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غیر المدققالمجمعالمختصر المرحليالدخل بیان
٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة فيستة أشهرلل

للستة أشهر المنتهیة فيللثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٦یونیو ٢٠١٧٣٠یونیو ٢٠١٦٣٠یونیو ٢٠١٧٣٠یونیو ٣٠
(غیر مدققة))غیر مدققة((غیر مدققة))غیر مدققة(

ألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٣٢٩,٢٨٩٣٠٩,٨٩٥٦٧١,٤٧١٦٠٥,٠٨٩نشطة التمویلایرادات أ
٧٨,١٩٨٧١,٨٩٧١٤٩,٤٦٨١٣٨,٨٠٣ستثمارنشطة اإلصافي ایرادات أ

٤٠٧,٤٨٧٣٨١,٧٩٢٨٢٠,٩٣٩٧٤٣,٨٩٢ستثمارواالأنشطة التمویلایرادات اجمالي

٣٩,٩٧٧٣٨,٣٧٧٨٦,٤٤٤٨٠,٤٤٢إیرادات رسوم وعموالت 
)٢١,٦٧٤()١٨,٦٨٥()١٠,٦٥٠((٩,٤٤٩)مصروفات رسوم وعموالت 

٣٠,٥٢٨٢٧,٧٢٧٦٧,٧٥٩٥٨,٧٦٨وعموالت صافي ایرادات رسوم

١١,٩٣١٨,١٣٥٢١,٢٦٥١٥,٣٠٨جنبيربح عملیات النقد األيصاف
)٨٦٦()٢()٨٦٦(-حصة من نتائج شركات زمیلة ال

٤٤٩,٩٤٦٤١٦,٧٨٨٩٠٩,٩٦١٨١٧,١٠٢الدخل إجمالي 

)٧١,٦٢١()٧٥,٧٠٤()٣٧,٤٥٠((٣٥,٦١٢)تكالیف الموظفین
)٨,٨٨٠()٩,٨٧٨()٤,٥٦٤((٥,٠٧٥)وٕاطفاءهالكستإ

)٦٩,١٤٧()٨١,٠٢٣()٣٦,٨٦٢((٤٠,٦٣٣)تمویلمصروفات
)٥٤,٥١٧()٧٠,٣٠٧()٣١,٤٣٠((٣٣,٦٤٤)مصروفات أخرى

)٢٠٤,١٦٥()٢٣٦,٩١٢()١١٠,٣٠٦((١١٤,٩٦٤)إجمالي المصروفات

-٤٨٥--في قیمة استثمارات مالیةاإلنخفاضاسترداد
خسائر إنخفاض مكونة في قیمة موجودات 

-)٣,٠٠٠(--التمویل
قبل العائد على أصحابللفترةالربحصافي

٣٣٤,٩٨٢٣٠٦,٤٨٢٦٧٠,٥٣٤٦١٢,٩٣٧حسابات االستثمار 
من االستثمارى أصحاب حسابات العائد عل
)١٦٩,٨٤٤()٢٠٥,٢٨٣()٨٦,٥٠٠((١٠٦,٢٤٢)األرباح

٢٢٨,٧٤٠٢١٩,٩٨٢٤٦٥,٢٥١٤٤٣,٠٩٣صافي ربح الفترة

العائد على السهم
ري (لایر قطالعائد االساسي والمخفف للسهم

١,٥١١,٤٥٣,٠٧٢,٩٣للسهم)
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مدققالغیر المجمعالمختصرالمرحليالملكیةالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في ستة أشهرلل

رأس المال 
حتیاطي ا

قانوني
حتیاطي ا

مخاطر
القیمة حتیاطيا

العادلة
احتیاطیات 

اخرى
نقدیة أرباح

أرباح مدورةمقترح توزیعها
حقوق إجمالي

لمساهمینا

صكوك مؤهله 
كأدوات راس مال

إجماليإضافي

اتإیضاح
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٧٢,١٥٢١٣,٠٣٦٨٤,٧٩٦٦٠٥,٤٧٦٤٣٥,٥٢٣٥,٦٧٧,٠٣٠١,٠٠٠,٠٠٠٦,٦٧٧,٠٣٠(مدققة)٢٠١٧ینایر ١الرصید في 

١٧,٣٠٣-١٧,٣٠٣---١٧,٣٠٣---القیمة العادلةالتغیر في احتیاطي 

٤٦٥,٢٥١-٤٦٥,٢٥١٤٦٥,٢٥١------صافي ربح الفترة

المصروف المحقق خالل اجمالي االیراد و 
٤٨٢,٥٥٤-٤٦٥,٢٥١٤٨٢,٥٥٤--١٧,٣٠٣---الفترة 

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----١٢أرباح نقدیه موزعة على المساهمین 

---١,٦٢٧-)١,٦٢٧(----١١صافي التغیر في احتیاطیات أخرى 

٩٠٢,٤٠١٥,٥٥٤,١٠٨١,٠٠٠,٠٠٠٦,٥٥٤,١٠٨-١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٧٢,١٥٢٣٠,٣٣٩٨٣,١٦٩(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو٣٠الرصید في 
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تتمة–مدقق الغیر المجمعالمختصر المرحليالملكیةالتغیرات في حقوق بیان 
٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في ستة أشهرلل

رأس المال 
احتیاطي 

قانوني
احتیاطي 
مخاطر

احتیاطي القیمة 
العادلة

احتیاطیات 
اخرى

مقترحنقدیة أرباح
إجماليأرباح مدورةتوزیعها

إیضاح
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٤٨,٤٠١١,٨٧٧٨٤,٤٧٧٦٠٥,٤٧٦٣٢٢,٨٣٤٥,٥٢٩,١١٢(مدققة)٢٠١٦ینایر ١الرصید في 

١٠,٥٢٣---١٠,٥٢٣---العادلةالتغیر في احتیاطي القیمة 

٤٤٣,٠٩٣٤٤٣,٠٩٣------صافي ربح الفترة

٤٤٣,٠٩٣٤٥٣,٦١٦--١٠,٥٢٣---اجمالي االیراد والمصروف المحقق خالل الفترة 

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----١٢أرباح نقدیة موزعه على المساهمین

٧٦٥,٩٢٧٥,٣٧٧,٢٥٢-١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٤٨,٤٠١١٢,٤٠٠٨٤,٤٧٧(غیر مدققة)٢٠١٦یونیو ٣٠الرصید في 
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غیر المدققالمجمعالمختصرالمرحليبیان التدفقات النقدیة 
٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في ستة أشهرلل

المنتهیة فيستة أشهرلل
٢٠١٦یونیو٢٠١٧٣٠یونیو٣٠

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريألفلایر قطريألفإیضاحات

أنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من 
٤٦٥,٢٥١٤٤٣,٠٩٣صافي ربح الفترة

)٢,٥٦١,٥٧٢()٦١٥,٩٦٥(صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 

)٢,١١٨,٤٧٩()١٥٠,٧١٤(نشطة التشغیل في االمستخدمةالتدفقات النقدیة صافي 

التدفقات النقدیة من انشطة االستثمار
)٢٢٨,٥٣٣()٦٨٢,٢٣٢(شراء استثمارات مالیة

-)٤٦,٦٣٠(استحواذ على استثمارات في شركات زمیلة
١,٢٩٢,٩٨٧٤٩٠,٤٧٩استثمارات مالیة/ إستحقاقمتحصالت من بیع

)٢,٥٧٤()٤٦,٨٧٠(شراء موجودات ثابتة
)٤,٨٣٨()٢,٤٣٨(شراء موجودات غیر ملموسة

-١,٦٢٧مستلمة من شركات زمیلةتوزیعات ارباح 
٨١٥١,٨٢١توزیعات أرباح مستلمة 

٥١٧,٢٥٩٢٥٦,٣٥٥أنشطة االستثمارصافي التدفقات النقدیة من 

التدفقات النقدیة من انشطة التمویل
١,١٦٤,١١٧١,٤٤٤,٦٢٨التغیر في حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

)٦٠٥,٤٧٦()٦٠٥,٤٧٦(١٢على المساهمینأرباح نقدیة موزعة 
٥٥٨,٦٤١٨٣٩,١٥٢أنشطة التمویلصافي التدفقات النقدیة من 

)١,٠٢٢,٩٧٢(٩٢٥,١٨٦في النقد وما في حكمه)النقصالزیادة (صافي
٢,٥٤٧,٢١٣٢,٩٨٧,١٦٤ینایر ١النقد وما في حكمه في 

١٤٣,٤٧٢,٣٩٩١,٩٦٤,١٩٢یونیو ٣٠النقد وما في حكمه في 
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غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 
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الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١
١٩٩٠لسنة ٥٢ة بموجب المرسوم األمیري رقم كشركة مساهمة قطری) "البنك"((ش.م.ق.ع)تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي

ولة قطر. داخل دمحلیًافرعًاعشرونو الكائن في شارع حمد الكبیر بالدوحة ينشاطه من خالل مركزه الرئیسالمصرفیمارس و 

.مدرجة للتداول في بورصة قطرالبنكإن أسهم 

.٦٦٤صندوق برید ، ردولة قط،ةالدوحهو وعنوانه المسجل ١٣٠٢٣للبنك هوالسجل التجاري إن رقم

للنظام األساسي للبنك و ستثماریةواالالخدمات المصرفیة واألنشطة التمویلیة فيالبنكیعمل الشریعة اإلسالمیةأحكاممبادئ و وفقًا

لو كما یتم تحدیدها من قبل هیئة الرقابة الشرعیة للبنك  المركزي.تعلیمات مصرف قطر وفقًا

یونیو٣٠المنتهیة في للقترة للمجموعة غیر المدققة المجمعةتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

.٢٠١٧یولیو ٢٣خبقرار من مجلس اإلدارة بتاری٢٠١٧

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الهامة٢

أسس اإلعداد 

بـ " المجموعاوشركللبنكغیر المدققةالمجمعةتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  ة") ته التابعة (یشار إلیهم جمیعًا

"التقاریر المالیة المرحلیة". ال –٣٤تعلیمات معیار المحاسبة الدولي رقم استرشادا ب٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في ستة أشهرلل

ة على جمیع المعلومات واإلیضاحات المطلوبة في البیانات المالیغیر المدققة المجمعةمالیة المرحلیة المختصرة تحتوي البیانات ال

،. إضافة إلى ذلك٢٠١٦دیسمبر ٣١السنویة للمجموعـة كما في المجمعةالسنویة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة المجمعة

للنتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتهیة رًالیس من الضروري أن تكون مؤش٢٠١٧یونیو٣٠يالمنتهیة فستة أشهرالإن نتائج 

.٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

لى أن تقوم اإلدارة بإجراء تقدیرات وٕافتراضات لها تأثیر عغیر المدققةالمجمعةالمختصرة المالیة المرحلیة البیاناتیتطلب إعداد 

بأن النتائج الفعلیة قد تختلف ع،اإلیرادات والمصروفاتالموجودات والمطلوبات و بیة وعلى تطبیق السیاسات المحاس ن هذه علمًا

التقدیرات.

التقدیرات الهامة التي قامت بها اإلدارة من خالل تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لتقدیر االحتماالت 

.٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتهیة في للسنةالمجمعةإعداد البیانات المالیة ال تختلف عن تلك المطبقة عند 

تهیة للسنة المالیة المنالمجمعةال تختلف عن تلك المطبقة عند إعداد البیانات المالیة للمجموعةإن أهداف إدارة المخاطر المالیة

.  ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
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تتمة –أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الهامة٢

تتمة –أسس اإلعداد

اسات تتوافق مع السیغیر المدققةالمجمعةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

والتي تم إعدادها ،٢٠١٦دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة للسنة المنتهیة في المجمعةالمحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة

بما یتوافق مع معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ومبادئ وقواعد 

الشریعة المحددة من قبل هیئة الرقابة الشرعیة للمجموعة وتعلیمات مصرف قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجاریة 

لمحاسبة الصادرة عن هیئة االمحاسبة المالیة معاییر وبالنسبة للمواضیع التي ال تغطیها ذات الصلة. ٢٠١٥لسنة ١١القطري رقم 

لصادرة عن اذات الصلةالدولیة للتقاریر المالیة تقوم المجموعة باالسترشاد بالمعاییر والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.

٢٠١٧ینایر ١عاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الساریة المفعول اعتبارا من الم

٢٠١٧ینایر ١ساریة المفعول اعتبارا من ال توجد معاییر أو تفسیرات محاسبیة جدیدة أو معدلة

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي صدرت ولم یسر مفعولها بعد 

تم إصدار النسخة النهائیة من المعیار الدولي إلعداد التقاریر : األدوات المالیة. ٩المالیة رقم التقاریرالمعیار الدولي إلعداد 

٢٠٠٩القیاس (التي صدرت في عام من المتطلبات الجدیدة للتصنیف و لتحل محل النسخ السابقة٢٠١٤في یولیو ٩المالیة رقم 

. ٢١٠٨ینایر ١) و الذي سیصبح ساري المفعول إعتبارا من ٢٠١٣ي الذي صدر فنموذج محاسبة التحوط جدید () و ٢٠١٠و 

: اإلعتراف ٣٩اریر المالیة رقم : األدوات المالیة یحل محل المعیار الدولي إلعداد التق٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ى متطلبات جدیدة لتصنیف األصول ت المالیة عل: األدوا٩القیاس، حیث یشتمل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم و 

المطلبات المالیة ویشتمل كذلك على نموذج جدید على أساس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لإلعتراف بمخصصات خسائر التمویل و 

ؤسسة.مكمل یشتمل على نموذج مبسط لمحاسبة التحوط وذلك بزیادة الربط بین محاسبة التحوط ومنهجیة إدارة المخاطر بال

لمالیة اقد یكون له تأثیر كبیر على القیم التي تم التقریر عنها في البیانات ٩إن تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

التغیرات بیقتطفإن المجموعة حالیا بصدد تقییم و . وعلیه المجمعةقد ینتج عنه إفصاحات أكثر في البیانات المالیة و المجمعة

تطلبات اإلشرافیة، ولذلك موال٩ٕاجراءاتها للتوافق مع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المطلوبة في أنظمتها وسیاساتها و 

فإنه من غیر المناسب من الناحیة العملیة اإلفصاح عن األثر الكمي إلى أن یصبح تطبیق البرنامج في مراحل متقدمة 



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٩-

تتمة –اد والسیاسات المحاسبیة الهامةأسس اإلعد٢

أسس التوحید 

ذات الغرض لیةالتاته التابعةوشركالبیانات المالیة للبنكغیر المدققةالمجمعةتتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

الت واألرصدة بین شركات المجموعة:المعاماستبعادبعد الخاص

للملكیةالفعلیةالنسبة المئویة 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١یونیو٣٠النشاط الرئیسيبلد التأسیس

شركة صكوك بنك قطر الدولي 

--اصدار صكوكجزر كایمن)١(االسالمي المحدودة

)١ایضاح (

،مسؤولیة محدودةالمحدودة في جزر الكایمن كشركة معفاة ذات إلصدار الصكوك ر الدولي االسالمي ـتأسست شركة بنك قط

.ك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالميوذلك بغرض اصدار صكو 

إستثمار في شركىة زمیلة ( أمنیة بنك)

القرض العقاري والسیاحي بتأسیس بنك في المملكة المغربیة. ووفقا لتقییم اإلدارة فإن المجموعة بنكقامت المجموعة بالشراكة مع 

فإن المجموعة سوف تقوم بإتباع طریقة حقوق هعلیمن إجمالي حقوق الملكیة، و ٪٤٠ر المؤسس بمقدالها تأثیر هام على الكیان 

الملكیة في احتساب حصتها في أمنیة بنك. یعمل أمنیة بنك في الخدمات المصرفیة واألنشطة التمویلیة واالستثماریة وفقا للنظام 

تقوم ستثمار. والحقا سوفبات حصتها من التكلفة األولیة لإلعة بإثاألساسي المعمول به في المملكة المغربیة. قامت المجمو 

المجموعة بعمل تسویات على حصتها من نتائج االعمال وفقا لطریقة حقوق الملكیة.   



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٠-

التحلیل القطاعي٣
للمجموعة. تقدم القطاعات ةاالســــــــــــتراتیجیتمثل القطاعات وهيدناه أقطاعات تشــــــــــــغیلیة كما هو موضــــــــــــح المجموعة ثالثة ىلد

ات المجموعة وهیكل التقاریر الداخلیة. لكل من القطاعإدارةعلى وتدار بشكل منفصل بناًء،منتجات وخدمات مختلفةاالستراتیجیة

ص التالي بشــكل شــهري. یشــرح الملخاتیجياســتر تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقاریر االدارة الداخلیة لكل قطاع االســتراتیجیة

طاع یصدر عنه تقاریر في المجموعة:كل قيالعملیات ف

والمؤسسات ،واالرصدة مع عمالء الشركاتاألخرى تتضمن التمویالت والودائع والمعامالت الخدمات المصرفیة للشركات 

الحكومیة وشبه الحكومیة وعمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة.

عمالء االفراد.الواالرصدة مع األخرىتتضمن التمویالت والودائع والمعامالتلألفرادالخدمات المصرفیة 

صدار وٕااالقتراضتقوم بأنشطة التمویل وادارة المخاطر المركزیة في المجموعة من خالل الخزینة واالستثمارات 

ر واالستثمار في موجودات سائلة دوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطأواستخدام الصكوك

الحكومة.الشركات و صكوكو مثل الودائع قصیرة األجل 

االنشطة التجاریة وأنشطة تمویل الشركات في المجموعة.تتضمن األنشطة االستثماریة

موجودات النمو و ربح القطاع علىات لكل قطاع.  یقاس األداء بناًءالمطلوبمات تتعلق بالنتائج والموجودات و ادراج معلو أدناهتم

بح القطاع ر ل لجنة الموجودات والمطلوبات. یستخدممراجعتها من قبتتمفي تقاریر االدارة الداخلیة التي اتم إدراجهیي التوالمطلوبات و 

.المعنیة هي أساس تقییم نتائج قطاعات معینةالمعلومات تلك ن أاإلدارة تعتقدلقیاس األداء حیث 



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١١-

تتمة-التحلیل القطاعي ٣

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في ستة أشهرلل
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

لألفراد
الخزینة 

المجموعاالستثماراتو 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

إیرادات خارجیة:

٤٦٠,٤٠٠٢١١,٠٧١١٤٩,٤٦٨٨٢٠,٩٣٩االستثمارو اجمالي ایرادات انشطة التمویل 
٦٧,٧٥٩-٣٦,٣٧١٣١,٣٨٨رسوم وعموالت اتصافي ایراد

٢١,٢٦٥٢١,٢٦٥--صافي ربح عملیات النقد األجنبي 
)٢()٢(__الحصة من نتائج شركات زمیلة 

٤٩٦,٧٧١٢٤٢,٤٥٩١٧٠,٧٣١٩٠٩,٩٦١اجمالي ایراد القطاع

النقدیة الهامة األخرى:البنود غیر 

٤٨٥٤٨٥--استرداد اإلنخفاض في قیمة استثمارات مالیة 
)٣,٠٠٠(-_)٣,٠٠٠(خسائر إنخفاض مكونة في قیمة موجودات تمویل

٤٩٣,٧٧١٢٤٢,٤٥٩١٧١,٢١٦٩٠٧,٤٤٦صافي ربح القطاع قبل توزیع المصروفات



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٢-

تتمة-القطاعي التحلیل٣

(غیر مدققة)٢٠١٦یونیو ٣٠للستة أشهر المنتهیة في 
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

لألفراد 
الخزینة 

المجموعواإلستثمارات 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

إیرادات خارجیة:

٣٩٦,٧٨٥٢٠٨,٣٠٤١٣٨,٨٠٣٧٤٣,٨٩٢ایرادات انشطة التمویل واالستثمار اجمالي 
٥٨,٧٦٨-٣١,٩٦٩٢٦,٧٩٩صافي ایرادات رسوم وعموالت 

١٥,٣٠٨١٥,٣٠٨--صافي ربح عملیات النقد األجنبي 
)٨٦٦()٨٦٦(--الحصة من نتائج شركات زمیلة 

٤٢٨,٧٥٤٢٣٥,١٠٣١٥٣,٢٤٥٨١٧,١٠٢المصروفات   صافي ربح القطاع قبل توزیع 



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٣-

تتمة-التحلیل القطاعي ٣

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو٣٠
الخدمات 
المصرفیة 
للشركات

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

الخزینة 
المجموعواالستثمارات

ألف
قطريلایر

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٢١,٦٤١,٥٨٤٧,٠٥٠,٩٤٠١٣,٦١٦,٥٧٤٤٢,٣٠٩,٠٩٨القطاعموجودات 

وحقوق أصحاب حسابات مطلوبات
٨,٦٣٢,٥٨٦٢٠,١٨٨,١٩٦٩,٧٧٧,٧٩٤٣٨,٥٩٨,٥٧٦للقطاعاالستثمار 

(مدققة) ٢٠١٦دیسمبر ٣١
الخدمات 
المصرفیة 
للشركات

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

الخزینة 
المجموعواالستثمارات

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٢٠,٤٣٧,٩١٣٦,٧٩٥,٤١٣١٢,٢٧٩,١٩٦٣٩,٥١٢,٥٢٢موجودات القطاع

ات وحقوق أصحاب حسابات مطلوب
٧,٢٨٩,٠٣٤١٩,٣٥١,٠٠٤٨,٥٨٦,٨٩٧٣٥,٢٢٦,٩٣٥للقطاعاالستثمار 

(غیر مدققة)٢٠١٦یونیو٣٠
الخدمات 
المصرفیة 
للشركات

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

الخزینة 
المجموعواالستثمارات

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
قطريلایر 

١٩,٨٨٨,٣٨٨٦,٨٠٣,٨٣٤١٢,٥٢٢,٩٧٢٣٩,٢١٥,١٩٤موجودات القطاع

ات وحقوق أصحاب حسابات مطلوب
٩,٢٥٠,٨٠٥١٩,٠٩٣,١٤٠٧,٩٧٦,٢٤٦٣٦,٣٢٠,١٩١للقطاعاالستثمار 



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٤-

تتمة-التحلیل القطاعي ٣
قطاع:للاالستثمار حساباتوحقوق أصحابتسویات إیرادات وارباح وموجودات ومطلوبات توضح الجداول التالیة

المنتهیة ستة أشهرلل
٢٠١٦یونیو٢٠١٧٣٠یونیو٣٠

ألفألف
لایر قطريلایر قطري

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٩٠٧,٤٤٦٨١٧,١٠٢صافي ربح القطاع قبل توزیع المصروفات
)٣٧٤,٠٠٩()٤٤٢,١٩٥(مصاریف غیر موزعة

٤٦٥,٢٥١٤٤٣,٠٩٣صافي الربح للفترة 

٢٠١٦یونیو٢٠١٦٣٠دیسمبر ٢٠١٧٣١یونیو٣٠
ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
(غیر مدققة)(مدققة)مدققة)غیر (

الموجودات
٤٢,٣٠٩,٠٩٨٣٩,٥١٢,٥٢٢٣٩,٢١٥,١٩٤موجودات القطاعاتاجمالي 

٣,٥٥٧,٤٦٨٣,٠٣٨,٤٣٨٣,٠٥٠,٤١٨مبالغ غیر موزعة أخرى 

٤٥,٨٦٦,٥٦٦٤٢,٥٥٠,٩٦٠٤٢,٢٦٥,٦١٢المجمعةإجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
وحقوق أصحاب حسابات االستثماراجمالي مطلوبات

٣٨,٥٩٨,٥٧٦٣٥,٢٢٦,٩٣٥٣٦,٣٢٠,١٩١للقطاعات

٧١٣,٨٨٢٦٤٦,٩٩٥٥٦٨,١٦٩مبالغ غیر موزعة اخرى

ات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار مطلوباجمالي ال
٣٩,٣١٢,٤٥٨٣٥,٨٧٣,٩٣٠٣٦,٨٨٨,٣٦٠المجمعة



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٥-

القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٤

للمجموعة:والمطلوبات المالیةالقیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات أدناهولاوضح الجدت

٢٠١٧یونیو٣٠

(غیر مدققة)

عادلة القیمة ال

من خالل بیان 

الدخل

عادلة القیمة ال

من خالل 

التكلفة المطفأةالملكیةحقوق 

اجمالي القیمة 

عادلةالقیمة الالدفتریة
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

مصرفنقد وارصدة لدى

٢,٧٧٣,٢٩١٢,٧٧٣,٢٩١٢,٧٧٣,٢٩١--المركزيقطر
٥,٢١٦,٥٥١٥,٢١٦,٥٥١٥,٢١٦,٥٥١--البنوكأرصدة لدى 

٢٨,٦٩٢,٥٢٤٢٨,٦٩٢,٥٢٤٢٨,٦٩٢,٥٢٤--موجودات تمویل 

:مالیةاستثمارات 
٢٤٧,٣٩٧٢٤٧,٣٩٧-١,٠٣٠٢٤٦,٣٦٧مقاسة بالقیمة العادلة -
٦,٥٥٠,١٥٥٦,٥٥٠,١٥٥٦,٤٨١,٥٣٥--بالتكلفة المطفأةمقاسة -

٧٤١,٤٧٩٧٤١,٤٧٩٧٤١,٤٧٩--موجودات اخرى

١,٠٣٠٢٤٦,٣٦٧٤٣,٩٧٤,٠٠٠٤٤,٢٢١,٣٩٧٤٤,١٥٢,٧٧٧

ومؤسسات أرصدة من بنوك

٧,٢٢٩,٢٨٩٧,٢٢٩,٢٨٩٧,٢٢٩,٢٨٩--مالیة 

٧,٢١٠,٨٣٧٧,٢١٠,٨٣٧٧,٢١٠,٨٣٧--حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٨,٥٠٥٢,٥٤٨,٥٠٥٢,٥٤٨,٥٠٥--صكوك تمویل 

٧١٣,٨٨١٧١٣,٨٨١٧١٣,٨٨١--مطلوبات اخرى

--١٧,٧٠٢,٥١٢١٧,٧٠٢,٥١٢١٧,٧٠٢,٥١٢



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٦-

تتمة-القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٤

٢٠١٦دیسمبر ٣١

(مدققة)
القیمة العادلة من 
خالل بیان الدخل

القیمة العادلة من 
خالل حقوق 

التكلفة المطفأةالملكیة
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
لایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألف

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى 
٢,٠٣٧,٩٥١٢,٠٣٧,٩٥١٢,٠٣٧,٩٥١--المركزي

٣,٧٧١,١٦٩٣,٧٧١,١٦٩٣,٧٧١,١٦٩--البنوكلدى ةأرصد
٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٧,٢٣٣,٣٢٦--موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

١٧٨,١٨٩١٧٨,١٨٩-١,٢٢٠١٧٦,٩٦٩مقاسة بالقیمة العادلة-
٧,١٩٦,٧١٩٧,١٩٦,٧١٩٧,١٥٤,٩٢٢--فأةالمطبالتكلفةمقاسة -

٥٨٦,٣٣٦٥٨٦,٣٣٦٥٨٦,٣٣٦--موجودات أخرى

١,٢٢٠١٧٦,٩٦٩٤٠,٨٢٥,٥٠١٤١,٠٠٣,٦٩٠٤٠,٩٦١,٨٩٣

ومؤسسات أرصدة من بنوك
٦,٠٣٩,٣١٠٦,٠٣٩,٣١٠٦,٠٣٩,٣١٠--مالیة

٦,٢١٩,٩٢٣٦,٢١٩,٩٢٣٦,٢١٩,٩٢٣--حسابات العمالء الجاریة
٢,٥٤٧,٥٨٧٢,٥٤٧,٥٨٧٢,٥٤٧,٥٨٧--صكوك تمویل

٦٤٦,٩٩٥٦٤٦,٩٩٥٦٤٦,٩٩٥--مطلوبات أخرى

--١٥,٤٥٣,٨١٥١٥,٤٥٣,٨١٥١٥,٤٥٣,٨١٥



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٧-

تتمة-القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٤

٢٠١٦یونیو ٣٠

(غیر مدققة)

قیمة عادلة من 

خالل بیان الدخل

قیمة عادلة من 

حقوق خالل 

التكلفة المطفأةالمساهمین

اجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

نقد وارصدة لدى مصرف 

١,٩٦٦,٥٣٦١,٩٦٦,٥٣٦١,٩٦٦,٥٣٦--قطر المركزي
٤,٦٨٤,٩٥٣٤,٦٨٤,٩٥٣٤,٦٨٤,٩٥٣--البنوكلدىارصدة 

٢٦,٦٩٢,٢٢٢٢٦,٦٩٢,٢٢٢٢٦,٦٩٢,٢٢٢--موجودات تمویل 
إستثمارات مالیة:

١٦٩,٥١٨١٦٩,٥١٨-١,٢٤٠١٦٨,٢٧٨مقاسة بالقیمة العادلة-
٦,٦٣٢,٦٧٥٦,٦٣٢,٦٧٥٦,٦٣٣,٦٣١--فأةالمطبالتكلفةمقاسة -

٥٥٢,٦٢٦٥٥٢,٦٢٦٥٥٢,٦٢٦--موجودات اخرى 

١,٢٤٠١٦٨,٢٧٨٤٠,٥٢٩,٠١٢٤٠,٦٩٨,٥٣٠٤٠,٦٩٩,٤٨٦

ومؤسساتبنوك من ارصدة 

٥,٤٢٩,٥٧٦٥,٤٢٩,٥٧٦٥,٤٢٩,٥٧٦--مالیة 
٦,٨١٠,٨٨١٦,٨١٠,٨٨١٦,٨١٠,٨٨١--حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٦,٦٧٠٢,٥٤٦,٦٧٠٢,٥٤٦,٦٧٠--صكوك تمویل 
٥٦٨,١٦٩٥٦٨,١٦٩٥٦٨,١٦٩--مطلوبات اخرى 

--١٥,٣٥٥,٢٩٦١٥,٣٥٥,٢٩٦١٥,٣٥٥,٢٩٦



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٨-

تتمة–القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٤

تقییم االستثمارات المالیة 
العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أهمیة المدخالت المستخدمة تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة 

:في إجراء القیاس

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

شر (مثل مبا: أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غیر٢المستوى -

المشتقات من األسعار). تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقییمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في السوق النشطة ألدوات 

مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل 

الهامة من بیانات السوق.مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت

: أسالیب تقییم باستخدام مدخالت هامة ال یمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن ٣المستوى -

أسلوب التقییم مدخالت ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتها ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتها أثر هام على 

الفئة أدوات تم تقییمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أو تقییم األداة. تتضمن هذه 

االفتراضات الهامة التي ال یمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بین األدوات.

وض أو عر تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة 

أسعار المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم.

تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار 

وطرق تقییم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم معدالت السوق التي یمكن مالحظتها 

فائدة خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات ائتمان وطرق أخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار الصكوك 

ا. إن لمتوقعة لألسعار وارتباطاتهواألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغیرات ا

هدف أسالیب التقییم هو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ بیان المركز المالي والذي 

كان من الممكن تحدیده من قبل المشاركین في السوق وفق معاملة تجاریة ضمن األنشطة االعتیادیة.



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-١٩-

تتمة–القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٤

االستثمارات المالیةتصنیف 

قیمة العادلة الذي لالتسلسل الهرمي لوفق مستوىالفترةالمالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نهایة اإلستثماراتیحلل الجدول أدناه 
یصنف فیه قیاس القیمة العادلة:

باستخدامقیاس القیمة العادلة 

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالیة 

نشطة
مدخالت أخرى 
یمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
یمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى (غیر مدققة)٢٠١٧یونیو٣٠

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةاستثمارات-
--١,٠٣٠١,٠٣٠بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل 

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةاستثمارات-
--١٤٠,٠٢٧١٤٠,٠٢٧حقوق الملكیةبالقیمة العادلة من خالل 

غیر مدرجة ذات طبیعة حقوق ملكیةاستثمارات-
١٠٦,٣٤٠--١٠٦,٣٤٠مصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

باستخدامقیاس القیمة العادلة 

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالیة 

نشطة
مدخالت أخرى 
یمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
یمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى (مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
--١,٢٢٠١,٢٢٠بیان الدخلیمة العادلة من خالل بالق

مدرجة مصنفة حقوق ملكیةذات طبیعة إستثمارات -
--٧٠,٩٧٨٧٠,٩٧٨حقوق الملكیةقیمة العادلة من خالل بال

غیر مدرجة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
١٠٥,٩٩١--١٠٥,٩٩١مصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢٠-

انخفاض القیمة ٥
الموضوعيلالدلی. أصلقیمةانخفاضعلىموضوعيدلیلهناككانإذامابتقییمالمجموعةتقومماليمركزبیانكلتاریخفي

جانبنمالتأخرأوالتقصیریتضمن)الملكیةحقوقأدواتفياالستثماراتمتضمنة(المالیةالموجوداتقیمةانخفاضعلى

كنتلمبشروطالمجموعةجانبمنالدفعاتموجودات التمویل أو هیكلةإعادةأوفیهاالمستثمرالشركة/ المقابلالطرف

للورقةطةالنشالسوقاختفاءأوإفالسفيسیدخلالمصدرأوالمقترضأنعلىوالمؤشراتذلكبخالففیهالتفكرالمجموعة

لدىلدفعامركزفيالسلبیةالتغیراتمثلموجوداتبمجموعةیتعلقفیمامالحظتهایمكنالتياألخرىالبیاناتأوالمالیة

أدواتفيثماراتلالستوبالنسبةذلكإلىباإلضافة. التقصیربحاالتالمتعلقةاالقتصادیةالظروفأوالمصدرینأوالمقترضین

انخفاضلىعموضوعیادلیالیعتبرتكلفتهامنأقلإلىالعادلةقیمتهافياالجلطویلأوالهاماالنخفاضفإنالملكیةحقوق

.القیمة

الملكیةحقوقخاللمنعادلةالقیمةبالالمصنفةالملكیةحقوقأدواتفياالستثمارات
فإنهعادلةالبالقیمةوالمقاسةالملكیةحقوقخاللمنعادلةالقیمةبالالمصنفةالملكیةحقوقأدواتفياالستثماراتحالةفي

فیهتنخفضالذي(االجلطویلأو) أدنىكحد٪٢٠بنسبةالسوقیةالقیمةفیهتنخفضالذي(الهاملالنخفاضاعتباریوضع

الستثماراتاقیمةكانتإذاماتحدیدعندتكلفتهدونماإلىلالستثمارالعادلةالقیمةفي) األقلعلىأشهر٩لمدةالسوقیةالقیمة

خاللمنادلةعالقیمةبالالمصنفةالملكیةحقوقأدواتفيلالستثماراتبالنسبةالدلیلهذامثلوجودحالةفي. انخفضتقد

المجمعلمختصرالمرحلي االمكیةحقوقفيالتغیراتبیانفيسابقابهاالمعترفالمتراكمةالخسارةاستبعادیتمالملكیةحقوق

خسائركسعیتمذلكبعد. غیر المدققالمجمعالمرحلي المختصر الدخلبیانفيبهواالعترافالملكیةحقوقمنغیر المدقق

وقـحقأدواتيفاراتـاالستثمعنغیر المدققالمجمعصر تالرحلي المخالدخلبیانفيسابقابهاالمعترفالقیمةفياالنخفاض

والتي تم ادراجها في : ال شيء) ٢٠١٦یونیو٣٠(ملیون لایر قطري٠,٥المجموعة استردت.لكیةمالحقوقخاللمنالملكیة

.غیر المدققالمجمعالمرحلي المختصر ضمن بیان الدخلفي قیمة استثمارات مالیة" استرداد اإلنخفاض"

فة المطفأة)المصنفة بالتكلستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین االالموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة (متضمنة
یة للموجودات أنها الفرق بین القیمة الدفتر یتم قیاس خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة على 

المالیة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجود. یتم االعتراف بالخسائر 

ي حق فویتم إظهارها في حساب مخصص. عندما یتسبب حدث الغیر المدققالمجمعالمرحلي المختصر في بیان الدخل

صر المرحلي المختانخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل

إلى حد خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بها سابقا. تدرس المجموعة الدلیل على خسارة االنخفاض غیر المدققالمجمع

التكلفة المطفأة على كل من المستویین الفردي والجماعي. یتم تقییم جمیع الموجودات المالیة في قیمة الموجودات المالیة المسجلة ب

فض قیمتها لم تنخالفردیة الهامة التيالهامة بصفة فردیة للوقوف على االنخفاض المحدد في القیمة. جمیع الموجودات المالیة

دها ناك أیة خسائر انخفاض في القیمة تم تكبدها ولكنه لم یتم تحدیبشكل محدد یتم تقییمها بصورة جماعیة لتحدید ما إذا كانت ه

بعد. یتم تقییم الموجودات المالیة غیر الهامة فردیا بصورة جماعیة للتعرف على خسائر القیمة بتجمیعها معا في مجموعات ذات 

(٣سجلت المجموعة خصائص مخاطر متماثلة. ائر انخفاض في قیمة : ال شيء) خس٢٠١٦یونیو٣٠ملیون لایر قطري 

ختصر المرحلي الموالتي تم ادراجها في "خسائر انخفاض مكونة في قیمة موجودات تمویل" ضمن بیان الدخلموجودات التمویل 

غیر المدقق. المجمع



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢١-

تتمة-انخفاض القیمة ٥

في شركات زمیلة استثمار
كان هنالك دلیل موضوعي على إنخفاض في قیمة اإلستثمار في الشركة تحدد المجموعة في تاریخ بیان المركز المالي ما إذا 

الزمیلة. في هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قیمة اإلنخفاض بالفرق بین القیمة العادلة في الشركة الزمیلة والقیمة الحالیة 

ص لم تقم المجموعة بتكوین مخص.غیر المدققالمجمعالمرحلي المختصر ویقوم بتحقیق الفرق في القیمة في بیان الدخل

انخفاض خالل الفترة.

موجودات تمویل٦

مالحظة:
ملیون لایر ٦٥٩مبلغ القیمة ودات التمویل المتأخرة في السداد وغیر منخفضة متضمنة موجوالمویل المتعثرة موجودات التاجمالي بلغ 

تمثللایر قطريملیون٥١٠: ٢٠١٦دیسمبر٣١(٢٠١٧یونیو٣٠من إجمالي موجودات التمویل في ٪٢,١٥قطري والذي یمثل 

من إجمالي موجودات التمویل).٪١,٧٤

٢٠١٦یونیو٢٠١٦٣٠دیسمبر ٢٠١٧٣١یونیو٣٠
ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

٣٠,٦٩٩,٥٩٨٢٩,٢٢٧,٩٨٩٢٨,٥٤١,٠٠٢اجمالي موجودات تمویل

)١,٥٧١,٩١٩()١,٥٩٩,٤٣٩()١,٥٩٨,٠٩٢(أرباح مؤجلة یخصم:

في قیمة موجودات المحددةخسائر االنخفاض

)٢٤٨,٢٢٧()٣٦٤,٨٤٨()٣٦٧,١٦٨(تمویل

)٢٨,٦٣٤()٣٠,٣٧٦()٤١,٨١٤(االرباح المعلقة

٢٨,٦٩٢,٥٢٤٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٦,٦٩٢,٢٢٢صافي موجودات تمویل



)ع.ق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 
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٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢٢-

إستثمارات مالیة٧
(غیر مدققة)٢٠١٦یونیو٣٠(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو٣٠

االجماليغیر مدرجةمدرجةاالجماليغیر مدرجةمدرجةاالجماليغیر مدرجةمدرجة
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
استثمارات مصنفة بالقیمة 

:العادلة من خالل بیان الدخل
استثمارات في أدوات حقوق ·

١,٢٤٠-١,٢٢٠١,٢٤٠-١,٠٣٠١,٢٢٠-١,٠٣٠ملكیة

١,٢٤٠-١,٢٢٠١,٢٤٠-١,٠٣٠١,٢٢٠-١,٠٣٠
إستثمارات في أدوات ذات 

مصنفة بالتكلفة طبیعة دین
المطفأة

١,٩٦٩,٨٤٦٣,٢١٤,٠٢٠٥,١٨٣,٨٦٦١,٩٤١,٨٩٩٤,٠١٤,٣٠٠٥,٩٥٦,١٩٩١,٩٣٤,٢٣٨٣,٥٥٠,٠٠٠٥,٤٨٤,٢٣٨قطرحكومةصكوك -
١,٣٤٧,٣٧٢١٨,٩١٧١,٣٦٦,٢٨٩١,٢٢١,٦٠٢١٨,٩١٨١,٢٤٠,٥٢٠١,١٢٨,٢٦٦١٨,٩١٩١,١٤٧,١٨٥ذات معدل ثابت-

١,٢٥٢١,٢٥٢-------ذات معدل متغیر-

٣,٣١٧,٢١٨٣,٢٣٢,٩٣٧٦,٥٥٠,١٥٥٣,١٦٣,٥٠١٤,٠٣٣,٢١٨٧,١٩٦,٧١٩٣,٠٦٢,٥٠٤٣,٥٧٠,١٧١٦,٦٣٢,٦٧٥
استثمارات في أدوات حقوق 

ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة 
١٤٠,٠٢٧١٠٦,٣٤٠٢٤٦,٣٦٧٧٠,٩٧٨١٠٥,٩٩١١٧٦,٩٦٩٦٢,٢٧٧١٠٦,٠٠١١٦٨,٢٧٨ملكیةمن خالل حقوق ال

٣,٤٥٨,٢٧٥٣,٣٣٩,٢٧٧٦,٧٩٧,٥٥٢٣,٢٣٥,٦٩٩٤,١٣٩,٢٠٩٧,٣٧٤,٩٠٨٣,١٢٦,٠٢١٣,٦٧٦,١٧٢٦,٨٠٢,١٩٣



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢٣-

حقوق أصحاب حسابات االستثمار ٨

االحتیاطي القانوني٩

من صافي الربح للسنة إلى االحتیاطي ٪١٠یحول ،هكما تم تعدیل٢٠١٢لسنة ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

للتوزیع إال في الحاالت قابلمن رأس المال المدفوع. هذا االحتیاطي غیر ٪١٠٠حتى یصبح االحتیاطي القانوني مساویا 

وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة ٢٠١٥لسنة ١١رقم الشركات التجاریة القطريالتي حددها قانون 

من رأس المال المدفوع.٪١٠٠القانوني یزید عن ة مبالغ لالحتیاطي القانوني حیث أن االحتیاطيأیبتحویل

احتیاطي المخاطر١٠

منلكتمویللموجوداتالطارئةالحاالتلتغطیةمخاطراحتیاطيتكوینیجب،المركزيقطرمصرفلتعلیماتوفقا

التمویل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاصإجماليمن٪٢,٥بنسبةأدنىحدباشتراطوالخاصالعامالقطاعین

فيیةالمالوزارةقبلمنالمضمونأو/ إلىالمقدمالتمویل. األرباح المعلقةو مخصصاتالاستبعادبعدقطروخارجداخل

الى احتیاطي ةمبالغ خالل الفتر تحویل ایة لم یتم . المباشرالتمویلإجماليمنیستبعدنقدیةضماناتمقابلالتمویلأوقطر

لایرملیون ٢٣,٧: ٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتهیة في(نهایة السنةتحویل المبلغ المطلوب فيالمخاطر حیث ان سیتم 

.)احتیاطي المخاطرمحول إلى قطري

٢٠١٧یونیو٣٠
(غیر مدققة)

ألف
لایر قطري

٢٠١٦دیسمبر ٣١
(مدققة)
ألف

لایر قطري

٢٠١٦یونیو٣٠
(غیر مدققة)

ألف
لایر قطري

١٥,٣٧٦,٣٠٤١٣,٨٣٤,٤١٠١٥,٢٧٣,٧٩٨حسابات ألجل

٦,١٨٧,٣٤٨٦,٥٦٥,١٢٥٦,٢٤٦,٧٩٠حسابات توفیر

٢١,٥٦٣,٦٥٢٢٠,٣٩٩,٥٣٥٢١,٥٢٠,٥٨٨

٤٦,٢٩٤٢٠,٥٨٠١٢,٤٧٦الحصة في احتیاطي القیمة العادلة 

٢١,٦٠٩,٩٤٦٢٠,٤٢٠,١١٥٢١,٥٣٣,٠٦٤إجمالي 



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢٤-

أخرىاحتیاطیات١١

مخصبعدزمیلةشركاتفياالستثماراتمنالموزعةغیراألرباحمنالمجموعةحصةفي األخرىاإلحتیاطیاتتمثل

).ال شيء: ٢٠١٦یونیو٣٠(ملیون لایر قطري١,٦خالل الفترةالمستلمةاألرباحتوزیعات بلغت .المستلمةاألرباحتوزیعات 

رباح نقدیة أ١٢

المساهمین بنسبة على توزیع أرباح نقدیة على٢٠١٧ابریل ٣تمت المصادقة من قبل الجمعیة العمومیة للمساهمین في 

٤توزیعات نقدیة (٪٤٠: ٢٠١٦یونیو ٣٠لایر قطري للسهم)، (٤(٢٠١٦دیسمبر ٣١عن السنة المالیة المنتهیة في ٪٤٠

).٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتهیة في السنةلایر قطري للسهم) عن 

صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي١٣

ملیار لایر ١قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشریحة األولى من رأس المال بمبلغ ،٢٠١٦خالل عام 

قطري. هذه الصكوك غیر مضمونة كما أن توزیعات األرباح تقدیریة وغیر تراكمیة وتدفع سنویا. ان معدل الربح للخمس 

للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما ان حملة الصكوك سنوات األولى ثابت على ان یتم مراجعته في حال التجدید. یكون

لیس لهم حق في المطالبة بالربح على الصكوك. هذه الصكوك لیس لدیها تاریخ االستحقاق ویتم تصنیفها ضمن حقوق 

الملكیة. 

حكمهما فيالنقد و ١٤
صلیة أستحقاق أرصدة بتواریخ إیشتمل علىحكمهيما ففإن النقد و المجمعالمرحلي المختصرلغرض بیان التدفقات النقدیة

:كالتاليأشهرثالثةأقل من 

٢٠١٦یونیو٢٠١٦٣٠دیسمبر ٢٠١٧٣١یونیو٣٠

(غیر مدققة)مدققة)((غیر مدققة)
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

(بعد ينقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركز 
١,٣٦١,٦٨٤٦٦٠,٦١١٥٤٣,٨٤٣استبعاد حساب االحتیاطي النقدي المقید)

٢,١١٠,٧١٥١,٨٨٦,٦٠٢١,٤٢٠,٣٤٩رصدة من بنوكأ

٣,٤٧٢,٣٩٩٢,٥٤٧,٢١٣١,٩٦٤,١٩٢



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢٥-

المحتملة واإللتزاماتالمطلوبات١٥

٢٠١٦یونیو٢٠١٦٣٠دیسمبر ٢٠١٧٣١یونیو٣٠

(غیر مدققة)(مدققة)مدققة)(غیر 
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

المطلوبات المحتملة 
٦,١٢٣,٦٢٦٤,٩٨٩,٧٥٣٥,٤٧٩,٢٢٠غیر مستغلة تسهیالت 

٣,٩٦٣,١٤٠٣,٥٥٢,٩٩٣٣,٥٧٣,٥٥٦خطابات ضمانات
٤٣١,١٧٠٣٤٤,٠٠٨٤٠٢,٧٣٠خطابات اعتماد

١١,٦٠٩٩,٠٧٥٩,٢٠٣خرىأ

١٠,٥٢٩,٥٤٥٨,٨٩٥,٨٢٩٩,٤٦٤,٧٠٩



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢٦-

العالقةاألطراف ذاتمع معامالت ١٦
ضمن األطراف تت.ام علیه عند اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیةتعتبر األطراف ذات العالقة على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر ه

.وذ هام علیها أو على مساهمیها أو على أعضاء مجلس إدارتها أو أفراد إدارتها العلیاذات العالقة الشركة التي تستطیع المجموعة والمساهمین ممارسة نف

:یليكما ةهامیملكون فیها حصصًاالتي و الشركات أمع أعضاء مجلس اإلدارة السنة/الفترة/ المعامالت خاللبلغت األرصدة 

٢٠١٧یونیو٣٠
(غیر مدققة)

٢٠١٦دیسمبر ٣١
(مدققة)

٢٠١٦یونیو٣٠
(غیر مدققة)

شركات زمیلة

مجلس

شركات زمیلةأخرىاإلدارة
مجلس
شركات زمیلةأخرىاإلدارة

مجلس
أخرىاإلدارة

ألفألفألفألفألفألفألفألفألف
لایر قطريقطريلایر لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

الموجودات:

١٤,٤٣١٦٣٣,٣٠٩٣,٢٥١,٧١٠٧,٤٥٨٦٦٢,٢٣١٣,٠٩٧,٢٦١١٥,٢٨٩٦٨٨,٥٨٧٣,٠١٤,٥٣٠موجودات تمویل

حقوق أصحاب حسابات 

١٠,٣٢٧٧,٣٩٨١٠٨,٠٠١١٤,٤٥٣٨٤,١٣٣١٤٩,٠٢٤١٨,٤٦٧٧٢,٥٥٦١٢٨,٦٦٥االستثمار 

بنود خارج المیزانیة:

ضمانات إلتزامات محتملة و 

٢٤,٧٢٤٣,٠٤٦٢٠٠٢٤,٣٨٢٣,٢٤٦٢٠٠٥٨,١٥٧-٣,٠٤٦والتزامات أخرى



).عق.م.ش(بنك قطر الدولي اإلسالمي 

غیر المدققةالمجمعةالمرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٧یونیو ٣٠في 

-٢٧-

تتمة–معامالت مع األطراف ذات العالقة١٦

:كالتاليالفترةخاللباإلدارةالمسؤولینكبارتعویضاتبلغت

ة في المنتهیستة أشهرلل

٢٠١٦یونیو٢٠١٧٣٠یونیو٣٠
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٦,٩٦٧٦,٥٠٧منافع قصیرة األجل

٤٠٩٣٧٧منافع طویلة األجل

٧,٣٧٦٦,٨٨٤

٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في أشهرستةلل

(غیر مدققة)

٢٠١٦یونیو٣٠المنتهیة في ستة أشهرلل

(غیر مدققة)

شركات 

زمیلة

مجلس 

أخرىاإلدارة

شركات 

زمیلة

مجلس 

أخرىاإلدارة

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

:المجمعبنود بیان الدخل 

٣٩٧١٧,٤١٦٨٩,٤٢٢٤٢٠١٨,٩٣٦٨٢,٩٠٠صافي إیرادات أنشطة التمویل 

حسابات أصحاب حصة

٧٧٥٥٨١٠١٣٩٥٤٤٩٦٥اإلستثمار 




