في قيمة موجودات   
  )٤٨,٧٩٤(    )٥٨,٥٤٢(    )٦٣,٣٩٩(  االرباح المعلقة  
              

  ١١,٤٢٤,٨٧٩    ١٤,٦٧٥,١١٠    ١٦,٦٧٩,٤١٦  صافي موجودات تمويل



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٨-

  
  إستثمارات مالية        ٧    

 

 

  (غير مدققة)  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  

  (مدققة) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 االجمالي  غير مدرجة  مدرجة
  

 االجمالي غير مدرجة مدرجة
  الف 

  لایر قطري
  الف 

  لایر قطري
  الف 

  لایر قطري
  الف  

  لایر قطري
  الف 

  لایر قطري
  الف 

  لایر قطري
استثمارات مصنفة بالقيمة 
  :العادلة من خالل بيان الدخل

 استثمارات في أدوات دين  
 ٨٦,٧٥٩ -  ٨٦,٧٥٩ ثابتذات معدل  -

  

- - - 

 - - -   ١٧,٢٠٦ -  ١٧,٢٠٦  ذات معدل متغير  - 

                
  ١٠٣,٩٦٥  -   ١٠٣,٩٦٥    - - - 

                
إستثمارات في أدوات ذات 

مصنفة بالتكلفة  طبيعة دين
  المطفأة

   
 ٣,٩٣٣,٢٠٣ ٢,٩٤٩,٥٢٠ ٩٨٣,٦٨٣  ٥,٤١٠,٧١٢ ١,٤٦٢,٦٦٩٣,٩٤٨,٠٤٣  صكوك حكومة قطر -

 ٨١٧,٨٧٠ - ٨١٧,٨٧٠   ٧٨٣,٩٤٣ -  ٧٨٣,٩٤٣  ذات معدل ثابت -

 ٩,٣٨٨ - ٩,٣٨٨   ٨,١٣٦ -  ٨,١٣٦  ذات معدل متغير -

                
  ٤,٧٦٠,٤٦١ ٢,٩٤٩,٥٢٠ ١,٨١٠,٩٤١  ٦,٢٠٢,٧٩١ ٢,٢٥٤,٧٤٨٣,٩٤٨,٠٤٣ 

  
استثمارات في أدوات حقوق 

ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من 
 ٢٣٦,٢١٠ ١٠٨,٦٠٨ ١٢٧,٦٠٢ المساهمينخالل حقوق 

  

٢٤٣,٦٥٨ ١١٣,٥٦٤ ١٣٠,٠٩٤ 

  
  ٦,٥٤٢,٩٦٦ ٢,٤٨٦,٣١٥٤,٠٥٦,٦٥١

  
٥,٠٠٤,١١٩ ٣,٠٦٣,٠٨٤ ١,٩٤١,٠٣٥ 



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -١٩-

  

  االحتياطي القانوني    ٨
% من صافي الربح للسنة إلى ١٠، يحول كما تم تعديلة  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم   

للتوزيع إال  قابل% من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير ١٠٠االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا 
وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم  ٢٠٠٢لسنة  ٥رقم  الشركات التجارية القطريفي الحاالت التي حددها قانون 

  % من رأس المال المدفوع.١٠٠أية مبالغ لإلحتياطي القانوني حيث أن اإلحتياطي القانوني يزيد عن  بتحويلالمجموعة 
  
  احتياطي المخاطر     ٩

 من كل تمويل لموجودات الطارئة الحاالت لتغطية مخاطر احتياطي تكوين يجب ، المركزي قطر مصرف لتعليمات وفقا
أصبح الحد  ٢٠١٣يناير  ١(ابتداء من  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١حتى  %٢ بنسبة أدنى حد باشتراط والخاص العام القطاعين
 داخل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاصالتمويل  إجمالي من %)٢بدال من  % ٢,٥ مخاطرال حتياطياألدنى إل
 قطر في المالية وزارة قبل من المضمون أو/ إلى المقدم التمويل. األرباح المعلقةو  مخصصاتال استبعاد بعد قطر وخارج

الى احتياطي  تحويل اية مبالغ خالل الفترةلم يتم . المباشر التمويل إجمالي من يستبعد نقدية ضمانات مقابل التمويل أو
  .)قطري لایرمليون  ١٠٥: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( تحويل المبلغ المطلوب فى نهاية السنةالمخاطر حيث ان سيتم 

  
  أخرى احتياطيات    ١٠

 خصم بعد زميلة شركات في اإلستثمارات من الموزعة غير األرباح من المجموعة حصةفي  األخرى اإلحتياطيات تمثل
مليون  ٢: ٢٠١٢ يونيو ٣٠( قطري لایرمليون  ٤خالل الفترة  المستلمة األرباحتوزيعات بلغت  .المستلمة األرباحتوزيعات 

  ).قطري لایر
  
  

  ارباح نقدية    ١١
بنسبة  توزيع أرباح نقدية على المساهمينعلى  ٢٠١٣مارس  ١٠في  للمساهمين العموميةتمت المصادقة من قبل الجمعية 

٪ توزيعات ٣٥: ٢٠١٢ يونيو ٣٠(، ) للسهم قطري لایر ٣,٥(  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في  السنةعن % ٣٥
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١لایر قطري للسهم) عن السنة المنتهية في  ٣,٥نقدية (



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -٢٠-

  

  ما فى حكمهالنقد و   ١٢
أصلية  استحقاقأرصدة بتواريخ  يشتمل على حكمه يما ففإن النقد و  الموحد المرحلي المختصر لغرض بيان التدفقات النقدية  

  :كالتالي أشهر ثالثةأقل من 
  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣ يونيو ٣٠  
  (غير مدققة)     (مدققة)     (غير مدققة)   
  الف   

  لایر قطري
  الف   

   لایر قطري
  الف   

  لایر قطري
            

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 
(بعد إستبعاد حساب  يالمركز 

  ٣٠٧,٦٣٤    ٤٥٩,٠٠٤    ٣٦٧,٠٠٣ المقيد) اإلحتياطي النقدي
  ٥,٥٨١,٤٢٦    ٥,٤٤٩,٥٧٤    ٤,٧٢٤,٧٣٨  بنوك لدى أرصدة

            
  ٥,٨٨٩,٠٦٠    ٥,٩٠٨,٥٧٨    ٥,٠٩١,٧٤١  

  
  المحتملة  واإللتزامات المطلوبات  ١٣

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١    ٢٠١٣ يونيو ٣٠  
  (مدققة)     (غير مدققة)   
  الف   

  لایر قطري
  الف   

   لایر قطري
        
        المطلوبات المحتملة  
        

  ٨٢٢,٦٣٠    ٩٨٨,٠٣٢ غير مستغلة قابلة لإللغاء تسهيالت 
  ٣٧,٦٠٧    ٤٥,٤٤١ قبوالت بنكية

  ٨٠١,٦١٨    ٩٤٨,٤٤٧ خطابات ضمانات
  ٢٢٢,٣٢٦    ٢٤٧,٢١١ خطابات اعتماد

  ٥,٤٦٢    ٩,٩٦٦  اخرى
        
  ١,٨٨٩,٦٤٣    ٢,٢٧٥,٠٩٧  



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -٢١-

  

  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 تتم األطراف تلك قبل من هاماً  تأثيراً  عليها يمارس
  

  
كما  ةهام يملكون فيها حصصاً التي و الشركات أمع أعضاء مجلس اإلدارة  السنة / الفترة / المعامالت خاللبلغت األرصدة   

  :يلي
  

   ٢٠١٣ يونيو ٣٠  
  (غير مدققة)

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
  (مدققة)

  مجلس    زميلة شركات  
 اإلدارة

 
  أخرى

  مجلس    شركات زميلة 
 اإلدارة

 
  أخرى

  الف   الف   الف   الف   الف    الف  
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري  
                        

                        الموجودات:
  ٧٠,٥٦٤    ١٣٠,٨٠٨    ٢,١٣٧  ١١٩,٤٥٩   ١٨١,٤٠٤    ١,١٧٩  موجودات تمويل

                        
                        المطلوبات:

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
  ١٥,٤٠٣  المطلق

  
١٢١,١٨٧ 

  
٦٣,٠١٩  

  
٢١٤,٩٥٦  

  
٤٥,٣١٠  

  
٤٢,٦٢٢  

                        

                        :بنود خارج الميزانية
                        و إلتزامات محتملة

  ٣,٤٢٥    ٧٨٢    -    ٣,٠٧٨    ٤٠٠    -   أخرى والتزامات ضمانات
   

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل  
  (غير مدققة)

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل  
  (غير مدققة)

شركات   
    زميلة

مجلس 
    شركات زميلة    أخرى    اإلدارة

مجلس 
  أخرى    اإلدارة

  ألف  
    لایر قطري

  ألف
    لایر قطري

  ألف
    لایر قطري

  ألف
    لایر قطري

  ألف
    لایر قطري

  ألف
  لایر قطري

                        :بنود بيان الدخل الموحد
  ٧١٩    ٣,٢٧٠    -    ٢,٨٦٠    ٤,٣٥٩    ٢٩  صافي إيرادات أنشطة التمويل 

  ١,٦٥١    ٧,٥٤١    -    ٦,٦٨٤    ٨,١٨٠    ٦٥  رسوم وعموالت
العائد على حقوق أصحاب 

  ٢٩١    ٥٧٧    ٥١٣    ٨١٧    ٨٩٦    ١١٤  اإلستثمار المطلق



   )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
  

  المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 

  -٢٢-

  

  تتمة - معامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

  :كالتالي الفترة خالل باإلدارة المسؤولين كبار تعويضات بلغت       
 

 

  ة في المنتهيأشهر  ستةلل
 
  
  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  (غير مدققة)  (غير مدققة)
  لایر قطري  لایر قطري

 

 ٧,١٦٤  ٨,٢٥١  منافع قصيرة األجل

 ١,٠٤٥  ١,١٤٩  منافع طويلة األجل
     
  
 

٨,٢٠٩  ٩,٤٠٠ 

  
  أرقام المقارنة   ١٥

لم يكن إلعادة التبويب هذا أي تأثير على اشى مع العرض للفترة الحالية. عند الضرورة لكي تتمتبويب أرقام معينة  تم إعادة 
  فترة / السنة.مقارنة الألرقام حقوق المساهمين اجمالي أو الربح  يصاف

  




