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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 03
 أشهر المنتهية في الستةلفترة  

 يونيو 03
  7302  7306  7302  7306 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( إيضاحات 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

         العمليات المستمرة
 805290008  774327202  5580899  077237000  صافي إيرادات األنشطة التمويلية 

 9110978  02.7.22  8150951  0.777.6  االستثمارصافي إيرادات أنشطة 

 000800955  .77222747  808190792  074677672  إجمالي صافي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار 

         
 9050908  0447346  8510178  0267364  إيرادات رسوم وعموالت  

 (580807)  (0..627)  (900052)  (.00730)  مصروفات رسوم وعموالت  

 0580027  72.74.0  8990798  .040737  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

         

 170502  7251..  950898  037660  أرباح عمليات النقد األجنبيصافي 

 000918  507262  890820  7.42.  الحصة من نتائج شركات زميلة  

 50009  27.66  70928  .4706  إيرادات أخرى

 005910085  .7560766.  809120955  076.37376  إجمالي اإليرادات 

         
 (9090158)  (567.18.)  (8520551)  (.0.27.0)  تكاليف الموظفين

 (700928)  (6.71.6)  (090995)  (777222)  وإطفاء إهالك

 (180105)  (287056)  (990855)  (07.20.)  حصة حملة الصكوك من الربح

 (8880887)  (5267865)  (520528)  (.27.0.)  مصروفات أخرى

 (5050875)  (06.7662)  (9820182)  (00477.2)  إجمالي المصروفات

         

 (8270522)  (5657866)  (990522)  (27.33.)  مالية  استثماراتقيمة  فيخسائر انخفاض 

 (550959)  (157.60.)  (900585)  (2..02.7)  قيمة موجودات تمويل في انخفاضصافي خسائر 

 -  (.1766)  -  (.7733)  أخرىقيمة  في انخفاضصافي خسائر 

         
صافي الربح للفترة من العمليات المستمرة قبل 

وقبل العائد لحقوق أصحاب حسابات  الضريبة
 808050779  .788..176  5180922  073667676  المطلق االستثمار

ا  (1980021)  (8807.68)  (7820550)  (4427362)  المطلق االستثمارحسابات  بالعائد ألصحا: ناقص 

 802180098  ...575827  9520598  2..60.7  لربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة ا

         
         العمليات غير المستمرة

 80509  -  (89)  -  ربح من شركة تابعة محتفظ بها للبيع)خسارة( / 

 802100859  ...575827  9520999  2..60.7  صافي الربح للفترة قبل الضريبة

 (00889)  (567.82)  (028)  (07620)  مصروف الضريبة

 802550582  575.87.80  9520979  .60.722  صافي الربح للفترة

     صافي ربح الفترة العائد إلى:
 

   

 802990928  5750.7568  9500598  63.72.2  المصرف فيحقوق المساهمين 

 870510  5.76.8  (00985)  67072  ةغير مسيطر حصص

 802550582  575.87.80  9520979  .60.722  صافي الربح للفترة

 الواحدالعائد على السهم 
المخفف من الربح )لاير / عائد السهم األساسي 

 7009  67.6  0008  7706 07 قطري لكل سهم(
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  الموحد المختصر التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 7302يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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 رأس المال 

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  مخاطر

احتياطي 
  عام

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

احتياطيات 
  أخرى

أرباح نقدية 
  مقترح توزيعها

 احتياطي
مدفوعات 

على 
 أساس

  أرباح مدورة  سهم األ

الحقوق  أجمالي
العائدة 

للمساهمين في 
  المصرف

 غير حصص
  مسيطرة

 صكوك
 كرأس مؤهلة

 إضافي مال

 جماليإ
 حقوق الملكية

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ألف لاير قطري,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                          

يناير  0الرصيد في 
 27660..0.7 473337333  072637.72  0477027000  07.377223  037770  0707770.0  7067273  (.0.4700)  .732..0  .207.0  770237723  670237306 770677.07 )مدقق( 7302

التغير في احتياطي  
تحويل العمالت 

 404754 -  -  404754  -  -  -  -  404754  -  -  -  - - األجنبية

التغير في احتياطي 
 (04670) -  -  (04670)  -  -  -  -  -  (04670)  -  -  - - القيمة العادلة

 040284586 -  004428  040654038  040654038  -  -  -  -  -  -  -  - - صافي ربح الفترة 

 اإليراد أجمالي
 (المصروف)و

 047084702 -  004428  047344200  040654038  -  -  -  404754  (04670)  -  -  - - المحقق للفترة
                          

نقدية موزعة  أرباح
على المساهمين 

 (040774000) -  -  (040774000)  -  -  (040774000)  -  -  -  -  -  - - (05)إيضاح 

 احتياطي مدفوعات
 على أساس األسهم

 687 -  043  047  -  047  -  -  -  -  -  -  - - (06)إيضاح 
 الحصصالحركة في  

 04234 -  04234  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - ةغير المسيطر

يونيو  03الرصيد في 
 7373.67220 473337333  0722673.3  0470737270  073627222  .037.6  -  7067273  (04.7320)  02.7466  .207.0  770237723  670237306 770677.07 )مراجع( 7302
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 )تابع( الموحد المختصر حقوق الملكيةالتغيرات في بيان 
 7302يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

5 

  رأس المال 

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  مخاطر

احتياطي 
  عام

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

احتياطيات 
  أخرى

أرباح نقدية 
  مقترح توزيعها

 احتياطي
مدفوعات 

على 
 أساس

  مدورة أرباح  سهماأل

الحقوق  أجمالي
العائدة 

للمساهمين في 
  المصرف

ر غي حصص
  ةمسيطر

صكوك 
مؤهلة كرأس 

 إضافيمال 

 جماليإ
 حقوق الملكية

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ألف لاير قطري,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                           

يناير  0الرصيد في 
 0240244264 743334333  042084070  0040264440  047064002  64706  043344746  7064873  (784064)  0044300  804005  040004303  640234306  740674007 )مدقق( 7306

التغير في احتياطي 
تحويل العمالت 

 (074420) -  -  (074420)  -  -  -  -  (074420)  -  -  -  -  - األجنبية
التغير في احتياطي 

 (764872) -  -  (764872)  -  -  -  -  -  (764872)  -  -  -  - القيمة العادلة

 043604083 -  044627  043554038  043554038  -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي ربح الفترة 

 داإليراجمالي إ
 (المصروف)و

 043034624 -  044627  0064337  043554038  -  -  -  (074420)  (764872)  -  -  -  - المحقق للفترة
نقدية موزعة  أرباح

على المساهمين 
 (043344746) -  -  (043344746)  -  -  (043344746)  -  -  -  -  -  -  - (05)إيضاح 
على  مدفوعات

 أساس األسهم
 64733 -  04307  04038  -  04038  -  -  -  -  -  -  -  - (06)إيضاح 

الحركة في 
غير  الحصص
 04868 -  04868  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ةالمسيطر

 03الرصيد في 
 7306 يونيو

 0240024763 743334333  048754055  0040204035  747004445  04074  -  7064873  (604440)  0324086  804005  040004303  640234306  740674007 )مراجع(
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  الموحد المختصر المقيدة االستثمار حسابات في التغيرات بيان
 7302يونيو  03في  المنتهية لفترة الستة أشهر
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 الحركات خالل الفترة  

 استثمار

 7302يناير  0كما في 
  )مدققة(

 استثمارات
  يراداإلإجمالي   إعادة تقييم  )سحوبات(

 أرباح توزيعات
 مدفوعة

مصروفات 
  إدارية

رسوم 
 المصرف

 بصفته وكيال

 
 يونيو 03 فيكما 

 )مراجعة( 7302
 قطري ألف لاير  قطري ألف لاير   قطري ألف لاير  قطري ألف لاير  قطري ألف لاير  قطري ألف لاير  قطري ألف لاير 

               
 207064  -  - -  -  -  -  207064 محفظة العقارات

 727024.  (07002)  - (070)  0472.2  (027070)  027347  2.772.6 متداولةمحفظة أوراق مالية 

 .667373  027347  (027070)  0472.2  (070) -  (07002)  073337002 

 الحركات خالل الفترة   

 استثمار

 7306يناير  0كما في 

 )مدققة(
 

استثمارات 
 )سحوبات(

 

 إجمالي اإليراد  إعادة تقييم
 

أرباح توزيعات 
 مدفوعة

مصروفات 
  إدارية

رسوم 
المصرف 
  بصفته وكيال

 7306 يونيو 03 فيكما 

 مراجعة()

 
 ألف لاير
 قطري

 
 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

 قطري
 

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

 قطري
 

 

 ألف لاير

 قطري ألف لاير  قطري

               

 204064  -   -  -  -  -  204064 محفظة العقارات
 5504680  (002)  (08) (732)  04808  44648  (744044)  5284080 محفظة أوراق مالية متداولة

 6504042  (744044)  44648  04808  (732) (08)  (002)  6074842 
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 الموحدالمختصر  التدفقات النقدية بيان
 7302يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 يونيو 03المنتهية في  أشهر الستةلفترة  
  
 7302  7306 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 043274860  .0702.702 صافي الربح للفترة قبل الضريبة

 (044684530)  (07.407373) صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

    
 (740054608)  (.772.0764) األنشطة التشغيلية المستخدمة/ منصافي التدفقات النقدية 

  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 

 
 740304003  (.0.27.2) ستثمارات ماليةاال صافي التغير في

 (084800)  (.00700) غير ملموسة وفي موجودات ثابتة  اتصافي التغير
 0554768  (42.7772) في استثمارات عقارية اتصافي التغير

 54333  .00742 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
    

 740234800  (76.6..6) أنشطة االستثمارمن صافي التدفقات النقدية 

  النقدية من أنشطة التمويل التدفقات
 

 
 040634030  (07.007032)  غير المقيدة االستثمارحسابات  أصحابالتغير في حقوق صافي 

 -  (2.7333) أرباح مدفوعة لحملة الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي
 -  772037333 المتحصل من  إصدار صكوك

 744575  ..076 حصص غير مسيطرةصافي التغيير فى  
 (043344746)  (0707770.0) أرباح نقدية موزعة على المساهمين

 0804088  (774327230) نشطة التمويلمن أصافي التدفقات النقدية 

 (72637037.) النقد وما يعادله في االنخفاض صافي
 

(404600) 

 047554402  0376.67.32 في بداية الفترة ما يعادلهالنقد و
    

 047004876  .472.6743 (02في نهاية الفترة )إيضاح  يعادلهالنقد وما 



   مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(
 المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  7302يونيو  03كما في 

8 
 

 المنشأة الصادر عنها التقرير 0

 8 مقرها في دولة قطر وقد تم تأسيسه بتاريخ شركةهو "( " أو "البنك)"المصرف ق.عمصرف قطر اإلسالمي ش.م.
رقم السجل التجاري للبنك هو  .0087لسنة  45بموجب المرسوم األميري رقم كشركة مساهمة قطرية  0087يوليو 
دة حالموالمختصرة تشتمل البيانات المالية  .550ب .ص، دولة قطر ،نوان المقر المسجل للبنك الدوحةع .8008

مجتمعة ليها إشركاته التابعة )ويشار والبنك على  7302يونيو  03في المنتهية  لفترة الستة أشهرللبنك المرحلية 
وفقا ألحكام بصفة أساسية في األعمال المصرفية للشركات واألفراد واالستثمارات البنك يعمل  ."( "المجموعةـب

 .لة قطر وفرع واحد في السودانفي دو افرع   70ولديه ددة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك حالشريعة اإلسالمية الم
 .في بورصة قطرللتداول مدرجة البنك ( أسهم ق.ع.م.مصرف قطر اإلسالمي )ش يالشركة األم للمجموعة ه

 الهامةس اإلعداد والسياسات المحاسبية اأس 7

 أسس اإلعداد  

"( الصادرة عن هيئة FASوفقا لمعايير المحاسبة المالية )"المرحلية الموحدة المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
 .المركزي المطبقةنصوص لوائح مصرف قطر "( وAAOIFIالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )"

المجموعة  تسترشد"(، AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )" وتماشيا مع متطلبات

ذات الصلة  (IASBالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (IFRS) لدولية إلعداد التقارير الماليةبالمعايير ا

المالية  تعرض البياناوبناء على ذلك فقد تم  ."(FASبالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية )"
 .الخاص بالتقارير المالية المرحلية 04المختصرة الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية  تحتويال  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 .7306ديسمبر  00ة للمجموعة كما في الموحدة السنوية، ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوي

ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج  7302يونيو  03المنتهية في  لفترة الستة أشهر وباإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج
 .7302ديسمبر  00التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

يتطلب من اإلدارة إجراء بعض والتقديرات واالفتراضات التي  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإعداد 
 قد تختلف .والمطلوبات واإليرادات والمصروفات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات

 .التقديرات لهذهالنتائج الفعلية  عن

لتقدير  الرئيسية والمصادر للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق خالل من اإلدارة بها قامت التي الهامة التقديرات
 .7306 ديسمبر00 ي ف المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات إعداد عند المطبقة تلك عن تختلف ال االحتماالت

 المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات فيهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها تتفق أ
 .7306 ديسمبر 00 في

 السياسات المحاسبية الهامة

تتوافق مع السياساات المحاسابية  الموحدة المرحلية البيانات المالية المختصرةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
 .7306 ديسمبر 00المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 الجديدة التفسيراتوالمعايير 

 7302يناير  0من  اعتباراالسارية والتعديالت والتفسيرات الجديدة  المعايير

يناير  0جديدة وتفسيرات تسري للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في ة يمعايير محاسبلم يتم خالل الفترة إصدار 
7302. 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي صدرت ولكنها ليست سارية المفعول

 المالية األدوات: 0 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 السابقة النسخ محل لتحل 7304 يوليو في 0 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار من النهائية النسخة إصدار تم
 جديدال تحوطال محاسبة ونموذج( 7303وسنة  7330 سنة في صدرت التي) والقياس للتصنيف الجديدة المتطلبات من
 التقارير إلعداد الدولي المعيار. 7308 يناير 0 من اعتبارا المفعول ساري سيصبح والذي( 7300 في صدر الذي)

 المعيار يشتمل حيث والقياس، االعتراف: 00 رقم للمحاسبة الدولي المعيار محل يحل المالية األدوات: 0 رقم المالية
 المالية والمطلوبات األصول لتصنيف جديدة متطلبات على المالية األدوات: 0 رقمالمالية  التقارير إلعداد الدولي
 كما التمويل خسائر بمخصصات لالعتراف المتوقعة االئتمانية الخسائر أساس على جديد نموذج على كذلك ويشتمل
 .بالمؤسسة المخاطر إدارة ومنهجية التحوط محاسبة بين الربط بزيادة وذلك التحوط لمحاسبة مبسط نموذج على يشتمل



   مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(
 المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  7302يونيو  03كما في 

9 
 

 (تابعالمحاسبية الهامة )السياسات وس اإلعداد اأس 7

 (تابعالمعايير والتفسيرات الجديدة )

 )تابع( التي صدرت ولكنها ليست سارية المفعول المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
 )تابع( المالية األدوات: 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 في عنها التقرير تم التي القيم على كبير تأثير له يكون قد 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيق إن
 حاليا   المجموعة فإن وعليه. الموحدة المالية البيانات في أكثر إفصاحات عنه ينتج وقد الموحدة المالية البيانات
 إلعداد الدولي المعيار مع لتتوافق وإجراءاتها وسياساتها أنظمتها في المطلوبة التغييرات وتطبيق تقييم بصدد

 األثر عن اإلفصاح العملية الناحية من المناسب غير من فإنه لذلك ،اإلشرافية والمتطلبات 9 رقم المالية التقارير
 .متقدمة مراحل في البرنامج تطبيق يصبح أن إلى الكمي

 أسس التوحيد 

الكياناات ذات و البياناات المالياة للمصارف وشاركاته التابعاة البيانات المالياة المختصارة الموحادة المرحلياةتتضمن 
 الت واألرصدة بين شركات المجموعة:المعام استبعادالتالية بعد  الخاص الغرض

 نشاط الشركة بلد التأسيس اسم الشركة
 نسبة الملكية الفعلية

يونيو  03
1327 

ديسمبر  33
2136 

 %99.99 %99.99 مصرفية أعمال لبنان بيت التمويل العربي 
 %49 %49 االستثمار العقاري قطر شركة عقار للتطوير واالستثمار العقاري )أ(

 %39.87 %39.87 العقاري االستثمار قطر م )ب(.م.والتطوير العقاري ذ لالستثماردرة الدوحة 
 - - إصدار صكوك جزر كايمان (تللصكوك المحدودة ) اإلسالميشركة مصرف قطر 

إلصدار الصكوك  اإلسالمي قطر مصرفشركة 
 المحدودة 

 قطر 
 شركة تمويل

311% 311% 

 %99.66 %99.66 بنك استثماري المملكة المتحدة )المملكة المتحدة( اإلسالميمصرف قطر 
 %51.33 %51.33 استثماريبنك  قطر (ثم ).م.كيو إنفست ذ

 %51.33 %51.33 االستثمار العقاري لوكسمبورج )ج(فيردي لكسمبورج أس إي أر إل 
 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )ج( األعمالكيو لخدمات 

 %51.33 %51.33 ودائع استثمارية جزر كايمان )ج(السيولة المحدودة  إلدارةكيو 
 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة موريشيوس )ج(كيوانفست القابضة موريشيوس 

 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة موريشيوس )ج(كيو اكزبيت 
 %51.33 %51.33 استثمارات لوكسمبورج )ج(كيوانفست لوكسمبورج اس اي آر ال 

 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )ج(المحدودة  2كيو أي اس تي اديموندز تيراس 
كيو إنفست التجارية آي بي اف ذ.م. )سابقا  كيو إنفست 

 %51.33 %51.33 توفير تسهيالت مرابحة  قطر  )ج( (القابضة
 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )ج(كيو أي ون وال ستريت لالستثمار 

 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )ج(3كيو إثيكا 
 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )ج(3كيو إن جي بي في 

 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة قطر )ج(كيو إنفست يورو بي مركز قطر للمال المحدودة 
 %33.6 %33.6 شركة استثمار قابضة قطر )ج(كيو إنفست ريو )

 %45.32 %45.32 استثمار في اإلجارة  لوكسمبورج )ج(ريو انكوم اس اي آر ال المحدودة 
 %51.33 %51.33 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )ج(كيو توماهوك المحدودة 

 %51.33 %51.33 توفير تسهيالت مرابحة قطر  )ج(كيو انفست ريفاين المحدودة 
 %51.33 %51.33 توفير تسهيالت مرابحة لوكسمبورج كيو ألوي اس أي ار ال )ج(

 %45.62 %45.62 االستثمار العقاري جزر كايمان )ج( پيال  3 نڨس كيو
 %51.33 - توفير تسهيالت مرابحة كايمانجزر  كيو ليك )ج(
 %51.33 - توفير تسهيالت مرابحة جزر كايمان كيو أنثم )ج(
 - %51.33 االستثمار العقاري جزر كايمان كيو منغوليا

 %51.33 %51.33 إدارة األصول تركيا كيوانفست بورتفوي يونيتيمي أي اس )ج(
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 )تابع( والسياسات المحاسبية الهامة س اإلعداداأس 7

 )تابع(أسس التوحيد 

 إيضاحات:

عقار بحكم تمثيله  لشركةالقدرة في الحصول على أغلبية األصوات في اجتماعات مجلس اإلدارة البنك يملك  (أ)
 .أكبر عدد من األعضاء في المجلس

، حصلت المجموعة على حق السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة 7300يناير  0من  اعتبارا (ب)
 .الزميلة سابقا  وذلك من خالل اتفاقية إدارة مع باقي المساهمين في الشركة

تأسست شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة  (ج)
 .البنكلغرض وحيد وهو إصدار الصكوك لصالح 

وبناء  .م.م.مباشر عبر شركة كيو إنفست ذ المجموعة لديها القدرة على السيطرة على هذه الكيانات بشكل غير (د)
 .على ذلك تم اعتبار هذه الكيانات شركات تابعة للمجموعة

 القطاعات التشغيلية 0

 للمجموعة االستراتيجيةوالتي تمثل القطاعات أربع قطاعات تشغيلية  إلىالمجموعة  قسمت، ألغراض اإلدارة
التقارير وارتها بناء  على الهيكل اإلداري المنتجات والخدمات المختلفة وتتم إد االستراتيجيةوتقدم هذه القطاعات 

على التقارير اإلدارية بشكل  باالطالعيقوم الرئيس التنفيذي  االستراتيجيةلكل من هذه القطاعات  .بالمجموعة
 الملخص التالي يوضح العمليات بالقطاعات تشغيلية للمجموعة:. شهري

المؤسسات  يتشتمل األعمال المصرفية للشركات على الخدمات المقدمة لمستثمر – للشركاتاألعمال المصرفية 
  .المشترك أو المعاشات ستثمارية مثل صناديق االستثماروالكيانات االاألخرى والشركات والبنوك 

تشتمل األعمال المصرفية لألفراد على الخدمات المقدمة للعمالء األفراد من خالل  – األعمال المصرفية لألفراد
الشخصية  االئتمان وخطوط ائتمانيةالفروع المحلية للمصرف والتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطاقات 

 .ورهون

 .والتمويل ووظائف مركزية أخرى ستثمارالخزينة واال – وحدات المجموعة األخرى

تشتمل الشركات التابعة المحلية والدولية على شركات المجموعة التابعة المحلية  – تابعة محلية ودوليةشركات 
 .ا في البيانات المالية للمجموعةوالدولية والتي تم توحيده

  .المطلوبات لكل قطاعتتعلق بالنتائج والموجودات والتي وأدناه المعلومات  إدراجتم 

قبل الضريبة حسبما هو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة والتي تتم مراجعتها على ربح القطاع  يقاس األداء بناء  
يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات المعنية هي  .من قبل الرئيس التنفيذي

مع الكيانات األخرى العاملة في نفس هذه  بما يتماثلالمعلومات الصحيحة ذات الصلة بتقييم نتائج بعض القطاعات 
  .المجاالت
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 0

 القطاعات التشغيليةمعلومات عن 
 

 (مراجعة) 7302يونيو  03
   الخدمات

 المصرفية للشركات
الخدمات المصرفية  

 لألفراد
وحدات أنشطة  

 المجموعة األخرى
شركات تابعة  

 محلية ودولية
 

 المجموع
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          إيرادات خارجية:
 .77222747  7477020  76.7266  227724.  570287166 إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

 72.74.0  007402  0.7642  ..2273  1..51.7 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 7.07..  07260  .7734.  -  - ربح صرف العمالت األجنبيةصافي 

 .067.4  7204.  .00770  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة 

 7234.  7234.  -  -  -   إيرادات أخرى

 -  -  0427427  0407604  (6267620) اإليرادات ما بين القطاعات

 -  -  -  -  - الربح من شركة تابعة محتفظ بها للبيع

 070467440  7.47223  2707023  0..2.67  070007443 إجمالي إيراد القطاع بعد العمليات غير المستمرة

          

 (.46720.)  (04.7747)  (227277)  (0.67333)  (.007722) وإطفاء إهالكتكاليف موظفين ومصاريف أخرى ومصاريف 

 (27603.)  -  (27603.)  -  - حصة حملة الصكوك من الربح

 (2267.32)  (7026..)  (.742702)  (04370.0)  (40.7.23) صافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

          

          البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 (0307233)  -  (0307233)  -  - قيمة استثمارات ماليةانخفاض خسارة 

 (0707036)  (.0.733)  (.7307.6)  (770.7.)  (037024) قيمة موجودات التمويل انخفاضخسارة صافي 

 (.7733)  (.7733)  -  -  - قيمة أخرىخسارة إنخفاض 

 .0702.702  4.7707  (027236)  4327742  2.37630 ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

 (.03722)  (.03722)  -  -  - مصروف الضريبة

 070227.26  027440  (027236)  4327742  2.37630 ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 0

 القطاعات التشغيلية )تابع(معلومات عن 
 

 (مراجعة) 7306 يونيو 03
   الخدمات

 المصرفية للشركات
الخدمات المصرفية  

 لألفراد
 وحدات أنشطة 

 األخرى المجموعة
شركات تابعة  

 محلية ودولية
 

 المجموع
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          إيرادات خارجية:
       إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

5..15.652  ..2,..5  112,56.  
521,1.1 

 
1,181,.02 

 108,166  6..,62  1..,55  .51,..  512.225 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 6,216.  ...,6  .0.,6.  -  - ربح صرف العمالت األجنبيةصافي 

 5..,11  212,.  50,661  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة 

 .2,11  .2,11  -  -  -   إيرادات أخرى

 -  -  1127.86  ...,.55  )667.05.( اإليرادات ما بين القطاعات

 .5,01  .5,01  -  -  - الربح من شركة تابعة محتفظ بها للبيع

 1,0.8,256  101,216  76.6...  ..1,1..  575607062 القطاع بعد العمليات غير المستمرةإجمالي إيراد 
          

 )516,...(  )5.6,652(  )01.,.8(  )528,112(  ).56.55.( وإطفاء إهالكتكاليف موظفين ومصاريف أخرى ومصاريف 

 )12.,5.(  -  )12.,5.(  -  - حصة حملة الصكوك من الربح

 ).8,16..(  )8..,68(  ).116,86(  )560,220(  )85,0.6.( العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلقصافي 
 

         
          البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 )566,066(  -     )566,066(  -  - قيمة استثمارات ماليةانخفاض خسارة 

 ).2.,20(  ).15,12(  )0..,.5(  )18,8.8(  )18.,1.( قيمة موجودات التمويل انخفاضخسارة صافي 

 .5,6.1,80  8,8.6.  067066  28,151.  7565... ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

 ).1,88(  ).1,88(  -  -  - مصروف الضريبة

 5,602,286  .28,..  067066  28,151.  7565... ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة

 ملحوظة:

المنتهية  للستة أشهرفي البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  7306 يونيو 03المنتهية في  لفترة الستة أشهرتم إعادة تصنيف بعض اإليرادات والمصروفات القطاعية 
 لتتوافق مع العرض والتصنيف المعتمد في الفترة الحالية. 7302يونيو  03في 
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 0

 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات  
 المصرفية
 لألفراد

 
 وحدات أنشطة

 األخرى المجموعة

 
شركات تابعة 
 محلية ودولية

 
 المجموع

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 

          (مراجعة) 7302يونيو  03
          

 04672267270  ...76677.  ..04734070  02700270.2  2.73607.00 الصادر عنه التقرير موجودات القطاع

          

 3..076722.7  473277240  447.2474.0  007.007360  0..46773.7 المطلق للقطاع االستثمارمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

          
الخدمات  

المصرفية 
 للشركات

الخدمات  
 المصرفية
 لألفراد

 
 وحدات أنشطة

 األخرى المجموعة

 
شركات تابعة 
 محلية ودولية

 
 المجموع

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 

          )مدققة( 7306ديسمبر  00
          

 00048044078  540374605  4342344332  0248054030  2640004585 الصادر عنه التقرير موجودات القطاع

          

 00048054462  046304565  4442734050  0340624276  4040454770 المطلق للقطاع االستثمارمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
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 ةالمالي واتدوتصنيف األ ةالقيمة العادل 4

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم 

 

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة 
من خالل بيان 
 التكلفة المطفأة حقوق الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

 
ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 7302يونيو  03
      (مراجعة)

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 3..70247. 3..70247. 3..70247. - - مركزية

 76.7..476 76.7..476 76.7..476 - - بنوكمن  مستحق
 .03.76.0727 .03.76.0727 .03.76.0727 - - موجودات تمويل

      مالية: استثمارات

 770007232 770007232 - 2347403 0747277.2 بالقيمة العادلة -

 0272777003 77220..027 77220..027 - - المطفأة تكلفةبال -

 .0730.700 .0730.700 .0730.700 - - موجودات أخرى

 0747277.2 2347403 002722.7.60 0437.707662 04376.37.72 

      
 0273007706 0273007706 0273007706 - - لبنوك  مستحق

 0.7.727264 0.7.727264 0.7.727264 - - الجاريةحسابات العمالء 

 7.027464. 7.027464. 7.027464. - - صكوك تمويل
 7707072.0 7707072.0 7707072.0 - - مطلوبات أخرى

حقوق أصحاب حسابات 
 .2274327.0 .2274327.0 .2274327.0 - - االستثمار المطلق

 - - 076722.7..3 076722.7..3 076722.7..3 
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 ة )تابع(المالي األدواتوتصنيف  ةالقيمة العادل 4

 
القيمة العادلة من 
 خالل بيان الدخل

القيمة العادلة من 
خالل بيان حقوق 

 التكلفة المطفأة الملكية
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة الدفترية
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

      )مدققة( 7306ديسمبر  00
نقد وأرصدة لدى بنوك 

 544424080 544424080 544424080 - - مركزية

 0340404806 0340404806 0340404806 - - البنوك مستحق من

 0840234573 0840234573 0840234573 - - موجودات تمويل

      مالية: استثمارات

 045444005 045444005 - 5004373 043754005 بالقيمة العادلة -

 0843724862 0844044587 0844044587 - - بالقيمة المطفأة -

 6844524 6844524 6844524 - - موجودات أخرى

 043754005 5004373 00748664255 00444034803 00443744025 

      

 0046364038 0046364038 0046364038 - - بنوك لل مستحق

 0443554004 0443554004 0443554004 - - حسابات العمالء الجارية

 642004028 642004028 642004028 - - صكوك تمويل

 443434675 443434675 443434675 - - مطلوبات أخرى
حقوق أصحاب حسابات 

 8040404647 8040404647 8040404647 - - االستثمار المطلق

 - - 00048054462 00048054462 00048054462 

 القيمة العادلةتدرج 

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

 ؛: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة0المستوى 

 ، واضاحةهاام علاى القيماة العادلاة المساجلة تاأثير : تقنيات أخارى والتاي تكاون جمياع بياناتهاا التاي لهاا7المستوى 
 و ؛بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 : التقنيات التي تستخدم بيانات لهاا تاأثير هاام علاى القيماة العادلاة المساجلة والتاي ال تعتماد علاى بياناات0المستوى 
 .سوقية واضحة

 تحويال حادث إذا ماا المجموعاة تقارر متكرر، ساسأ على العادلة بالقيمة تسجيلها يتم التي المالية لألدوات بالنسبة
 هاماة تعتبار التاي للمادخالت مساتوى أدناى إلى استنادا) التصنيف تقييم إعادة خالل من التدرج المستويات في بين

 .مالية فترة كل في نهاية( ككل العادلة القيمة لقياس
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 ة )تابع(المالي األدواتوتصنيف  ةالقيمة العادل 4

 العادلة )تابع(تدرج القيمة 

 كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة: 7306ديسمبر  00و 7302يونيو  03كما في 
 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 
 اإلجمالي (مراجعة) 7302يونيو  03

 

قياس القيمة 
 باستخدامالعادلة 

أسعار السوق 
في أسواق مالية 

 نشطة

 
مدخالت أخرى 

 مالحظتهايمكن 
 

مدخالت أخرى ال 
 يمكن مالحظتها

 (0)المستوى   (7)المستوى   (0)المستوى   

 قطري ألف لاير  قطري ألف لاير  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 
المتوافقة مع  أدوات إدارة المخاطر 

   5604000  -  5604000 )موجودات(الشريعة

        مالية: استثمارات

مالية مدرجة مصنفة بالقيمة  استثمارات
 -  -  -  - العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة مصنفة  من نوع الديون استثمارات
 -  -  0274.2  0274.2 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

غير من نوع حقوق ملكية مالية  استثمارات
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 073447.42  04477.7  -  .07022720 الدخل 
من نوع حقوق ملكية مالية  استثمارات

مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 -  -  0.07400  0.07400 حقوق الملكية 

غير من نوع حقوق ملكية مالية  استثمارات
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 ...37..  -  -  ...37.. حقوق الملكية 

 المتوافقة مع الشريعة أدوات إدارة المخاطر 
   06.7.02  -  06.7.02 )مطلوبات(

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 
 اإلجمالي )مدققة( 7306ديسمبر  00

 

قياس القيمة 
 باستخدامالعادلة 

أسعار السوق في 
أسواق مالية 

 نشطة

 
مدخالت أخرى 
 يمكن مالحظتها

 
مدخالت أخرى ال 

 مالحظتهايمكن 

 (0)المستوى   (7)المستوى   (0)المستوى   

 ألف لاير قطري  قطري ألف لاير  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 المتوافقة مع الشريعة أدوات إدارة المخاطر 

   2004040  -  2004040 )موجودات(

        مالية: استثمارات

مالية مدرجة مصنفة بالقيمة  استثمارات
 -  -  54200  54200 العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة مصنفة  من نوع الديون استثمارات
 -  -  464532  464532 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

غير  من نوع حقوق ملكيةمالية  استثمارات
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 2534300  7774206  -  0274880 الدخل 

مدرجة من نوع حقوق ملكية مالية  استثمارات
 -  -  0664250  0664250 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

غير  من نوع حقوق ملكيةمالية  استثمارات
مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

 0574760  -  -  0574760 الملكية 

 المتوافقة مع الشريعة أدوات إدارة المخاطر 
   0034760  -  0034760 )مطلوبات(
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 ة )تابع(المالي األدواتوتصنيف  ةالقيمة العادل 4

 تدرج القيمة العادلة )تابع(

غير تساوي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة القيمة الدفترية، ومن ثم فهي 
، لم يكن هناك تحويالت بين 7302يونيو  03مدرجة في جدول تدرج القيمة العادلة. خالل الفترة المنتهية في 

 المستويين األول والثاني لقياس القيمة العادلة، ولم تجر تحويالت إلى أو من المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.

 بالقيمة العادلة:  المصنفةالحالية للمستوى الثالث لالستثمارات يوضح هذا الجدول التسويات خالل الفترة المالية 

  
يناير  0في 

7302  

إجمالي الربح 
المسجل في 
بيان الدخل 

  الموحد
/ مشتريات
  تحويالت

مبيعات/ 
  تحويالت

يونيو  03في 
7302 

           
أدوات استثمارات 
في حقوق ملكية 
أسهم بالقيمة 

العادلة من خالل 
 ...37..  (.0.702)  7027002  -  0.77760  الملكيةحقوق 

ة من لبالقيمة العاد
 073447.42  (27334)  72.72.6  707.67  2.373.0  خالل بيان الدخل

  0703770.4  707.67  4.27300  (767020)  07...7.46 
 

  
يناير  0في 

7306  

إجمالي الربح 
المسجل في 
بيان الدخل 
  الموحد

/ مشتريات
  تحويالت

مبيعات/ 
  تحويالت

 يونيو 03في 
7306 

           
أدوات استثمارات 
في حقوق ملكية 

أسهم بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق 

 0574760  (674860)  44068  -  4034256  الملكية
ة من لبالقيمة العاد

 2534300  04308  0824283  764040  5724327  خالل بيان الدخل

  0024878  764040  0074048  (504265)  040374054 

 انخفاض القيمة .

الادليل  ,في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كاان هنااك دليال موضاوعي علاى انخفااض قيماة أصال
الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية )متضمنة االستثمارات في أدوات حقاوق الملكياة( يتضامن التقصاير أو 
التااأخر ماان جانااب الطاارف المقاباال/ الشااركة المسااتثمر فيهااا أو إعااادة هيكلااة موجااودات التموياال أو الاادفعات ماان جانااب 

الف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخل في إفالس المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخ
أو اختفاء السوق النشطة للورقاة المالياة أو البياناات األخارى التاي يمكان مالحظتهاا فيماا يتعلاق بمجموعاة موجاودات مثال 

 .ت التقصاايرالتغياارات الساالبية فااي مركااز الاادفع لاادى المقترضااين أو المصاادرين أو الظااروف االقتصااادية المتعلقااة بحاااال
فاي قيمتهاا العادلاة  األجالباإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية فإن االنخفاض الهام أو طويال 

 .إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة

 كيةاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق المل

في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلاة مان خاالل حقاوق الملكياة والمقاساة بالقيماة العادلاة 
)الاذي  األجالكحاد أدناى( أو طويال  % 73فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الهاام )الاذي تانخفض فياه القيماة الساوقية بنسابة 

أشهر على األقل( في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت  0تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة 
في حالاة وجاود مثال هاذا الادليل بالنسابة لالساتثمارات فاي أدوات حقاوق الملكياة المصانفة  .قيمة االستثمارات قد انخفضت
ق الملكية ياتم اساتبعاد الخساارة المتراكماة المعتارف بهاا ساابقا فاي بياان التغيارات فاي حقاوق بالقيمة العادلة من خالل حقو

بعد ذلك يتم عكاس خساائر االنخفااض فاي  .المساهمين الموحد من حقوق المساهمين واالعتراف به في بيان الدخل الموحد
 .حقوق الملكياة مان خاالل حقاوق المسااهمين القيمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات

خساائر ك( 7306 يونياو 03ملياون لاير قطاري فاي  035ملياون لاير قطاري ) 037مخصصاات بقيماة سجلت المجموعة 
في "صافي خسائر انخفاض فاي قيماة اساتثمارات مالياة" ضامن بياان  أدراجهاانخفاض في قيمة استثمارات مالية والتي تم 

 .الموحد المختصر الدخل
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 )تابع( انخفاض القيمة   .

 االستثمارات العقارية

غيار التقيايم  أرباحبغرض الزيادة الرأسمالية بالقيمة العادلة ويتم قيد العقارية بغرض التأجير و االستثماراتيتم قياس 
بخسائر التقيايم  االعترافكما يتم  .القيمة العادلة احتياطيفي البيان الموحد للتغير في حقوق الملكية تحت بند المحققة 

فاي حاال  .القيمة العادلاة فاي حادود الرصايد الموجاب المتاوفر احتياطيتحت بند  بيان المركز الماليفي  غير المحققة
القيمة العادلة فإنه ياتم قياد نتيجاة الخساائر المحققاة  احتياطيزيادة الخسائر غير المحققة عن الرصيد المتوفر بحساب 

بهاا بحسااب الادخل الموحاد مان قبال فاإن  االعتاراففي حال كانت هنالك خسائر غير محققة تام  .الدخل الموحد ببيان
بهاا  االعتارافمان خساائر تام  اساتردادهبها في حدود ما ياتم  االعترافاألرباح غير المحققة تخص الفترة الحالية يتم 

خساائر السانة الساابقة فإناه ياتم إضاافتها  الغير محققة عان األرباحكما أن أي زيادة لهذه  .من قبل ببيان الدخل الموحد
 .القيمة العادلة احتياطيلحساب 

 لمصنفة بالتكلفة المطفأة(الصكوك ا)متضمنة االستثمارات في أدوات الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 

ا الفرق بين القيمة الدفترياة يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنه 
 .للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجود

عنادما يتسابب حادث الحاق فاي  .يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد وياتم إظهارهاا فاي حسااب مخصاص
انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خاالل بياان الادخل الموحاد إلاى 

تاادرس المجموعااة الاادليل علااى خسااارة االنخفاااض فااي قيمااة  .حااد خسااائر االنخفاااض فااي القيمااة المعتاارف بهااا سااابقا
ياتم تقيايم جمياع الموجاودات  .لمطفأة على كل من المساتويين الفاردي والجمااعيالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة ا

يتم تقييم جميع الموجاودات المالياة الهاماة غيار  .المالية الهامة بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة
ساجلت  .ائص المماثلاةفي القيمة من خالل تجمياع الموجاودات ذات الخصا االنخفاضالفردية بصورة جماعية لتحديد 

( كمخصااص 7306 يونيااو 03مليااون لاير قطااري فااي  06مليااون لاير قطااري ) 070 المجموعااة مخصااص بمبلااغ
قيمة الموجاودات المالياة" فاي بياان  انخفاضتحت بند "صافي خسائر  أدرجقيمة الموجودات المالية والذي  النخفاض
 .الموحد المختصرالدخل 

 موجودات تمويل 6

 يونيو 03 
 7302 

  7306ديسمبر  00 
 يونيو 03
 7306 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 03540474655  03640804246  00.70707040 موجودات التمويل إجمالي
 (248504065)  240404337  (274227460) ناقصا: ربح مؤجل   

 (6244270)  2004787  (073207362) موجودات التمويلانخفاض قيمة     
 (404475)  644047  (237224) أرباح معلقة     

 0645654047  0840234573  .03.76.0727 صافي موجودات التمويل

 :مالحظة

والاذي  7302يونياو  03كماا فاي ملياون لاير قطاري  023مبلاغ التاي انخفضات قيمتهاا موجودات التاـمويل ت بلغ
 00مليااون لاير قطااري فااي  006) المؤجلااةبالصااافي ماان األرباااح ماان إجمااالي موجااودات التموياال  %340 يمثاال

 .(المؤجلةبالصافي من األرباح  من إجمالي موجودات التمويل %0والتي تمثل ما نسبته  7306ديسمبر 
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 استثمارات مالية 2

 

 ()مراجعة 2136 يونيو 31  )مدققة( 2136ديسمبر  33  (مراجعة) 1327يونيو  03 

 اإلجمالي غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي غير مدرجة مدرجة 

 
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 
 ألف لاير قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 
 ألف لاير قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
    بيان الدخل:

 
   

 
   

 932.183 898.711 33.383  978.618 972.889 5.739  280338301 280338301 -    استثمارات في حقوق الملكية 

  في أدوات ذات طبيعة ديناستثمارات             

 74.314 - 74.314  46.517 - 46.517  03.833 - 038833 ذات معدل ثابت -

 038833 280338301 288178117  52.226 972.889 3.125.335  87.685 898.711 986.385 

في أدوات ذات طبيعة دين  استثمارات
    المصنفة بالتكلفة المطفأة 

 
   

 
   

صكوك حكومة دولة قطر ومرابحة  -
 2782278.08 2881718313 182838388 مصرف قطر المركزي 

 
2.153.396 33.722.651 35.773.846 

 
3.678.353 31.819.965 32.488.338 

 2.652.933 25.967 2.626.946  2.496.269 34.853 2.483.438  7038773 2.8131 7288833 ذات معدل ثابت -

 273.983 344.467 327.534  344.467 344.467 -  28888.7 28888.7 - ذات معدل متغير -

 183318301 2382008001 2781118372  4.532.634 33.883.968 38.434.582  4.432.833 31.981.399 35.433.232 

مصنفة استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
 7388823 3338111 2308822 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 
366.759 352.263 539.121 

 
269.818 264.778 534.586 

 08332.832 2783708277 1382188373  4.753.599 35.217.338 39.958.737  4.791.316 32.343.877 36.934.383 
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 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 2

ديسمبر  33  1327يونيو  03   
2136 

 2136 يونيو 31 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

      

 63.855.314  66.371.139  283238312. حسابات ألجل

 32.569.944  32.294.332  .208333800 حسابات توفير

 2.813.639  2.642.821  1833081.2 حسابات تحت الطلب

 7780708233  83.316.993  79.226.887 

      

      

 38.837  34.653  038087 الحصة من احتياطي القيمة العادلة 

 79.245.714  83.343.642  7788338303 اإلجمالي 

 احتياطي قانوني .

حد أدنى من ك %03 تحويل نسبةوتعديالته، يتم  7336لسنة  00ركزي رقم بموجب قانون مصرف قطر الم
ي عندما ويتم التوقف عن التحويل لحساب االحتياطي القانونصافي أرباح السنة إلى حساب االحتياطي القانوني 

إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في  .كحد أدنى من رأس المال المدفوع %033يبلغ رصيده ما يعادل 
وبعد الحصول على موافقة  7305( لسنة 00الحاالت التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري رقم )

تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي القانوني خالل الفترة نظرا  لزيادة االحتياطي لم يتم  .المركزي مصرف قطر
 .من رأس المال %033القانوني عن 

 احتياطي مخاطر 03

، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي
من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة  %745كل من القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة 

ون التمويل المقدم إلى/ أو المضم .للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعلقة
لم يتم تحويل  .من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر

المنتهية السنة ) السنةنهاية  فيسيتم تحويل المبلغ المطلوب  هاحتياطي المخاطر حيث ان إلىمبالغ خالل الفترة  أية
  .(احتياطي المخاطر ىإل لاير قطريمليون  7.022 لتم تحوي :7306 ديسمبر 00في 

 عام احتياطي 00

يجوز للجمعية العمومية وفقا للنظام األساسي للبنك أن تحول جزء من صافي األرباح إلى االحتياطي العام وقد 
 .العمومية بموجب توصية من مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصرف قطر المركزي الجمعيةيستند ذلك إلى قرار 
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 للسهمعائد األساسي والمخفف ال 07

المتوساط المارجح للعادد الكلاي لألساهم على  للفترة الربح صافيقسمة ب للسهم والمخفف األساسي العائد احتسابتم 
 .المصدرة خالل الفترة

 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 يونيو

 03المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 يونيو

  7302  7306  7302  7306 

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  

         

 5674000  318733.  العائد على مساهمي البنكالفترة ربح 
 282.3823

3  043554038 
ناقصا : األرباح العائدة على حملة 

 (754333)  (328133)  إضافي مال كرأس مؤهلةال صكوكال
 

(2318333)  (534333) 

الحتساب العائد على األرباح المتاحة 
 5024000  3338333  السهم

 283.18.3
3  043354038 

         
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 7064700  10.8110  خالل الفترة
 

10.8110  7064700 

لكل  عائد السهم األساسي والمخفف
 7478  .180  سهم )لاير قطري(

 
8833  4475 

 األجنبية احتياطي تحويل العمالت 00

يشتمل احتياطي تحويل العمالت األجنبية على جميع فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات 
المالية للعمليات األجنبية ومن تحويل المطلوبات واألرباح والخسائر عن أدوات إدارة المخاطر التي تغطي صافي 

اح والخسائر عن إعادة تقييم العملة األجنبية والموجودات غير استثمار المجموعة في العمليات األجنبية واألرب
 .النقدية المسجلة بالقيمة العادلة التي يتم االعتراف بالربح أو الخسارة عنها في الدخل الشامل اآلخر

 أخرى احتياطيات 04

 يتم لم .المستلمة األرباح خصم بعد زميلة شركاتال رباحأ من غير الموزعة حصةال األخرى االحتياطيات تمثل
 .السنة نهاية في المطلوب المبلغ تحويل سيتم حيث الفترة خالل األخرى االحتياطيات إلى مبالغ أية تحويل

 توزيعها مقترح نقدية أرباح .0

 بواقع) 7306 ديسمبر 00 في المنتهية لسنةعن ا %4245 نقدية أرباح توزيعاتعتمد المساهمون في البنك أ
 لاير 75.4 بواقع) نقدية أرباحتوزيعات  %5.47: 7306 يونيو 03في ) (الواحد للسهم قطري لاير 4425
 70بتاريخ في  الجمعية العمومية اجتماعفي ( 7305ديسمبر  00( عن السنة المنتهية في الواحد للسهم قطري
 .7302فبراير 

 سهمعلى أساس األ مدفوعات احتياطي 06

( للماوظفين ESOP) "تملياك حصاص مان أساهم رأس الماال للماوظفينخطاة "كيوانفسات  تاعتماد 7305 سانةخاالل 
علاى أن  .مليون لاير قطري على أساس خياار واحاد لكال ساهم واحاد 0245وفقا  لهذه الخطة تم اعتماد مبلغ  .الرئيسيين

لجادول بحيث يكون استحقاق الخياار وفقاا  ل .لاير قطري( لكل سهم 0464واحد )أمريكي يكون سعر تنفيذ الخيار دوالر 
 التالي:

 53% من الخيارات مباشرة قبل تاريخ اإلدراج. 
 75%  شهرا من تاريخ اإلدراج 07من الخيارات بعد. 
 75% شهرا من تاريخ اإلدراج 74ن الخيارات بعد م. 

ساوف تنتهاي الخياارات  .شهرا من تااريخ االساتحقاق )أو ساينتهي خاالف ذلاك( 74يجب أن تنفذ الخيارات في غضون 
 .منح إذا لم يحدث أي إدراجالسنوات من تاريخ  5في 

مصااروف  رد يلاير قطاارمليااون  342 اماات المجموعااة بتسااجيل مبلااغق 7302يونيااو  03 فاايالمنتهيااة  للسااتة أشااهر
 .(قطريلاير  مليون 647: 7306 يونيو 03)الموحد في بيان الدخل  سهمعلى أساس األ مدفوعات
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 إضافيصكوك مؤهلة كرأس مال  02

 7 بقيمةقامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال  ،7305خالل 
 هذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنويا   .مليار لاير قطري

، كما سوف تتم مراجعتها في حالة تجديد فترة الست األولىعلى مدى السنوات  %5بنسبة ابت ث بمعدل ربح
يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما أن حملة الصكوك ليس لهم الحق في المطالبة بالربح  .االستحقاق

 سبتمبرخالل  .يتم تصنيفها ضمن حقوق الملكيةكوك ليس لديها تاريخ االستحقاق وهذه الص .على الصكوك
مليار لاير  7 بقيمةصكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال لمجموعة بإصدار قامت ا 7306
على مدى السنوات الست األولى، كما سوف تتم مراجعتها في حالة  %5475بنسبة ثابت  بمعدل ربح قطري

 .االستحقاقتجديد فترة 

 يعادلهالنقد وما  02

على األرصدة التالية والتي لها تواريخ  يعادلهيشتمل النقد وما  ،الموحد المختصرلغرض بيان التدفقات النقدية 
 ثالثة أشهر:استحقاق أصلية أقل من 

 
يونيو  03

7302  
ديسمبر  00

7306  
 يونيو 03

7306 
 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 االحتياطيحساب  باستثناء)بنوك مركزية لدى  وأرصدةنقد 

 040584006  0854625  076707406 مع مصرف قطر المركزي( الُمقّيد 
 248574003  046234807  .070277.2 مستحق من بنوك

 047004876  0346564532  .472.6743 اإلجمالي 

 التزامات محتملة وتعهدات  .0
ديسمبر  00  7302يونيو  03   

7306 
 7306 يونيو 03 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

      أ( مطلوبات محتملة
 847024275  545004870  72227622. تمويل غير مستخدمة  تسهيالت

 0340504647  0340824520  0372207036 خطابات ضمان 
 748824035  040354083  772737043 مستندية  اعتمادات

 0.74.77070  0848004087  7045064627 

      التزاماتب( 
 7474605  7544473  7307022 التزام استثمار

 0044654683  7046674050  .70702.726 أدوات إدارة مخاطر أخرى

 7070227..2  7040064520  0042384005 

 4047444082  4742404060  4772207323 إجمالي

 إيجاريه التزامات
 اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي: عقود

 7306 يونيو 03  7306ديسمبر  00  7302يونيو  03 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

 084056  734200  777006 أقل من سنة

 604535  504005  247260 خمسة سنواتأقل من سنة و أكثر من

 .270.2  274276  204860 
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة 73

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على 
تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيساين وكياناات  .الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية

 .تمارس عليها المجموعة والمساهمون نفوذا هاما وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة

 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي:

 )مدققة( 7306ديسمبر  00  )مراجعة( 7302يونيو  03 
شركات  

  أخرى  مجلس اإلدارة  زميلة
شركات 
  زميلة

مجلس 
 أخرى  اإلدارة

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

            
            :موجودات
 045034500  040664078  0504843  07.2.7203  07204..07  .734742 تمويل موجودات

            
 حسابات أصحاب حقوق

 824800  5604605  074640  ..0372  073207002  03770.0 المطلق االستثمار

            
 المركز بيان خارج بنود

            :المالي
 محتملة مطلوبات
 والتزامات وضمانات

 74070  0704606  -   - 0067.67  - أخرى
 

 المنتهية في لفترة الستة أشهر  المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 )مراجعة( 7306 يونيو 03  )مراجعة( 7302يونيو  03 

 
شركات 
  زميلة

مجلس 
   أخرى اإلدارة

شركات 
 أخرى  مجلس اإلدارة  زميلة

 
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
   قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

            
            :الموحد الدخل بيان بنود

 724000  704000  24808   0.7746 027.04  .760. يةالتمويلمن األنشطة  إيرادات
 088  020  077   722 47233  .76 مدفوعة ودائع أرباح

 -  -  -   - -  .77 رسوم و عموالت
 

 التالي: الفترةتتضمن مكافآت المسؤولين باإلدارة العليا خالل 

 يونيو 03المنتهية في  لفترة الستة أشهر 
 1327  2136 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 42.916  818271 المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا

 أرقام المقارنة  70

برغم ذلك لم  .عند الضرورة للحفاظ على توافقها مع العرض في الفترة الحاليةبعض األرقام تمت إعادة تصنيف 
 .المقارنة /السنةفترةللالموحد  المكيةحقوق بيان الدخل الموحد أو إجمالي على تلك أي تأثير  عادة التصنيفيكن إل
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