
 

 

  

  

  

  

  

  

  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  قطر  –الدوحة 

  

  المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ٢٠١٠ يونيو ٠٣أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  مع تقرير المراجعة للمدقق المستقل

  

  



  )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

  للمدقق المستقلالبيانات  المالية المرحلية المختصرة مع تقرير المراجعة 

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  
  
  
  

  --  لمدقق الحسابات المستقلالمراجعة تقرير 

  ةـصفح     رسهلفا

  ١ المختصر بيان المركز المالي المرحلي

  ٢ المرحلي المختصر بيان الدخل

  ٤  المرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين

  ٤ المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية

  ٩ - ٥  المختصرة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  ٨-٩٩ر .  ق
  

  المراجعة لمدقق الحسابات المستقلتقرير 
  

  المحترمين                   أعضاء مجلس اإلدارةئيس ور /السادة

  )شركة مساهمة قطرية( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  قطر –الدوحة 

  

  المقدمة

 بيان المركز الماليوالتي تتكون من ") البنك ) (" ق.م.ش(البيانات المالية المرحلية المختصرة لبنك قطر الدولي اإلسالمي  بمراجعة قمنا لـقد
بيانات و ٢٠١٠يونيو  ٣٠ لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في الدخل وكل من بيان ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما في  المرفق المختصر ليالـمرح

 .اإليضاحات التفسيريةأشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، وبعض  الستةالتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة 
ة البنك مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة إن إدار

على " التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(ومعيار المحاسبة الدولي رقم وتعليمات مصرف قطر المركزي إلسالمية للمؤسسات المالية اوالمراجعة 
  .المختصرة إستناداً إلى مراجعتنا إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية .واليالت
  

  نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات "  )٢٤١٠(لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 
، تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور " ل للمنشأة المستق

ر للمعايي المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى ، إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً
فإننا ال نبدي  لك ،الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً لذ

  .رأي تدقيق بشأنها
  

  اإلستنتاج

ت المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ، من جميع ستناداً إلى أعمال مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البياناإ
  .وتعليمات مصرف قطر المركزي من البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة) ٢(وفقاً لما هو مبين في إيضاح رقم النواحي الجوهرية ، 

  
  

  ديلويت آند توش عن  
  
 

  ايمحمد عثمان باهيم  

  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  ٢٠١٠ يوليو ١١  

  قطر –الدوحة   



  )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  كما

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٠إلى  ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ١ - 

  

 

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

      الموجودات
  ٦٤٢.٣٧٧  ٧١٧,٤٢٣  نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٣.٨٦٤.١٠٢ ٢,٨٩٨,٣٢٢  أرصدة واستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية

 ١٠.١٣٦.٤٤٦ ١١,٨٠٥,٣٠٤  األنشطة التمويلية ذمم وأرصدة

 ٦٥٧.٨٧٧ ١,٨١٨,٣٤٢  استثمارات مالية

 ٣٤٣.٣٧٩ ٢١١,٥٨٤  استثمارات في شركات زميلة

  ٢٠.٥٧٨ ٢٤,٠٦٤  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض التأجير
 ٣٠٤.٢٢٣  ٣٠٤,٥٧٥  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض المتاجرة

 ٢١٩.٩٤٦ ٢١٨,٩١٥  العقارات والمعدات

  ٣٦٢.٠١٨  ٤٠٥,٩٩٥  موجودات أخرى
  ١٦.٥٥٠.٩٤٦  ١٨,٤٠٤,٥٢٤  إجمالي الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحقوق المساهمين

      المطلوبات
  ٢٢.٠٩٠  ١٤,٥٠٥  أرصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية

  ٢.٤٥١.٧٢٩  ٢,٨٤٤,٧٧٦  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
  ١.١٧٦.٢١٥ ١,٢٥٩,٩٨١  مطلوبات أخرى

  ٣.٦٥٠.٠٣٤ ٤,١١٩,٢٦٢  إجمالي المطلوبات
      

  ٩.١٠١.٥٦٣  ١٠,٧٥٧,٧١٥  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
      

      حقوق المساهمين
  ١.٣٨٧.٥٤٧  ١,٣٨٧,٥٤٧  رأس المال المصدر والمدفوع

  ١.٦٥١.٣٦٧  ١,٦٥١,٣٦٧  ياحتياطي قانون
  ٥٤.٧٧٣  ٤٨,٧٥٧  احتياطي القيمة العادلة

  ١٢٦.٨٦٩  ١٢٦,٨٦٩  احتياطي مخاطر
  )١.٧٩٠(  )١,٧٩٠(  ةجنبيأاحتياطي تقييم عمالت 

  ٢٠.٧٨٧  ٢٠,٧٨٧  خرىأاحتياطيات 
  ٥٢٩.٧٩١  --   أرباح مقترح توزيعها

  ٣٠.٠٠٥  ٢٩٤,٠١٠  أرباح مدورة
  ٣.٧٩٩.٣٤٩ ٣,٥٢٧,٥٤٧  إجمالي حقوق المساهمين

      
  ١٦.٥٥٠.٩٤٦  ١٨,٤٠٤,٥٢٤  ستثمار المطلق وحقوق المساهمينمالي المطلوبات وحقوق أصحاب اإلإج

  
ن المجلس الموافقة عليها بالنيابة ع تتمو،  ٢٠١٠ يوليو ١١من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المرحلية المختصرة  تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية

  :من قبل
  

  عبد الباسط أحمد الشيبي    ثاني خالد بن ثاني آل. د
  الرئيس التنفيذي    والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



  )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

  بيان الدخل المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية 

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٠إلى  ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة

 - ٢  -  

  
 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهرالمنتهية في  يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في   

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  إيضاح  

  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري    
            

  ٣٥١.٠٥٧  ٤١٦,٢١٦  ١٧٦.٨٦٥  ٢٠٧,١٨٠    األنشطة التمويلية إيرادات
  ٥٧.٥٨١  ٣٦,٠٩٣  ٢٥.٦٤١  ٢١,١١٢    األنشطة االستثمارية إيرادات

  ٤٠٨.٦٣٨  ٤٥٢,٣٠٩  ٢٠٢.٥٠٦  ٢٢٨,٢٩٢    مجموع أرباح األنشطة التمويلية واالستثمارية 

            
  ٤٦.٢٤٢  ٤٨,٣٨١  ٢٢.٢٢٢  ٢١,١٤٤    إيرادات عموالت ورسوم

  )٢.٦٤٩(   )٣,٠٨٥(  )١.٣٩٨(   )١,٦٠٥(    صروفات عموالت ورسومم

  ٤٣.٥٩٣  ٤٥,٢٩٦  ٢٠.٨٢٤  ١٩,٥٣٩    عموالت ورسومإيرادات صافي  

            
  ٩١٨  ٢,١٤٧  ٤.٤٠٤  ٤٢٠    أرباح عمليات النقد األجنبي

  ٤٥٣.١٤٩  ٤٩٩,٧٥٢  ٢٢٧.٧٣٤  ٢٤٨,٢٥١    التشغيلية يراداتصافي اإل

            
  )٦٢.٩١٥(   )٨٢,٣٦٣(  )٣٢.٧٧٣(   )٥٢,٥٣٣(    مصاريف إدارية وعمومية

  )٤.٤٧٣(   )٥,٦٧٨(  )٢.٣١٤(   )٢,٨٥٤(    استهالكات وإطفاءات
  )٥.٠٠٠(   )٥,٠٠٠(  )٥.٠٠٠(   )٥,٠٠٠(    مخصص تدني قيمة الذمم واالنشطة التمويلية

  --  ٢٥,٢٢٨  --  ٢٥,٢٢٨  ٥  ايرادات اخرى

صافي أرباح الفترة قبل خصم نصيب أصحاب 

  تثمار المطلقحسابات االس

  
٣٨٠.٧٦١  ٤٣١,٩٣٩  ١٨٧.٦٤٧  ٢١٣,٠٩٢  

نصيب أصحاب حسابات االستثمار : يخصم
  المطلق من صافي الربح 

 
  )١٢٥.٥٥١(   )١٥٩,٥٩٢(  )٦٩.١٧١(   )٨١,٧١٦(  

  ٢٥٥.٢١٠  ٢٧٢,٣٤٧  ١١٨.٤٧٦  ١٣١,٣٧٦    صافي ربح الفترة لحقوق المساهمين

 بالريال(لسهم من األرباح على االعائد األساسي 

  )القطري

  ١.٨٤  ١،٩٦  ٠،٨٤  ٠،٩٥  

  
  

  



  )ق.م.ش(اإلسالمي بنك قطر الدولي 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٠إلى  ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٣ -  

  

  

  إحتياطي قانوني  رأس المال  ايضاح  

إحتياطي 

  القيمة العادلة

إحتياطي 

  مخاطر

إحتياطي تقييم 

  عمالت أجنبية

إحتياطيات 

  اخرى

أرباح مقترح 

  اإلجمالي  األرباح المدورة  توزيعها

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف    

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  يال قطرير  ريال قطري  ريال قطري    

                      

  ٣,٧٩٩,٣٤٩  ٣٠,٠٠٥  ٥٢٩,٧٩١  ٢٠,٧٨٧  )١,٧٩٠(  ١٢٦,٨٦٩  ٥٤,٧٧٢  ١,٦٥١,٣٦٩  ١,٣٨٧,٥٤٦    ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 

  )٥٢٩,٧٩١(  --  )٥٢٩,٧٩١(  --  --  --  --  --  --  ٤  ٢٠٠٩توزيعات األرباح عن العام 
  ٢٧٢,٣٤٧  ٢٧٢,٣٤٧  --  --  --  --  --  --  --    لفترةاصافي ربح 
  )٦,٠١٤(  --  --  --  --  --  )٦,٠١٤(  --  --    في إحتياطي القيمة العادلة صافي التغير

  )٨,٣٤٢(  )٨,٣٤٢(  --  --  --  --  --  --  --    دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية

 ٣,٥٢٧,٥٤٩  ٢٩٤,٠١٠  --   ٢٠,٧٨٧  )١,٧٩٠(  ١٢٦,٨٦٩  ٤٨,٧٥٨  ١,٦٥١,٣٦٩  ١,٣٨٧,٥٤٦     ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش(اإلسالمي بنك قطر الدولي 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٠إلى  ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٤ -  

  
  

  
  

 رأس المال

  إحتياطي مخاطر  احتياطي القيمة العادلة  حتياطي قانونيإ  المدفوع

أرباح  مقترح 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  توزيعها

  ريال قطري الف  ريريال قط الف  ريال قطري الف  ريال قطري الف  ريال قطري الف  ريال قطري الف  ريال قطري الف  

                

  ٢.٧٨٠.٢٩٠  ٨١.٧٤٦  ٥٠٤.٥٦٢  ١١٤.٣٦٩  )٣٢.٠٤١(  ٨٥٠.٢٤٦  ١.٢٦١.٤٠٨  )مدققة( – ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

  )٥٠٤.٥٦٢(  --  )٥٠٤.٥٦٢(  --  --  --  --  أرباح موزعة

  ١٢٧  ١٢٧  --  --  --  --  --  االسهم كسور بيع
  ٢٥٥.٢١٠  ٢٥٥.٢١٠  --  --  --  --  --  لفترةاربح صافي 

  ٦٧.٠٨٤  --  --  --  ٦٧.٠٨٤  --  --  إحتياطي القيمة العادلةصافي التغير في 
  ٤٦٣.٥٦٧  --  --  --  --  ٤٠٠.٤٩٨  ٦٣.٠٦٩  )اصدار خاص(الزياده فى رأس المال

  ٣.٠٦١.٧١٦  ٣٣٧.٠٨٣  --  ١١٤.٣٦٩  ٣٥.٠٤٣  ١.٢٥٠.٧٤٤  ١.٣٢٤.٤٧٧  )مراجعة( – ٢٠٠٩يونيو  ٣٠الرصيد في 



  )ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٠إلى  ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٥ -  

 

 
 يونيو ٣٠لمنتهية في أشهر ا الستةلفترة   إيضاح

    ٢٠٠٩  ٢٠١٠  

  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري    
        

  )١.٥٧٠.٨٥٤(  )١,٠٨٠,٨٠٣(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

        
        األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

  )١٣(  )١,٣٤٧,٧٧٨(    شراء استثمارات مالية
  )١٣.٢٨٣(  )٤,٤٢٧(    عقارات ومعداتشراء 

  --  )٩,٨٠٠(    من إستثمارات في شركات زميلةمتحصالت 
  ٢٦٣.٩٥٥  ١٨٧,٧٥٣    متحصالت من بيع استثمارات مالية

  ٢٧.٥٠٠  -     متحصالت من بيع إستثمارات عقارية 
  ٣٤٧.٩٨٥  -     متحصالت من بيع المحفظة  العقارية 

  ٣٠  -     عقارات ومعداتمتحصالت من بيع 
  )٤٨.١٠١(  )٣٥٦(    ات عقارية شراء إستثمار

  --  ٨٥٥    شركات زميلةأرباح مستلمة من 

  )٤١.١٢٥(  ١٤٢,٤٥٠    استثمارات في شركات زميلة

  ٥٣٦.٩٤٨  )١,٠٣١,٣٠٣(    األنشطة االستثمارية الناتجة من / )المستخدمة في( التدفقات النقدية صافي

        
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ١.٠٢٤.٢٨٨  ١,٦٦٤,٠٧٨    يادة  في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقصافي الز

  )٥٠٤.٥٦٢(  )٥٢٩,٧٩١(    أرباح موزعة مدفوعة
  ٤٦٣.٥٦٧  -     )اصدار خاص(الزياده فى رأس المال 

  ١٢٧  --     المتحصل من بيع كسور االسهم 

  ٩٨٣.٤٢٠  ١,١٣٤,٢٨٧    صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

        

  )٥٠.٤٨٦(  )٩٧٧,٨١٩(    صافي النقص في النقد وشبه النقد 

        

  ٢.٢٩٧.٧٧٣  ٤,٠٥٥,٤١٥    النقد وشبه النقد في بداية الفترة

        

  ٢.٢٤٧.٢٨٧  ٣,٠٧٧,٥٩٦  ٧  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
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    الوضع القانوني والنشاط الرئيسي .١

  
ويعمل من خالل  ١٩٩٠لسنة ) ٥٢(شركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم ك" البنك"تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 

متداولة في بورصة  ةالبنك مدرج أسهم إن .داخل قطر اًفرع عشر اربعةومقره الرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير في الدوحة 
  .قطر

  

اً للنظام األساسي للبنك وفي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية يمارس البنك الخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفق
  .وتعليمات مصرف قطر المركزي

  
  
  الهامة السياسات المحاسبية .٢

  
لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وفقاً المختصرة المالية المرحلية  تم إعداد هذه البيانات

إن السياسات ". التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبية الدولي رقم معيار رف قطر المركزي وعرضها وفقاً لاإلسالمية وتعليمات مص
السنوية تتطابق مع السياسات المستخدمة في إعداد البيانات المالية المختصرة المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية 

  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلصدار بيانات مالية كاملة بما يتالئم مع 
إضافة إلى ذلك ليس ، متطلبات معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١لعام الذي ينتهي في مؤشراً لنتائج ا ٢٠١٠يونيو  ٣٠ر نتائج الفترة المنتهية في بالضرورة أن تعتب
  
  

  التحليل القطاعي .٣

  
  .يمارس البنك أنشطته من خالل قطاع أعمال رئيسي واحد يتمثل في ممارسة األعمال المصرفية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

  :نك تتلخص في التاليإليرادات الب إن التوزيع الجغرافي
  

 يونيو ٣٠منتهية في الأشهر  الستةلفترة  

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  

      :اإليرادات والمصاريف
  ٤٧.١٢٤  ٣٦,٦٤٨  المحفظة الدولية
  ٣٦١.٥١٤  ٤١٥,٦٦١  المحفظة المحلية
  ٤٤.٥١١  ٧٢,٦٧١  إيرادات أخرى

  ٤٥٣.١٤٩ ٥٢٤,٩٨٠  مجموع اإليرادات
      

      :المصاريف
  )٧٢.٣٨٨(  )٩٣,٠٤١(  مخصصات ومصاريف

  )١٢٥.٥٥١(  )١٥٩,٥٩٢(  نصيب أصحاب حسابات االستثمار المطلق من األرباح

 ٢٥٥.٢١٠ ٢٧٢,٣٤٧ صافي أرباح الفترة
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  توزيعات األرباح .٤

  
بتوزيع أرباح نقدية على  على توصية مجلس اإلدارة   ٢٠١٠مارس  ١٠تمت المصادقة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 

ديسمبر  ٣٠بإستثناء أسهم الزيادة في رأس المال المصدرة (من رأس المال المدفوع % ٤٠بنسبة  ٢٠٠٩المساهمين عن العام 
  .رياالت لكل سهم  ٤وبواقع ) ٢٠٠٩

  
  إيرادات أخرى .٥

  
من رأسمال % ٥ساهماً بنسبة ثمار بصفته ملجهاز قطر لإلست ٢٠٠٩قام البنك خالل الفترة بدفع توزيعات أرباح نقدية عن العام 

  .البنك
  

قام جهاز قطر لإلستثمار بإعادة مبلغ األرباح للبنك والتنازل عنها نهائياً وذلك ضمن برنامج دعم الحكومة ،  ٢٠١٠أبريل  ٢٢في 
  .للبنوك الوطنية

  
  دعم االنشطة االجتماعية والرياضية .٦

  

من األرباح % ٢,٥لق بدعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية والذي ينص بتخصيص والمتع ٢٠٠٨لسنة ) ١٣(تنفيذاً للقانون رقم 
وتحويلها لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية لدى ) ٢٠٠٩ألف ريال قطري عن العام  ١٢.٧٨٣ما يعادل (السنوية للبنك 

  .ل قطري لهذا الصندوقألف ريا ٨.٣٤٢وزارة المالية واإلقتصاد ، قام البنك خالل الفترة بتحويل مبلغ 
  
  

  االحتياطي القانوني .٧

  
٪ ١٠٠٪ من صافي األرباح إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي ١٠فقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي ، يتم تحويل 

حيث أن البنك  ، ٢٠١٠ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في  والقانوني لم يتم تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي .من رأس مال البنك
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١سيقوم بتحويل إجمالي المبلغ في 

  
  

  شبه النقدالنقد  .٨

  
باستثناء االحتياطي (لغرض بيان التدفقات النقدية فإن النقد وشبه النقد يشتمل على النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي 

  .وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى) النقدي
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  ت ممكن أن تطرأإلتزاما .٩

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  
   :التزامات مؤجلة ومحتملة )أ

 ٣٤٠.٢٩٩ ٣٤٢,٩٣٩ عتمادات مستنديةإ 

 ٧.٧٩٩ ١٦,٧٧٣ قبوالت 

 ٦٠٣.٦٠٤ ٧٠٦,٠٥٨ خطابات ضمان 

 ١٢.٢٨٠ ١٥,٠٧٦ بوالص تحصيل 

  ٩٦٣.٩٨٢ ١,٠٨٠,٨٤٦ 

  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(    
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري    
   :تعهدات وارتباطات أخرى )ب

 ٢٣٣.٦٢٦ ٣٠٢,٧٦٠ ارتباطات سقوف تمويل غير مستغلة 

 ١٢.٧٩٠ ١٢,٦٥٥ أرصدة االستثمار المقيد 

 -- ٢١٤,٥٦٧ التزامات عمليات االستصناع 

  ٢٤٦.٤١٦ ٥٢٩,٩٨٢ 

  ١.٢١٠.٣٩٨ ١,٦١٠,٨٢٨ 

  

    

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .٨

  
 ييملكون فيها حصصا رئيسية أو أالتي تتضمن معامالت البنك المختلفة مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات 

مع هذه  السنة/الفترةاألرصدة في نهاية  وقد بلغت ،القرارات المالية أو التشغيلية بالبنك  أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع
  :يلياألطراف كما 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 
  أخرى  أعضاء مجلس اإلدارة  أخرى  أعضاء مجلس اإلدارة 
  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  لف ريال قطريأ  لف ريال قطريأ 
      

      :بنود في الميزانية

      :الموجودات

 ٤.٨٢٦  ٧٣.٨٨٠ --   ٥,٤٨٥  مرابحات

 ١٦٩  ٣٣.١٩٤ --   ١٣٨,٣٢٤  مساومات

 --  ١٩٥.٢٩٤ --   ٢٥٢  إجاره

  ٤.٩٩٥  ٣٠٢.٣٦٨ --   ١٤٤,٠٦١ 
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  )تتمة(  معامالت مع أطراف ذات عالقة .٨

  

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 
  أخرى  أعضاء مجلس اإلدارة  أخرى  أعضاء مجلس اإلدارة 
         

      :المطلوبات

 ١.٠٣٦  ٢٠.٩٠٨ --   ٢٠,٧٣٦  أرصدة حسابات جارية

 ١.٠٨٥  ٤٢.٥١٢ --   ١٥٧,٦٩٦  ودائع االستثمار المطلق

  ٢.١٢١  ٦٣.٤٢٠ --   ١٧٨,٤٣٢ 

      

      :بنود خارج الميزانية

 ١١٢  ٢٩١.٣٧٠ --   ٣٦,١٥٧  اعتمادات مستندية وقبوالت وكفاالت

  

  

 

 
 يونيو ٣٠ية في لفترة الستة أشهر المنته

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  

  أخرى  أعضاء مجلس اإلدارة  أخرى  أعضاء مجلس اإلدارة  
      

      :عناصر بيان الدخل

 ٣٥٠  ٢١.١٦٦ --   ١٨,٠٠٠  أرباح وعموالت

  


