
 
  
  
  

  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  قطر  –الدوحة 

  

  المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ٢٠١٢ يونيو ٠٣في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

المستقلمع تقرير المراجعة للمدقق 



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
  
  
  
  
  
  

  --   للمدقق المستقلالمراجعة تقرير 
  
 

  الصفحـة  الفهرس
  
  

  ١ بيان المركز المالي المرحلي المختصر
  
  

  ٢ المرحلي المختصر بيان الدخل
  
  

  ٤ - ٣  المرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  
  

  ٥ المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية
  
  

  ١٠ - ٦  المختصرة  المرحلية الماليةإيضاحات حول البيانات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  ٨-٩٩ر .  ق
  

  للمدقق المستقلالمراجعة تقرير 
  

  المحترمين                   اإلدارةأعضاء مجلس رئيس و  /السادة
  )شركة مساهمة قطرية( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  قطر  –الدوحة 
  

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

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

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

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

  
  نطاق المراجعة

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

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

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

  اإلستنتاج
، دادهاعاستنادًا إلى أعمال مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إ

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

  ديلويت آند توش نع  
  
  
  

  ايمحمد عثمان باهيم  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  ٢٠١٢ يوليو ١٩  
قطر -الدوحة   



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠كما في 

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

 

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

        الموجودات
  ٩٣٤,٥٣٠  ١,٤٤٩,٤٢١  ١,١٥٢,٤٠٢  نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 ٥,٧٣٤,١٧٥ ٥,٦٢٦,٥٨٠ ٥,٥٨١,٤٢٦  أرصدة واستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية
  ١٠,٥٨٨,٩٦٣ ١٠,١٢٢,٠٥٨ ١١,٤٢٤,٨٧٩  ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية

 ٤,٢٥٩,٠٦٠ ٣,٢٢٧,٤٣٩ ٣,٦٥٦,٣٩٥  استثمارات مالية
 ٣٦٥,٢٣١ ٣٨٨,٥٩٤ ٣٧٧,٣٩٨  استثمارات في شركات زميلة

  ٢٣٦,٢٧٩ ٢٣٥,٨١٥ ٢٣٤,٨٧٧  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض التأجير
 ٦٣٩,٦٣٦  ٦٦٠,١٤٣  ٧٤٦,٣١٩  استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض المتاجرة

 ١٨٥,٥٣١ ١٨٩,٠٣٦ ١٨٢,٧٨٩  عقارات ومعدات
  ٤١٤,٢٢١  ٢٧٤,١٧١  ٣٤٦,٧٤٨  موجودات أخرى

  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦  ٢٢,١٧٣,٢٥٧  ٢٣,٧٠٣,٢٣٣  إجمالي الموجودات
        

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 
        وحقوق المساهمين

        المطلوبات
  ١٥,٩٩٧  ١٩,٣٥٩  ٧٧,٧٠٠  الماليةأرصدة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات 

  ٣,٩٥٢,٠١٩  ٣,٧٠٦,١١٠  ٤,٥٨١,٣٦١  أرصدة الحسابات الجارية للعمالء
  ٣٥٧,٥٩٢ ٤٧١,٣٢٨  ٤٤٧,٦٥٦  مطلوبات أخرى

  ٤,٣٢٥,٦٠٨ ٤,١٩٦,٧٩٧  ٥,١٠٦,٧١٧  إجمالي المطلوبات
        

  ١٤,١٣٨,٧٥٨  ١٣,٣٦١,٠٣١  ١٣,٨٩٩,٩٦٩  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
        

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

  ٢,٤٥٢,٣٦٠  ٢,٤٥٢,٣٦٢  ٢,٤٥٢,٣٦٠  احتياطي قانوني
  ١٠٧,٣٠٩  ١٣٥,٠٧٤  ١٠٠,٨٢٥  احتياطي القيمة العادلة

  ١٦٧,٨٦٩  ١٥٢,٨٦٩  ١٦٧,٨٦٩  احتياطي مخاطر
  )١٠,٦٥١(  )١,٨٦٦(  )١١,١٧٨(  احتياطي تقييم عمالت اجنبية

  ٣٢,٨٩٦  ٤٠,٨٠٠  ٣٠,٨٦٢  احتياطيات اخرى
  ٥٢٩,٧٩٠  - -  --  أرباح مقترح توزيعها

  ١٠٠,٠٠٠  ٣٢٢,٥٠٣  ٤٤٢,١٢٢  أرباح مدورة
  ٤,٨٩٣,٢٦٠  ٤,٦١٥,٤٢٩  ٤,٦٩٦,٥٤٧  إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق 
  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦  ٢٢,١٧٣,٢٥٧  ٢٣,٧٠٣,٢٣٣  وحقوق المساهمين

الموافقة  تتمو ،  ٢٠١٢ يوليو ١٩من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المرحلية المختصرة  تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية
  :ن المجلس من قبلعليها بالنيابة ع

  
  

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

  الشيبي عبد الرحمن عبد الباسط أحمد
  الرئيس التنفيذي



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان الدخل المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧الى ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة
- ٢  -  

 

  يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستةلفترة  يونيو ٣٠المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مراجعة(    )مراجعة(  )مراجعة(    )مراجعة(  
  قطريريـال ألف     قطريريـال ألف   قطريريـال ألف     قطريريـال ألف   
              

  ٤١٩,٨٦١    ٣٧٩,٠٠٤  ٢٢٢,٤٢٤   ١٨٨,٨٧١  ايرادات األنشطة التمويلية
  ٩٦,٥٨٤    ١٦٨,١٤٤  ٤٤,٤٩٥   ٧٠,٢١٥  ايرادات األنشطة االستثمارية

  ٥١٦,٤٤٥    ٥٤٧,١٤٨  ٢٦٦,٩١٩   ٢٥٩,٠٨٦  مجموع ايرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية
             

  ٤٨,٨٥٨    ٣٩,٢٠٧  ٢٥,٤٤٠   ١٨,٧٩٧  إيرادات عموالت ورسوم
  )٣,٥٨٢(    )٩,٤٧٣(  )١,٨٦٨(   )٧,٤٤٧(  مصروفات عموالت ورسوم

  ٤٥,٢٧٦    ٢٩,٧٣٤  ٢٣,٥٧٢   ١١,٣٥٠  صافي ايرادات عموالت ورسوم
             
  ٤,٥١٧    ٥,٠٢٧  ٢,٩٣٣   ١,٨٦٤  رباح عمليات النقد األجنبيأ

  ٥٦٦,٢٣٨    ٥٨١,٩٠٩  ٢٩٣,٤٢٤   ٢٧٢,٣٠٠  صافي االيرادات التشغيلية
             

  )٨٢,١٦٩(    )٧٢,٤١٧(  )٤٧,٨٧٤(   )٣٢,٥٢١(  مصاريف إدارية وعمومية
  )٥,٨٠٧(    )٦,٧٥١(  )٢,٨٩٦(   )٣,٣٦٦(  استهالكات وٕاطفاءات

  --    )٣١,٦٥٣(  --   )١١,٦٥٣(  إستثماراتمخصص تدني 
  )١٥,٠٠٠(    )١٠,٠٥١(  )١٠,٠٠٠(   --  مخصص تدني قيمة الذمم واالنشطة التمويلية

صافي أرباح الفترة قبل خصم نصيب أصحاب حسابات 
  ٤٦١,٠٣٧  ٢٣٢,٦٥٤   ٢٢٤,٧٦٠  االستثمار المطلق

  
٤٦٣,٢٦٢  

             
نصيب أصحاب حسابات االستثمار المطلق من : يخصم

  )١٢٠,٩٤٩(  )٦٩,٣٢٢(   )٦٠,١٨٢(  صافي الربح
  

)١٤٠,٩٣٥(  
  ٣٢٢,٣٢٧    ٣٤٠,٠٨٨  ١٦٣,٣٣٢   ١٦٤,٥٧٨  صافي ربح الفترة لحقوق المساهمين

             
لسهم من األرباح على ا األساسي والمخفض العائد

  ٢،٢٥  ١،١١   ١،٠٩  )القطريريـال بال(
  

٢،١٩  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  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

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     
                      

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

  --   ٢,٠٣٤  --   )٢,٠٣٤(  --   --   --   --   --     األرباح المدورةتحويل الى 
  ٣٤٠,٠٨٨  ٣٤٠,٠٨٨  --   --   --   --   --   --   --     صافي الربح للفترة

  )٥٢٧(  --   --   --   )٥٢٧(  --   --   --   --     تقييم عمالت أجنبيةفروقات 
  )٦,٤٨٤(  --   --   --   --   --   )٦,٤٨٤(  --   --     صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة

  ٤,٦٩٦,٥٤٧  ٤٤٢,١٢٢  --  ٣٠,٨٦٢  )١١,١٧٨(  ١٦٧,٨٦٩  ١٠٠,٨٢٥  ٢,٤٥٢,٣٦٠  ١,٥١٣,٦٨٧    ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد في 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

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

  
 

  رأس المال  ايضاح  
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    
  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري    
                      

  ٣,٨١٧,٢٩٨  ١٧٦  ٥٢٠,٣٣٠  ٤٠,٨٠٠  )١,٨٦٦(  ١٥٢,٨٦٩  ٦٦,٠٧٤  ١,٦٥١,٣٦٩  ١,٣٨٧,٥٤٦    ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
  )٥٢٠,٣٣٠(  --   )٥٢٠,٣٣٠(  --   --   --   --   --   --   ٤  ٢٠١٠توزيعات األرباح عن العام 

  ٩٢٧,١٣٤  --   --   --   --   --   --   ٨٠٠,٩٩٣  ١٢٦,١٤١    )خاصاصدار (زيادة رأس مال البنك 
  ٣٢٢,٣٢٧  ٣٢٢,٣٢٧  --   --   --   --   --   --   --     صافي الربح للفترة

  ٦٩,٠٠٠  --   --   --   --   --   ٦٩,٠٠٠  --   --     صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة
  ٤,٦١٥,٤٢٩  ٣٢٢,٥٠٣  --   ٤٠,٨٠٠  )١,٨٦٦(  ١٥٢,٨٦٩  ١٣٥,٠٧٤  ٢,٤٥٢,٣٦٢  ١,٥١٣,٦٨٧    ٢٠١١ يونيو ٣٠الرصيد في 

    ريـاالت قطرية  ١٠سهم بقيمة إسمية قدرها  ١٢,٦١٤,٠٦٢ريـال قطري مقابل إصدار عدد  ٩٢٧,١٣٤مال البنك بقيمة  ، تسلم البنك الدفعة األخيرة من قيمة مساهمة لجهاز قطر لإلستثمار في رأس ٢٠١١يناير  ١٧في
  .للسهم ٦٣،٥وعالوة إصدار بقيمة 

  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

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

  

  إيضاح 
     أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 يونيو ٣٠

  للسنة المنتهية في
 ديسمبر ٣١

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

  ١٤٧,٠٢٢  ٢٢٠,٠٧٦  ٣٣٥,٩٩٩    انشطة التشغيل الناتجة منصافي التدفقات النقدية 
          

          أنشطة االستثمار التدفقات النقدية من
  )٣,١٩٩,٥٧٧(  )١,٧٤٣,٤٩٧(  )٨٠٠,٠٠٤(    شراء استثمارات مالية

  )٤,٣٠٨(  )٢,٤٢٦(  )٢,٣٤٣(    عقارات ومعداتشراء 
  )١٦٧,١٦٤(  )١٦٧,١٦٤(  --    استثمارات في شركات زميلةمتحصالت من 

  ٦٢٦,١١١  ٢٨٢,٨٠١  ١,٣٩٩,٠٤٢    متحصالت من بيع استثمارات مالية
  )٢٧٨,٥٢٤(  )٢٠٥,٧٠٣(  )١٠٧,١٠٦(    عقاريةشراء استثمارات 

  ٧,٨٦١  ٥,٤٣٦  ٢,٠٣٤    استثمارات في شركات زميلةارباح مستلمة من 
  )٣,٠١٥,٦٠١(  )١,٨٣٠,٥٥٣(  ٤٩١,٦٢٣    االستثمار نشطةأ) المستخدمة في/(التدفقات النقدية الناتجة من صافي

          
          التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  ٢,٨٧١,٣٠٤  ٢,٠٨٥,٧٢١  )٢٩٨,٩٧١(    صافي الزيادة  في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
  )٥٢٠,٣٣٠(  )٥٢٠,٣٣٠(  )٥٢٩,٧٩٠(    أرباح مدفوعةتوزيعات 

  ٩٢٧,١٣٢  ٩٢٧,١٣٤  --    الزياده فى رأس المال
  ٣,٢٧٨,١٠٦  ٢,٤٩٢,٥٢٥  )٨٢٨,٧٦١(    أنشطة التمويلالناتجة من /)المستخدمة في(التدفقات النقدية صافي 

          
  ٤٠٩,٥٢٧  ٨٨٢,٠٤٨  )١,١٣٩(    في النقد وشبه النقدالزيادة  صافي

  ٥,٤٨٠,٦٧٢  ٥,٤٨٠,٦٧٥  ٥,٨٩٠,١٩٩    النقد وشبه النقد في بداية الفترة
  ٥,٨٩٠,١٩٩  ٦,٣٦٢,٧٢٣  ٦,٩٨١,٧٠٣  ٥  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٦  -  

  

 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي .١

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

  .بورصة قطر

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

  
  الهامة السياسات المحاسبية .٢

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

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

ومات واإليضاحات المطلوبة إلصدار بيانات مالية كاملة بما يـتالئم مـع ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعل
إضــافة  ،  ")AAOIFI(" متطلبــات معــايير المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية

 ٣١فـي  المنتهيـة الماليـة السنةمؤشرًا لنتائج  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر ستةال إلى ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر نتائج فترة
  .٢٠١٢ديسمبر 



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٧  -  

 
  يالتحليل القطاع .٣

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

  لألفراد ةالتمويلياألنشطة قطاع. 

 قطاع األنشطة التمويلية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

  األنشطة التمويلية للشركاتقطاع. 

  الخزينةقطاع اإلستثمارات وٕادارة. 

  التمويلية ةاالنشط ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهيه في للفترة 
 قطاع االفراد

  التمويلية ةاالنشط
ة الصغير  قطاع الشركات
  الحجم ومتوسطة

  التمويلية ةاالنشط
  قطاع الشركات

قطاع االستثمارات وادارة 
 المجموع الخزينه

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

  ٥,٥٨١,٤٢٦  ٥,٥٨١,٤٢٦        بنوك ومؤسسات مالية أخرى أرصدة اإلستثمارات لدى
  ٣,٦٥٦,٣٩٥  ٣,٦٥٦,٣٩٥        إستثمارات مالية

  ٣٧٧,٣٩٨  ٣٧٧,٣٩٨        إستثمارات في شركات زميلة
  ٩٨١,١٩٦  ٩٨١,١٩٦        إستثمارات عقارية

 ١١,٤٢٤,٨٧٩ ١٥,٩٩٧ ٦,٦٥٤,٠٨٧ ١,٣٣٣,٣٠٢ ٣,٤٢١,٤٩٣ ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية
 ٢٢,٠٢١,٢٩٤       األصول صافي
 ١,٦٨١,٩٣٩       أخرى

  ٢٣,٧٠٣,٢٣٣          األصولإجمالي 
            

           اإللتزامات وحقوق المساهمين
 ٤,٦٥٩,٠٦١ ٧٧,٧٠٠ ١,٠٦٣,٠٨٠ ٣١٧,٥٤١ ٣,٢٠٠,٧٤٠ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء و للبنوك والمؤسسات المالية

 ١٣,٨٩٩,٩٦٩ ٨٤٨,٢٧٩ ٢,٠٩٥,٨٥٤ ٤٢٤,٣٨٤ ١٠,٥٣١,٤٥٢ أرصدة حسابات حقوق اصحاب االستثمار المطلق 
      ١٨,٥٥٩,٠٣٠ 

  ٤٤٧,٦٥٦      حقوق المساهمين
 ٤,٦٩٦,٥٤٧          أخرى إلتزامات
  ٢٣,٧٠٣,٢٣٣      اإللتزامات وحقوق المساهمينإجمالي 

            
  ٥٨١,٩٠٩  ١٣٣,٢٩٠  ٢٥٢,٧٦٩  ٤٤,٧٦٣  ١٥١,٠٨٧  التشغيليةاإليرادات صافي 



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٨  -  

  
 )تتمة(ي التحليل القطاع .٣

 ٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهيه في للسنة 
  التمويلية ةاالنشط

 قطاع االفراد

  
  التمويلية ةاالنشط

ة الصغير  قطاع الشركات
  الحجم ومتوسطة

  التمويلية ةاالنشط
  قطاع الشركات

قطاع االستثمارات وادارة 
 المجموع الخزينه

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

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

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

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

  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦          األصولإجمالي 
            

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

 ١٣,٩٦١,٥٣٠ ١,٣٤٥,٣٦٤ ١,٥٦٣,١٢٠ ٢٩٦,٣٢٩ ١٠,٧٥٦,٧١٧ أرصدة حسابات الودائع للعمالء
      ١٧,٩٢٩,٥٤٦ 

  ٤,٨٩٣,٢٦٠      حقوق المساهمين
 ٥٣٤,٨٢٠          أخرى إلتزامات
  ٢٣,٣٥٧,٦٢٦      اإللتزامات وحقوق المساهمينإجمالي 

       
           ٢٠١١ يونيو ٠٣المنتهيه في للفترة 

  ٥٦٦,٢٣٨  ٩٩,١٦٣  ٢٥٩,٦٠١  ٤٣,٥٤٥  ١٦٣,٩٢٩  صافي اإليرادات التشغيلية



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٩  -  

  
  توزيعات االرباح .٤

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

  .)سهم
  

  النقد وشبه النقد  .٥

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

  
  إلتزامات ممكن أن تطرأ .٦
  2011ديسمبر ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   
   التزامات مؤجلة ومحتملة )أ
    

 ٣٠٥,٣٨٩ ٤٠١,٧٥٩  اعتمادات مستندية 

 ٣٩,٢٤٥ ٤٢,٧٤١  قبوالت 

 ٩١٣,١١٥ ٩١١,١٧٣  خطابات ضمان 

 ١١,٠٦٢ ١٣,٠٦٣ بوالص تحصيل 

  ١,٢٦٨,٨١١ ١,٣٦٨,٧٣٦ 

  
   تعهدات وارتباطات أخرى )ب

    

 ٦٧,٩٠٢ ٥٠٧,٢٣٠ وسقوف غير مستغلةارتباطات  

 ١,٣٣٦,٧١٣ ١,٨٧٥,٩٦٦ المجموع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( بنك قطر الدولي اإلسالمي

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٠ -  

  
  ذات عالقةمعامالت مع أطراف  .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  أطــراف أخــرى ذات تــأثير هــام فــي صــنع

  :يلياألطراف كما 

   2011ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ 

 
أعضاء مجلس 

  أخرى  اإلدارة
  أعضاء

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

        :الموجودات
 ٢٨,٧٢١ ٣٣,٩٨٩ ٢٠,٩٢٢ ١٧,٠١٠  ومساومات مرابحات
  --   ٧٥,٩٤٨ -- --  إستصناع

 --  ٤٩,٨٢٨ ٩٢,٣٤٣ ٤٧,٦٦٩  ةجار إ
  ٢٨,٧٢١ ١٥٩,٧٦٥ ١١٣,٢٦٥ ٦٤,٦٧٩ 

      

      :المطلوبات
 ٢٩,٨٨٣ ٥,٥٨٣ ٨٣,٩٥٦ ٨,٩٩٥  أرصدة حسابات جارية

 ٢٨٥,٢٥٨ ١٠١,٨١٦ ٣٨٨,٣٣٣ ٨٦,٦٢٢  حسابات االستثمار المطلق
  ٣١٥,١٤١ ١٠٧,٣٩٩ ٤٧٢,٢٨٩ ٩٥,٦١٧ 

      بنود خارج الميزانية
 ٦,٦٣٧ ٦٠٠ ٣٤,٤٠٧ ٥٠٠  مستندية وقبوالت وكفاالتاعتمادات 

      

      عناصر بيان الدخل
 ١,٨٦٧ ١٠,٣٨٥ ٥,٦٦٣ ٣,٢٣٤  إيرادات وعموالت

  --   --  ٣٦,٤٥٢  --  ايرادات االنشطة االستثماريه
  


