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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
  سرما 31

 

 
 

 إيضاحات

2019 
 )غير مدققة(

  ألف لاير قطري

2018 
 )غير مدققة(

 قطريألف لاير 
     

 401,042  413,468  إيرادات أنشطة التمويل

 76,373  122,684  صافي إيرادات أنشطة اإلستثمار

 477,415  536,152  إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

     
 48,889  52,557  إيرادات رسوم وعموالت

(14,570)  (15,488)  مصروفات رسوم وعموالت  

 34,319  37,069  إيرادات رسوم وعموالتصافي 

     
 9,787  4,075  ربح عمليات النقد األجنبي

 (7,566)  (19,181)  الحصة من نتائج شركات زميلة

 513,955  558,115  إجمالي الدخل

     

 (37,987)  (36,069)  تكاليف الموظفيـن

 (6,391)  (6,414)  استهالك وإطفاء
 (33,322)  (33,290)   مصروفات أخرى
 (44,510)  (73,182)   مصروفات تمويل

 (122,210)  (148,955)  إجمالي المصروفات

     
(7)  431 5 مستحقة من البنوك أرصدةانخفاض القيمة من  (خسائرعكس / )صافي   

(1,368)  (2,258) 7 صافي خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية  

(2,885)  8,256 6 انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية (خسائر) عكس / صافي  
التي تخضع  بيان المركز الماليصافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج 

 (5,587) 21 لمخاطر االئتمان
 

(147)  

 387,338  410,002  صافي ربح الفترة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار

(134,120)  (143,952)  أصحاب حسابات االستثمار من األرباحالعائد على   

 253,218  266,050  صافي ربح الفترة

 1.67  1.76 19  قطري للسهم(لايرالعائد األساسي والمخفف للسهم )

     

 



   قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع( بنك

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 2019مارس  31أشهر المنتهية في  ةثالثاللفترة 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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احتياطي   رأس المال 

 قانوني

احتياطي   احتياطي مخاطر 

 القيمة العادلة

احتياطيات  

 أخرى

إجمالي حقوق   أرباح مدورة 

العائدة الملكية 

 لمساهمي البنك

صكوك مؤهلة  

رأس مال ك

 إضافي

 اجمالي حقوق 

 الملكية

 

 ألف لاير إيضاح

 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

                   

 6,830,087  1,000,000  5,830,087  1,160,624  79,947  14  623,455  2,452,360  1,513,687  )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 

 1,111  -  1,111  -  -  1,111  -  -  -  حركة احتياطي القيمة العادلة

 266,050  -  266,050  266,050  -  -  -  -  -  الفترةصافي ربح 

 267,161  -  267,161  266,050  -  1,111  -  -  -   للفترةإجمالي اإليرادات والمصروفات المعترف بها 

 (605,475)  -  (605,475)  (605,475)  -  -  -  -  - 17 أرباح نقدية موزعة على المساهمين

 (55,000)  -  (55,000)  (55,000)  -  -  -  -  - 19 أرباح على صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي

 -  -  -  432  (432)  -  -  -  - 16 صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

 6,436,773  1,000,000  5,436,773  766,631  79,515  1,125  623,455  2,452,360  1,513,687  ) مدقق غير( 2019 مارس 31الرصيد في 

 
 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 2019مارس  31أشهر المنتهية في  ةثالثاللفترة 

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا 24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة 
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احتياطي   احتياطي قانوني  رأس المال 

 مخاطر

احتياطي القيمة  

 العادلة

احتياطيات  

 أخرى

إجمالي حقوق   أرباح مدورة 

الملكية العائدة 

 لمساهمي البنك

صكوك مؤهلة  

رأس مال ك

 إضافي

 اجمالي حقوق 

 الملكية

 

 ألف لاير إيضاح

 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

                   

 6,577,102  1,000,000  5,577,102  904,606  82,352  1,643  622,454  2,452,360  1,513,687  )مدقق( 2018يناير  1الرصيد كما في 

                   

 (1,429)  -  (1,429)  -  -  (1,429)  -  -  -  حركة احتياطي القيمة العادلة

 253,218  -  253,218  253,218  -  -  -  -  -  الفترةصافي ربح 

 251,789  -  251,789  253,218  -  (1,429)  -  -  -  للفترة إجمالي اإليرادات والمصروفات المعترف بها 

 (605,476)  -  (605,476)  (605,476)  -  -  -  -  -  أرباح نقدية موزعة على المساهمين

    -  -  3,254  (3,254)  -  -  -  - 16 صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

 

- 

 6,223,415  1,000,000  5,223,415  555,602  79,098  214  622,454  2,452,360  1,513,687  )مدقق غير( 2018 مارس 31الرصيد في 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
 2019مارس  31أشهر المنتهية في  ةثالثاللفترة 

 من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ال يتجزأ 24إلى  1المرفقة  اإليضاحاتتشكل 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  2019  2018 

 إيضاحات 
مارس 31  

(غير مدققه)  
مارس 31   

  (غير مدققه)
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 253,218  266,050  الفترةصافي ربح 

     تعديالت للبنود التالية:
 2,885  (8,256)  / خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية (عكس)صافي 

 1,368  2,258  في قيمة استثمارات في أوراق مالية صافي خسائر االنخفاض

صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان المركز المالي التي 
 147  5,587  تخضع لمخاطر االئتمان

 7  )431(  / خسائر انخفاض القيمة من أرصدة مستحقة من البنوك (عكس)صافي 

 في استثمار ترجمة عند أجنبية عمالت تقييم ) أرباح( خسائر /  صافي
 634  زميلة شركات

 
(359)  

 7,532  13,546  إستهالك وإطفاء
(2,935)  (214)  مالية أوراق في استثمارات بيع منح اربأصافي   

(1,303)  (475)  إيرادات توزيعات األرباح  

 7,566  19,181  حصة من نتائج شركات زميلة
 3,303  (1,652)  إطفاء صكوك

 1,139  788  مكافآت نهاية خدمة للموظفين

 272,568        297,016  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

     
     تغيرات رأس المال العامل:

 46,915  (13,482)  حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي
(1,545,293)  50,349  أرصدة مستحقة من البنوك  

(1,268,376)  (3,034,455)  موجودات تمويلية  

(153,603)  60,357  موجودات أخرى  
 4,524,490  (1,690,776)  أرصدة مستحقة إلى بنوك والمؤسسات المالية

 1,490,425  810,290  حسابات العمالء الجارية

 26,583  35,103  مطلوبات أخرى

  (3,485,598)  3,393,709 
     

(1,949)  (817)  مدفوعة لنهاية الخدمة للموظفينمكافآت   

 3,391,760  (3,486,415)  األنشطة التشغيليةالناتجة من  النقدية ) المستخدمة  في( /التدفقات  صافي

     
     االستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 

(272,912)  (775,503)  شراء استثمارات مالية  

 1,471,649  554,416  بيع/استرداد استثمارات ماليةمتحصالت من 
(48,048)  -  اضافات في مساهمات في شركات زميلة  

(4,598)  -  شراء موجودات ثابتة  

(300)  -  شراء موجودات غير ملموسة  
 3,254  -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

(9,066)  -  اضافات في استثمارات عقارية  
 1,303  475  أرباح مستلمة توزيعات

 1,141,282  (220,612)  االستثمارية األنشطةمن الناتجة  النقدية ) المستخدمة  في( /صافي التدفقات 

     
     التمويليّة األنشطةالتدفقات النقدية من 

 -  1,815,975 11 متحصالت من صكوك تمويل
(1,774,490)  3,372,449  التغير في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار  

(530,590)  (566,445)  أرباح نقدية موزعة على المساهمين  

(2,305,080)  4,621,979  التمويليّة األنشطة )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية الناتجة من /   

     

 2,227,962  914,952  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 3,509,864  8,949,317  يناير  1النقد وما في حكمه في 

 5,737,826  9,864,269 20 مارس 31النقد وما في حكمه في 
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 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2019مارس  31أشهر المنتهية في  ةثالثاللفترة 

7 

 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية    1
 

. ويمارس البنك نشاطه من 1990لسنة  52)"البنك"( كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم )ش.م.ق.ع( تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 

 خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة وتسعة عشر فرعا محليا. إن أسهم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر.
 

 .664. وعنوانه المسجل هو الدوحة، دولة قطر، صندوق بريد 13023إن رقم السجل التجاري للبنك هو 
 

ذات الغرض الخاص )معا "المجموعة"( بعد استبعاد المعامالت التالية  وشركتهتتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية للبنك 

 واألرصدة بين شركات المجموعة:
 

 

 
 

 بلد التأسيس

 

  الرئيسي النشاط

 النسبة المئوية
 للملكية الفعلية

 2018ديسمبر  31 2019 مارس 31 
 - - إصدار صكوك جزر كايمن  المحدودة شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي

 
ذات مسؤولية محدودة، وذلك بغرض  ةمعفا ةفي جزر الكايمن كشرك )ذات الغرض الخاص( المحدودة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي شركةتأسست 

إلنجاز هدف معرف ومحدد بصورة جيدة وهو تنفيذ معاملة تمويل محددة. وقامت إدارة  ةإصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي. تم تأسيس الشرك

بإجراء إعادة تقييم للتحقق من السيطرة في غياب ذات الغرض الخاص عند التأسيس، ولم تقم المجموعة  ةالمجموعة بتقييم القدرة على سيطرتها على الشرك
ذات الغر ض الخاص. وتوصل البنك إلى أنه ال توجد تغييرات في ظروف السوق ينتج عنها تغيير في قدرة المجموعة  الشركةأي تغييرات في هيكل أو شروط 

 ذات الغرض الخاص. الشركةفي السيطرة على 

 
شطة التمويلية واالستثمارية وفقا للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية كما يتم تحديدها من قبل يعمل البنك في الخدمات المصرفية واألن

 هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي.
 

 بقرار من مجلس اإلدارة 2019 مارس 31تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للمجموعة للفترة المنتهية في 

 .2019ابريل  21 بتاريخ
 
 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام (أ)
 

المالية اإلسالمية وأحكام  تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

وبالنسبة لألمور غير المشمولة بمعايير تنظيمات مصرف قطر المركزي المعمول بها. وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 
   المحاسبة المالية، تستخدم المجموعة توجيهات المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي.

 

بالبيانات المالية السنوية الموحدة؛ ويتعين قراءتها جنبا إلى وال تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
. تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة 2018ديسمبر  31ة للمجموعة كما في جنب مع البيانات المالية السنوية الموحد

، باستثناء التغيرات في السياسات  2018ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات
أشهر المنتهية في  ةالثالثمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة .د( 2)المحاسبية المذكورة باإليضاح رقم 

 .2019ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2019 مارس 31

 
كد من التقدير هي إن األحكام الشخصية الهامة التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية األخرى لحاالت عدم التأ

 .2018ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ذاتها التي تم تطبيقها على

 
 .2018ديسمبر  31تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
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 أساس اإلعداد )تتمة( 2

 

 أساس القياس (ب)
 

المرحلية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المصنفة كاستثمارات بالقيمة  تم إعداد البيانات المالية

 العادلة من خالل حقوق الملكية واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)

 
مرحلية الموحدة المختصرة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لدى البنك. وفيما عدا ما تمت اإلشارة إليه يتم عرض البيانات المالية ال

 بخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى أقرب ألف لاير قطري.
 

 2019يناير  1يير وتفسيرات جديدة صادرة وسارية ابتداء من معايير وتعديالت على المعا (د)

 
 "المرابحة والبيوع اآلجلة" 28معيار المحاسبة المالي رقم 

 
. يحل المعيار 2017" في المرابحة والبيوع اآلجلة " 28أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 

الهدف البيع اآلجل". " 20"المرابحة والمرابحة آلمر الشراء" والمعيار المحاسبي المالي رقم  2محل المعيار المحاسبي المالي رقم  28المالي رقم  المحاسبي

امالت المبيعات بالدفع من هذا المعيار هو وصف مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المناسبة لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يتعلق بالمرابحة وغيرها من مع
 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1المؤجل للبائعين والمشترين لهذه المعامالت. يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 

 للمجموعة.طبقت المجموعة المعيار من تاريخ اعتماده اإللزامي والتأثير غير جوهري على البيانات المالية 
 
 معايير وتعديالت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها ليست سارية المفعول بعد (ه)

 

 الوكالة باالستثمار )الوكالة باالستثمار(- 31المعيار المحاسبي المالي رقم 

 

. الهدف من هذا المعيار هو 2018في  الوكالة باالستثمار 31أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 

ر( الرئيسي وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات الوكالة باالستثمار، والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من منظور كل من )المستثم

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2020يناير  1والوكيل. يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 .من تاريخ اعتماده اإللزاميستطبق المجموعة المعيار الجديد  تقوم المجموعة بتقييم تأثير هذا المعيار. 
 

 احتياطيات المخاطر- 35المعيار المحاسبي المالي رقم 

 
. ويحل هذا المعيار 2018"احتياطيات المخاطر في عام  35محاسبي المالي رقم أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار ال

"االنخفاض في القيمة وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باألعباء" محل المعيار المحاسبي المالي رقم رقم  30إلى جانب المعيار المحاسبي المالي رقم 

 السابق "المخصصات واألحتياطيات". 11
 

واجهها هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر التي تم وضعها للتخفيف من المخاطر المختلفة التي ي لهدف منا
ى الفترات أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرون الذين يجنون الربح والخسارة، من المؤسسات المالية اإلسالمية )"المؤسسات"(. يسري هذا المعيار عل

"االنخفاض  30مع السماح بالتطبيق المبكر فقط إذا اعتمدت المجموعة في وقت مبكر المعيار المحاسبي المالي رقم  2021يناير  1المالية التي تبدأ في أو بعد 

 في القيمة وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باألعباء".
 

 .من تاريخ اعتماده اإللزاميق المجموعة المعيار الجديد ستطب تقوم المجموعة بتقييم تأثير هذا المعيار.
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 معلومات القطاع 3
 

ات وخدمات مختلفة، لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل األقسام االستراتيجية للمجموعة. تقدم القطاعات االستراتيجية منتج

المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. وبالنسبة لكل من القطاعات االستراتيجية تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير وتدار بشكل منفصل بناءً على إدارة 
 اإلدارة الداخلية لكل قطاع استراتيجي بشكل شهري. يشرح الملخص التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة:

 

تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع عمالء الشركات، والمؤسسات الحكومية وشبه  الخدمات المصرفية للشركات
 الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء األفراد.  الخدمات المصرفية لألفراد

تقوم بأنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل االقتراض وإصدار الصكوك  واالستثماراتالخزينة 
واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرة 

 وصكوك الشركات والحكومة. األجل
 

 األنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في المجموعة.تتضمن األنشطة االستثمارية 

 
بات والتي يتم إدراجها تم أدناه إدراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع. يقاس األداء بناءً على ربح القطاع ونمو الموجودات والمطلو

الموجودات والمطلوبات. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات  في تقارير اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة
 المعنية هي أساس تقييم نتائج قطاعات معينة.

 

 

الخدمات 
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد
 الخزينة

 اإلجمالي  واالستثمارات
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري (غير مدققة)2019 سرما 30أشهر المنتهية في  ةالثالث

        إيرادات خارجية:

 536,152  122,684  176,168  237,300 اجمالي ايردات انشطة التمويل و اإلستثمار
 37,069  -  16,308  20,761 صافي إيرادات رسوم وعموالت

 4,075  4,075  -  - ربح عمليات النقد األجنبي

 (19,181)  (19,181)  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة

 558,115  107,578  192,476  258,061 إيراد القطاع يإجمال

        
 431  431  -  - انخفاض القيمة من أرصدة مستحقة من البنوك عكسصافي 

 (2,258)  (2,258)  -  - صافي خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية

 8,256  -  19,218  (10,962) صافي عكس/)خسائر( انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية

صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان 
 (5,587)  -  -  (5,587) المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

العائد على حقوق أصحاب حسابات مصروفات تمويل / 

 (217,134)  (73,182)  (84,676)  (59,276) االستثمار من األرباح

 341,823  32,569  127,018  182,236 الغير قطاعية صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات
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 معلومات القطاعات )تتمة(  3

 

 

الخدمات 
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد
 الخزينة

 اإلجمالي  واالستثمارات
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري )غير مدققة( 2018 مارس 30الثالثة أشهر المنتهية في 

        إيرادات خارجية:
 477,415  76,373  174,228  226,814 اجمالي ايردات انشطة التمويل و اإلستثمار

 34,319  -  13,443  20,876 صافي إيرادات رسوم وعموالت
 9,787  9,787  -  - ربح عمليات النقد األجنبي

 (7,566)  (7,566)  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة

 513,955  78,594  187,671  247,690 إيراد القطاع يإجمال

        
 (7)  (7)  -  - صافي خسائر انخفاض القيمة من أرصدة مستحقة من البنوك

 (1,368)  (1,368)  -  - صافي خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية

 (2,885)  -  (722)  (2,163) صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية
صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان 

 (147)  -  -  (147) المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان
مصروفات تمويل / العائد على حقوق أصحاب حسابات 

 (178,630)  (44,510)  (77,640)  (56,480) االستثمار من األرباح

 330,918  32,709  109,309  188,900 الغير قطاعية صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات

 
 

الخدمات  
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد
 الخزينة

 اإلجمالي  واالستثمارات 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري (غير مدققة) 2019 سرما 31

        
 51,765,174  20,731,346  11,395,982  19,637,846 موجودات القطاع

        

 47,016,519  11,702,837  21,310,366  14,003,316 للقطاع وحقوق أصحاب حسابات االستثمارمطلوبات 

 
الخدمات  

المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري )مدققة( 2018ديسمبر  31
        

 47,745,546  19,754,430  11,445,998  16,545,118 موجودات القطاع

        
 42,707,565  11,577,638  19,807,782  11,322,145 للقطاعمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
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 )تتمة(معلومات القطاعات  3
 

 تسويات إيرادات وأرباح وموجودات ومطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار للقطاع: ةول التالياالجد توضح
 

 أشهر المنتهية في ةثالثلل 
  مارس 31

   2019  
 )غير مدققة(

 2018 
 )غير مدققة(

 يألف لاير قطر  ألف لاير قطري 
    

 330,918  341,823 الغير قطاعية المصروفاتصافي ربح القطاع قبل توزيع 

 )77,700)  (75,773) مصروفات غير موزعة

 253,218  266,050 صافي الربح للفترة

 
 2019مارس  31 

 )غير مدققة(
 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    الموجودات

 47,745,546  51,765,174 إجمالي موجودات القطاعات  

 2,514,409  2,514,023 مبالغ غير موزعة أخرى

 50,259,955  54,279,197 إجمالي الموجودات

 
    المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 42,707,565  47,016,519 للقطاعمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار إجمالي 

 722,303  825,905 مبالغ غير موزعة أخرى

 43,429,868  47,842,424 وحقوق أصحاب حسابات االستثمارإجمالي المطلوبات 

 
 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  4

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

 

لعادلة االقيمة  
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة  
 من خالل 

 حقوق الملكية

 

 التكلفة المطفأة

 
إجمالي القيمة 

 الدفترية

 

 القيمة العادلة
)غير مدققة( 2019مارس  31  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

          

 2,306,765  2,306,765  2,306,765  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 14,115,470  14,115,470  14,115,470  -  - أرصدة مستحقة من البنوك

 31,033,828  31,033,828  31,033,828  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات في أوراق مالية:
 71,508  71,508  -  71,018  490 مقاسة بالقيمة العادلة -
 5,004,464  5,079,940  5,079,940  -  - المطفأةمقاسة بالتكلفة  -

موجودات أخرى )باستبعاد الموجودات 
 - غير المالية(

 
-  80,463  80,463  80,463 

 490  71,018  52,616,466  52,687,974  52,612,498 

أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 
 - المالية

 
- 

 
9,886,862 

 
9,886,862 

 
9,886,862 

 7,721,862  7,721,862  7,721,862  -  - حسابات العمالء الجارية

 1,815,975  1,815,975  1,815,975  -  - صكوك تمويل
مطلوبات أخرى )باستبعاد المطلوبات غير 

 - المالية(
 

- 
 

825,905 
 

825,905 
 

825,905 

 -  -  20,250,604  20,250,604  20,250,604 
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 )تتمة( القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  4
 

 

القيمة العادلة  
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكية

 

 التكلفة المطفأة

 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
)مدققة( 2018ديسمبر  31  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

          

 2,735,524  2,735,524  2,735,524  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 12,839,277  12,839,277  12,839,277  -  - أرصدة مستحقة من البنوك

 27,991,116  27,991,116  27,991,116  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات في أوراق مالية:
 78,217  78,217  -  77,780  437  مقاسة بالقيمة العادلة -

 4,760,015  4,850,295  4,850,295  -  - المطفأةمقاسة بالتكلفة  -
موجودات أخرى )باستبعاد الموجودات 

 117,735  117,735  117,735  -  - غير المالية(

 437  77,780  48,533,947  48,612,164  48,521,884 

أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 
 11,577,638  11,577,638  11,577,638  -  - المالية

 6,911,572  6,911,572  6,911,572  -  - حسابات العمالء الجارية

مطلوبات أخرى )باستبعاد المطلوبات غير 
 722,303  722,303  722,303  -  - المالية(

 -  -  19,211,513  19,211,513  19,211,513 

 
 

القيمة العادلة  
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكية

 

 التكلفة المطفأة

 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
)مدققة( 2018مارس  31  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

          

 3,153,680  3,153,680  3,153,680  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 6,324,363  6,324,363  6,324,363  -  - أرصدة مستحقة من البنوك

 34,101,272  34,101,272  34,101,272  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات في أوراق مالية:
 116,456  116,456  -  115,874  582 مقاسة بالقيمة العادلة -
 4,802,986  4,928,078  4,928,078  -  - المطفأةمقاسة بالتكلفة  -

موجودات أخرى )باستبعاد الموجودات 
 - غير المالية(

 
-  110,549  110,549  110,549 

 582  115,874  48,617,942  48,734,398  48,609,306 

أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 

 - المالية

 

- 

 

11,158,246 

 

11,158,246 

 

11,158,246 
 8,384,858  8,384,858  8,384,858  -  - حسابات العمالء الجارية

مطلوبات أخرى )باستبعاد المطلوبات غير 
 - المالية(

 
- 

 
863,142 

 
863,142 

 
863,142 

 -  -  20,406,246  20,406,246  20,406,246 
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 األدوات المالية )تتمة( القيم العادلة وتصنيف 4
 

 تقييم االستثمارات المالية
 اس:تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القي

 

  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.1المستوى : 

  أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من األسعار(. 2المستوى :
ي تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة ف

 واق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.أس

  أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال 3المستوى :
يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا  تستند إلى بيانات

 ات.إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدو

 
بالنسبة القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم المجموعة تستند 

 لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.

 
التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها وطرق تقييم  تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج

مستخدمة في أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وطرق أخرى 
ر الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. تقدير معدالت الخصم وأسعا

تحديده من قبل إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ بيان المركز المالي والذي كان من الممكن 

 شاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.الم
 
 

 تصنيف االستثمارات المالية
دلة الذي يصنف فيه قياس يحلل الجدول أدناه االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة وفق مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العا

 القيمة العادلة:
 

القيمة العادلة باستخدام قياس   

 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق مالية

 نشطة 
 (1)المستوى 

 مدخالت هامة
 يمكن مالحظتها

 (2)المستوى 

 مدخالت هامة
 ال يمكن مالحظتها

 اإلجمالي (3)المستوى 
)غير مدققة( 2019مارس  31  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة ومصنفة  -

 490 - - 490  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة ومصنفة  -
 20,531 - - 20,531  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  -
 50,036 50,036 - -  العادلة من خالل حقوق الملكيةومصنفة بالقيمة 
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 القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية )تتمة( 4
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 
 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق مالية

 نشطة 
 (1)المستوى 

 مدخالت هامة
 يمكن مالحظتها

 (2)المستوى 

 هامةمدخالت 
 ال يمكن مالحظتها

 اإلجمالي (3)المستوى 
)مدققة( 2018ديسمبر 31  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -

 437 - - 437  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -

 26,155 - - 26,155  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  -

 50,729 50,729 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 
 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق مالية

 نشطة 
 (1)المستوى 

 مدخالت هامة
 يمكن مالحظتها

 (2)المستوى 

 مدخالت هامة
 ال يمكن مالحظتها

 اإلجمالي (3)المستوى 
)غير مدققة( 2018مارس  31  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -

 582 - - 582  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -
 25,800 - - 25,800  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  -

 89,052 89,052 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 

 .2018ديسمبر  31و السنة المنتهية  في  2018و  2019مارس  31خالل الفترتين المنتهيتين في  2و  1لم يتم القيام بأي تحويالت بين المستويين 
 

 مستحقة من البنوك أرصدة 5

 

 وفقا للنوع 
 

 2018 مارس 31  2018 ديسمبر 31  2019مارس  31 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 3,339,584  7,497,630  6,556,236 ودائع مضاربة 

 2,694,637  5,123,013  7,312,121 أرصده المرابحة في السلع والمعادن
 281,805  183,905  194,323 الحسابات الجارية

 9,414  38,596  56,226 أرباح مستحقة

 14,118,906  12,843,144  6,325,440 

      
 (1,077)  (3,867)  (3,436) (2و  1االئتمانية المتوقعة )المرحلة  مخصص الخسائر

 6,324,363  12,839,277  14,115,470 اإلجمالي

 

 



 اإلسالمي )ش.م.ق.ع(بنك قطر الدولي 
 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

15 

 

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري
 

 ألف لاير قطري
 

 ألف لاير قطري
        

 12,800,681  -  1,035  12,799,646 2019يناير  1كما في  - الرصيد االفتتاحي

 1,258,132  -  (79)  1,258,211  الفترةصافي الحركة خالل 

  431  -  -   431 )بالصافي( الفترةخسائر االئتمان المتوقعة المرتدة خالل 

 56,226  -  -  - أرباح مستحقة

 14,115,470  -  956  14,058,288 2019مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 

        

 3,272,955  -  928  3,272,027 2018يناير  1كما في  - الرصيد االفتتاحي

 9,530,522  -  108  9,530,414 صافي الحركة خالل السنة 

 (2,796)  -  (1)  (2,795) خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة )بالصافي(

 12,799,646  1,035  -  12,800,681 

 38,596  -  -  - أرباح مستحقة

 12,839,277  -  1,035  12,799,646 2018ديسمبر  31كما في  -الرصيد الختامي 

        

 3,272,955  -  928  3,272,027 2018يناير  1كما في  - الرصيد االفتتاحي

 3,042,001  -  6  3,041,995 الفترةصافي الحركة خالل 

 (7)  -  -  (7) )بالصافي(الفترة خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل 

 9,414  -  -  - مستحقةأرباح 

 6,324,363  -  934  6,314,015 2018مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 

 

 الموجودات التمويلية 6
 

 وفقا للنوع 

 
 2018مارس  31  2018ديسمبر  31  2019مارس  31 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 26,795,893  20,894,507  23,632,141 مرابحة ومساومة 
 7,046,802  7,116,672  7,079,596 إجارة منتهية بالتمليك 

 688,417  680,647  718,111 استصناع 
 874,589  774,609  960,658 مضاربة
 744  709  661 مشاركة

 228,010  243,706  247,224 أخرى
 550,847  527,763  594,871 أرباح مستحقة

 36,185,302  30,238,613  33,233,262 إجمالي الموجودات التمويلية
      

 (1,573,059)   (1,669,497)   (1,629,629) يخصم: أرباح مؤجلة
 (216,479)  (218,846)  (215,855) (2و  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة           

 (265,296)  (330,929)  (325,512) مخصص االنخفاض في القيمة         
 (29,196)  (28,225)  (28,438) األرباح المعلقة         

 34,101,272  27,991,116  31,033,828 صافي الموجودات التمويلية

 
مليون لاير  239: 2018ديسمبر  31) 2019مارس  31مليون لاير قطري كما في  210 ما قيمتهإجمالي القيمة الدفترية لعقود االستصناع قيد التنفيذ بلغت 

 قطري(.
 

بشطب الديون المعدومة المرصود لها مخصص بالكامل بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات مصرف قطر المركزي  ، قام البنكالفترةخالل 
 ألف لاير قطري(. 521: 2018ديسمبر  31) 2019مارس  31ألف لاير قطري كما في  495بمبلغ 

 

مارس  31من إجمالي موجودات التمويل كما في  %1.97 قطري والذي يمثل مليون لاير 656بلغ إجمالي موجودات التمويل غير منتظمة السداد ما قيمته 
 .% من إجمالي موجودات التمويل( 1.98مليون لاير قطري والذي يمثل   598: ما قيمته  2018ديسمبر  31) 2019

 )تتمة( مستحقة من البنوك أرصدة 5
 

  من البنوك باستثناء األرصدة لدى وزارة الماليةيحتوي الجدول التالي على تحليل لكل مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر االئتمان المستحقة 
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 )تتمة( الموجودات التمويلية 6
 

  باستثناء األرصدة لدى وزارة الماليةالموجودات التمويلية ئتمان مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر ايحتوي الجدول التالي على تحليل لكل 

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

 25,469,419  165,078  1,638,826  23,665,515 2019يناير  1كما في   - الرصيد االفتتاحي
        :التحويل 

 -  -  750,162  (750,162) 2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  36,208  -  (36,208) 3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 
 -  43,274  (43,274)  - 3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 

 -  (1,581)  -  1,581 1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 
 -  (6,283)  6,283  - 2إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

 (784,789)  713,171  71,618  - 

 267,249  (23,660)  109,965  180,944 الفترةصافي الحركة خالل 

 8,256  5,263  (3,096)  6,089 )بالصافي(الفترة خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل 

 594,871  -  -  - أرباح مستحقة

 26,339,795  218,299  2,458,866  23,067,759 2019مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 

        
 25,398,281  134,384  988,736  24,275,161 2018يناير  1كما في   -الرصيد االفتتاحي 

        :التحويل 
 -  -  1,089,753  (1,089,753) 2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  168,944  -  (168,944) 3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 
 -  103,625  (103,625)  - 3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 
 -  (55,342)  -  55,342 1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

 -  (1,506)  1,506  - 2إلى المرحلة  3المرحلة تحويل من 

 (1,203,355)  987,634  215,721  - 
 142,273  (117,644)  (339,969)  599,886 صافي الحركة خالل السنة

 (71,135)  (67,383)  2,425  (6,177) خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة )بالصافي(

 23,665,515  1,638,826  165,078  25,469,419 

 527,763  -  -  - أرباح مستحقة

 25,997,182  165,078  1,638,826  23,665,515 2018ديسمبر  31كما في  -الرصيد الختامي 

        
 25,398,281  134,384  988,736  24,275,161 2018يناير  1كما في   -الرصيد االفتتاحي 

        :التحويل 
 -  -  263,692  (263,692) 2إلى المرحلة  1المرحلة تحويل من 

 -  -  -  - 3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 
 -  22,465  (22,465)  - 3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 
 -  -  -  - 1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

 -   -  -  - 2إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

 (263,692)  241,227  22,465  - 
 535,156  -  26,000  509,156 الفترةصافي الحركة خالل 

 (2,885)  (1,500)  (112)  (1,273) )بالصافي(الفترة خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل 

 550,847  -  -  - أرباح مستحقة

 26,481,399  155,349  1,255,851  24,519,352 2018مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 
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 استثمارات في أوراق مالية 7
 

 وفقا للنوع 

 
 )غير مدققة( 2018مارس  31  )مدققة( 2018ديسمبر  31  غير مدققة() 2019مارس  31 
 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

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 582  -  582  437  -  437  490  -  490 استثمارات حقوق الملكية -

 490  -  490  437  -  437  582  -  582 
                  

                  استثمارات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة
 3,818,148  3,140,000  678,148  3,936,713  3,262,834  673,879  3,936,281  3,263,800  672,481 صكوك حكومة قطر -
 1,054,460  18,938  1,035,522  876,397  -  876,397  1,096,654  -  1,096,654 ذات معدل ثابت -

 55,963  36,279  19,684  37,972  23,853  14,119  48,245  28,907  19,338 أرباح مستحقة -

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  -
 (1,240) (2و  1)المرحلة 

 
- 

 
(1,240)  (787) 

 
- 

 
(787) 

 
(5) 

 
(489) 

 
(494) 

 1,787,233  3,292,707  5,079,940  1,563,608  3,286,687  4,850,295  1,733,349  3,194,728  4,928,077 
                  
استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة 

 114,852  89,052  25,800  76,884  50,729  26,155  70,567  50,036  20,531 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 1,023  1,023  -  896  896  -  451  451  - أرباح مستحقة

                  

 5,044,534  3,284,803  1,759,731  4,928,512  3,338,312  1,590,200  5,151,448  3,343,194  1,808,254 اجمالي

 

 
 استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 
صافي خسائر مليون لاير قطري( والتي تم االعتراف بها في " 1,36: 2018مارس  31مليون لاير قطري كمخصص انخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية )1.8قامت المجموعة بتكوين مخصص بقيمة خالل الفترة، 

 ."( ضمن بيان الدخل الموحد المختصراالنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية

 
  : ال شيء(.2018مارس  31قطري ) لاير مليون  723,8قيمته ما الشراء إعادة اتفاقيات بموجب المرهونة المالية األوراق في لالستثمارات الدفترية القيمة تبلغ



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(
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 تتمة( ( استثمارات في أوراق مالية 7
 

 بخالف استثمارات من فئة حقوق ستثمارات في أوراق مالية اليحتوي الجدول التالي على تحليل لكل مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر ائتمان ا(

 األرصدة لدى وزارة الماليةالملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( باستثناء 
 

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

 875,610  -  18,475  857,135 2019يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 
 220,258  -  -  220,258 الفترةصافي الحركة خالل 

 (453)  -  -  (453) )بالصافي( الفترةخسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل 

 48,245  -  -  - أرباح مستحقة

 1,143,660  -  18,475  1,076,940 2019مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 

        
 1,054,531  -  18,867  1,035,664 2018يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 (178,625)  -  (17)  (178,608) صافي الحركة خالل السنة
 (296)  -  (375)  79 خسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة )بالصافي(

 857,135  18,475  -  875,610 
 37,972  -  -  - أرباح مستحقة

 913,582  -  18,475  857,135 2018ديسمبر  31كما في  -الرصيد الختامي 

        
 1,054,531  -  18,867  1,035,664 2018يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 (559)  -  -  (559) الفترةصافي الحركة خالل 

 (4)  -  (1)  (3) )بالصافي( الفترةخسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل 
 55,963  -  -  - أرباح مستحقة

 1,109,931  -  18,866  1,035,102 2018مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 

 

 استثمارات عقارية 8
 

 2018مارس  31   2018ديسمبر 31  2019مارس  31 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 426,541  426,540  882,142 يناير )بالصافي( 1الرصيد في 
 479,671  479,672  - تحويالت من موجودات ثابتة

 -  4,450  - اضافات
 (1,243)  (28,520)  (7,132) السنة الفترة /  على مدار إستهالك

 904,969  882,142  875,010 اإلجمالي

 

 
 موجودات أخرى 9

 
 2018مارس  31   2018ديسمبر 31  2019مارس  31 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 ً  92,541  73,507  50,418 ودفعات مقدمةمبالغ مدفوعة مقدما

 110,549  117,735  80,463 أخرى

 203,090  191,242  130,881 اإلجمالي
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 مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية أرصدة 10
 

 2018 سرما 31  2018 ديسمبر 31  2019 مارس 31 

 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 10,917,401  11,338,728  9,635,061 ذمم وكالة دائنة

 212,834  215,004  218,486 حسابات جارية
 28,011  23,906  33,315 الدفع أرباح مستحقة

 11,158,246  11,577,638  9,886,862 اإلجمالي

 

شهر(  34 إلى يام أ 7 :2018ديسمبر  31)سنوات  3إلى أيام   4تشتمل ذمم الوكالة الدائنة على العديد من التسهيالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بين 
 .(٪4 - ٪0.01: 2018ديسمبر  31) %4 - %2.15وتحمل معدالت ربح 

 
 صكوك تمويل 11

 

 1,820مليون دوالر أمريكي ) 500بلغت قيمتها  )"الصكوك"( ، قام البنك بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية2019مارس  5في تاريخ 
 .لندنقطري( تستحق قيمتها خالل فترة خمس سنوات. هذه الصكوك مدرجة في بورصة مليون لاير 

 

تدفع للمستثمرين على أساس نصف سنوي. يقوم المصدر بسداد مبلغ التوزيع المتفق عليه وذلك من العوائد   %4.264وتحمل الصكوك معدل ربح ثابت بنسبة 
 المستلمة من الموجودات المملوكة بشكل مشترك.

 
 دوالر أمريكي. 500، وفي تاريخ االستحقاق، يتعهد البنك بإعادة شراء األصول بسعر يسيطر البنك على الموجودات المحولة وسيستمر في ادارتها

 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 21
 

 2018مارس  31  2018 ديسمبر 31   2019 مارس 31 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطريألف لاير  
      

 17,455,449  17,712,212  20,588,479 حسابات ألجل

 6,351,664  6,506,129  7,002,311 حسابات توفير

 27,590,790  24,218,341  23,807,113 
  367  14  1,030 حصة في احتياطي القيمة العادلة

 23,807,480  24,218,355  27,591,820 اإلجمالي

 
 .2018مارس  31و  2018ديسبمر  31، 2019 مارس 31جميع أرصدة أصحاب حسابات االستثمار غير مقيدة كما في 

 

 رأس المال 13
 

 عدد األسهم )باآلالف( 
 2018 سرما 31  2018 ديسمبر 31  2019 سرما 31 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 لفباأل  لفباأل  لفباأل 
      

 151,369  151,369  151,369 رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل*

 

: 2018رياالت قطرية لكل منها ) 10مليون سهم بقيمة اسمية  151,4ألف لاير قطري ويضم  1,513,687* يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 
  (.لكل منها رياالت قطرية 10مليون سهم بقيمة اسمية  151,4ألف لاير قطري ويضم  1,513,687

 

بأن تكون القيمة االسمية ألسهم الشركات   2018ديسمبر  16المنعقدة في  2018قراره في جلسته الرابعة لعام  أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية 
 يقسم كل سهم قائم الى عشرة أسهم. وسوف .قطريا واحدا ية في قطر رياال المدرجة في سوق األوراق المال

 

وفقًا للقرار  1:10بنسبة للموافقة على تقسيم األسهم  2019مارس  24جمعية عامة غير عادية للمساهمين  في  إلى عقد اجتماع  وبناء عليه، دعت المجموعة
.ات القانونيةلم يتم تنفيذ تقسيم األسهم نظًرا لعدم اكتمال اإلجراء .المذكور
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 االحتياطي القانوني 14
 

من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني  ٪10كما تم تعديله، يحول  2012لسنة  13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

 2015لسنة  11من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري رقم  ٪100مساويا 
 مال المدفوع.من رأس ال ٪100وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحويل أي مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطي القانوني يزيد عن 

 
 احتياطي المخاطر 15

 

شتراط حد وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل لكل من القطاعين العام والخاص با
من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعلقة. التمويل المقدم  ٪ 2.5أدنى بنسبة 

لمخاطر حسب ياطي اإلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر. سوف يتم تدعيم احت

 التعليمات الجديدة من مصرف قطر المركزي والمتعلقة بتطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

 احتياطيات أخرى 16
 

 تمثل االحتياطيات األخرى الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المستلمة.

 
 الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي:التغيرات في الحصة غير 

 

 2018 سرما 31  2018 ديسمبر 31  2019 سرما 31 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 82,352  82,352  79,947 يناير 1الرصيد في 

 -  849  (432) السنة الفترة /  خالل الزميلة للشركات الموزعة غير األرباحإضافة: 
 (3,254)  (3,254)  - يخصم: توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 -  -  - يخصم: ربح شركة زميلة معترف به

 79,098  79,947  79,515 اإلجمالي

 
 أرباح نقدية مقترح توزيعها 17

 

من رأس  %40: 2017) رياالت قطرية للسهم 4قطري وبواقع لاير مليون  605رأس المال المدفوع بمبلغ من  %40اقترح مجلس اإلدارة أرباح نقدية بنسبة 
مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي  تمت الموافقة عليها من قبلرياالت قطرية للسهم(، و 4قطري وبواقع لاير مليون  605المال المدفوع بمبلغ 

 للبنك.
 

 مال إضافيصكوك مؤهلة كرأس  18

 
مليار لاير قطري. هذه الصكوك غير مضمونة  1، قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بمبلغ 2016خالل عام 

اجعته في حال التجديد. يكون للمجموعة كما أن توزيعات األرباح اختيارية وغير تراكمية وتدفع سنويا. إن معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت على أن يتم مر

صنيفها ضمن الحق في عدم دفع األرباح كما أن أصحاب الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح على الصكوك. هذه الصكوك ليس لها تاريخ استحقاق ويتم ت
 حقوق الملكية.

 
 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(
 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

21 

 

 العائد األساسي والمخفف للسهم 19
 

 األساسية للسهم الواحد بقسمة صافي األرباح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفترة.يتم احتساب الربحية 

 
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31
 2019 

  )غير مدققة(
2018 

 )غير مدققة(
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 253,218  266,050  للفترةحصة مساهمی البنك في صافي ربح 

 253,218  266,050 الربح ألغراض احتساب عائد األسهم

 151,369  151,369 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 1.67  1.76 (لاير قطري) عائد السهم األساسي

 
 الفترة. وبالتالي، فإن األرباح المخففة لكل سهم تعادل األرباح األساسية لكل سهم.ال توجد أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل 

 

 النقد وما في حكمه 20
 

 كالتالي: بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على أرصدة بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهرإعداد  لغرض
 

 2018مارس  31  2018 ديسمبر 31  2019 مارس 31 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي )بعد استبعاد  حساب احتياطي مصرف 

 1,631,941  1,225,602  769,112 قطر المركزي المقيد(

 4,105,885  7,723,715  9,095,157 أرصدة مستحقة من البنوك

 9,864,269  8,949,317  5,737,826 

 
 المطلوبات وااللتزامات المحتملة 21

 

 وفقا للنوع 
 

 2018 مارس  31  2018ديسمبر  31   2019 مارس 31 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

      المطلوبات المحتملة

 4,219,506        7,064,850  5,727,925 تسهيالت غير مستغلة
 3,973,539  4,235,267  4,602,886  اتضمان

 493,298  449,048  440,273 خطابات اعتماد

 10,077  9,585  9,988 أخرى

 10,781,072  11,758,750  8,696,420 
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 تتمة()  المطلوبات وااللتزامات المحتملة 21
 

  يحتوي الجدول التالي على تحليل لكل مرحلة من مراحل التعرض لمخاطر ائتمان التعرضات خارج بيان المركز المالي باستثناء األرصدة لدى

 وزارة المالية
 

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

 7,950,472  20,834  528,564  7,401,074 2019يناير  1كما في   -الرصيد االفتتاحي 
        :التحويل 

 -  -  44,033  (44,033) 2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  224  -  (224) 3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 
 -  1,166  (1,166)  - 3إلى المرحلة  2المرحلة تحويل من 

 -  (840)  840  - 2إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 
 (44,257)  43,707  550  - 

 818,894  9,037  24,842  785,015 الفترةصافي الحركة خالل 
 (5,587)     -  (559)  (5,028) )بالصافي( الفترةخسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل 

 8,763,779  30,421  596,554  8,136,804 2019مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 

        
 5,619,733  -  262,107  5,357,626 2018يناير  1كما في  -  الرصيد االفتتاحي

        :التحويل 

 -  -  149,176  (149,176) 2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 
 -  7,427  -  (7,427) 3إلى المرحلة  1المرحلة تحويل من 

 -  3,726  (3,726)  - 3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 
 -  (1,636)  -  1,636 1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

 (154,967)  145,450  9,517  - 
 2,348,000  11,317  124,686  2,211,997 صافي الحركة خالل السنة

 (17,261)  -  (3,679)  (13,582) االئتمان المتوقعة المكونة خالل السنة )بالصافي(خسائر 

 7,950,472  20,834  528,564  7,401,074 2018ديسمبر  31كما في  -الرصيد الختامي 

        
 5,619,733  -  262,107  5,357,626 2018يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

        :التحويل 
 -  -  3,535  (3,535) 2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 (3,535)  3,535  -  - 
 731,472  -  68,966  662,506 الفترةصافي الحركة خالل 

 (147)  -  (10)  (137) )بالصافي( الفترةخسائر االئتمان المتوقعة المكونة خالل 

 6,351,058  -  334,598  6,016,460 2018مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 
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 معامالت األطراف ذات العالقة 22
 

ذات العالقة المساهمين الذين لديهم القدرة على اذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف تعتبر األطراف بأنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخ

رة على ممارسة نفوذهم على المجموعة( ممارسة نفوذ هام عليها أو على مساهميها، باإلضافة السيطرة أو لديهم نفوذ هام على المجموعة، والشركات الزميلة للمجموعة، والشركات التي تستطيع المجموعة والمساهمين )الذين لديهم القد
 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية للمجموعة. إلى

 
 بلغت األرصدة/ المعامالت خالل الفترة/ السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون فيها حصصا هامة كما يلي:

 

 (غير مدققة) 2018مارس  31  )مدققة( 2018 ديسمبر 31  (غير مدققة) 2019مارس  31 

 
شركات 
  زميلة

مجلس 
  أخرى  اإلدارة

شركات 
  زميلة

 مجلس 
  أخرى  اإلدارة

 شركات 
  زميلة

 مجلس 
 أخرى  اإلدارة

 

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
                  

                  الموجودات
 3,248,213  626,507  13,040  2,469,672  783,488  11,224  2,451,108  792,222  10,540 موجودات تمويلية

                  
حسابات  حقوق الملكية ألصحاب

 165,494  203,310  10,682  50,134  276,547  11,840  37,051  200,729  12,365 االستثمار

                  
                  :المركز الماليبنود خارج 

 24,992  10,280  1,172  23,305  11,821  1,230  53,580  11,798  1,236 لوبات محتملة والتزامات أخرىمط
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( 22
 

 2019مارس  31ة أشهر المنتهية في ثالثلل 
 (غير مدققة)

 2018مارس  31ة أشهر المنتهية في ثالثلل 

 (غير مدققة)
شركات  

 زميلة
مجلس  

 اإلدارة
 

 أخرى
شركات  

 زميلة
مجلس  

 اإلدارة
 

 أخرى
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
            

          بنود بيان الدخل الموحد:
            

 33,795  6,930  185  29,778  9,409  152 التمويل موجودات من ايرادات

            

 431  604  76  128  817  89 حسابات االستثمار من الربححصة أصحاب 

 
 بلغت مكافآت كبار المسؤولين خالل الفترة كالتالي:

 

 

 أشهر المنتهية في ةللثالث
 مارس 31

 2019  2018  
 (غير مدققة)  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 4,045  3,219 منافع قصيرة األجل
 203  212 طويلة األجلمنافع 

     
3,431  4,248 

 
 إفصاحات تنظيمية 23

 
 نسبة كفاية رأس المال

 

ألعمال. يتم إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي ل
على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها  أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال

 بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال قوي.

 
 بات رأس المال المفروضة خارجيا.لقد التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي خالل السنة بكافة متطل

 
 التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المركزي. 3يتم احتساب معدل كفاية رأس المال لدى المجموعة وفقا إلرشادات لجنة بازل 

 

 :كما يلي ولوائح مصرف قطر المركزي 3بازل  مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب

 

 
 2019مارس  31
  (غير مدققة)

 2018ديسمبر  31
  )مدققة(

 2018مارس  31
 (غير مدققة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 5,953,966  5,945,104  6,148,056 1شريحة رأس المال المستوى 

 241,005  261,141  263,569 2شريحة رأس المال المستوى 

 6,194,971  6,206,245  6,411,625 إجمالي رأس المال التنظيمي

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(
 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
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 الموجودات المرجحة بالمخاطر

 

 

  2019 مارس 31
  (غير مدققة)

 2018 ديسمبر 31
  )مدققة(

 2018مارس  31
 (غير مدققة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 33,382,255  34,712,598  36,458,017 بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمانالموجودات المرجحة 

 698,703  534,410  616,148 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

 2,563,692  2,552,339  2,663,307 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل

 36,644,650  37,799,347  39,737,472 المرجحة بالمخاطرإجمالي الموجودات 

      

      
 6,194,971  6,206,245  6,411,626 *1نسبة كفاية رأس المال لحقوق الملكية العادية شريحة المستوى 

      

 ٪16.91  ٪16.42  %16.13 إجمالي نسبة كفاية رأس المال*

 
تمشياً مع تعليمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى  2014اعتبارا من األول من يناير  3لمتطلبات بازل  تم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا

 :المطلوب لنسبة كفاية رأس المال كما يلي
 

  10الحد األدنى بدون هامش األمان المتحفظ٪ 

 

  12.5الحد األدنى مع هامش األمان المتحفظ٪ 
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. 2019مارس  31عند الضرورة لتتوافق مع العرض المقدم في  2018مارس  31 و 2018بر ديسم 31في  المعروضةتم إعادة تصنيف أرقام المقارنة 
 فيما يلي إعادة التصنيف: الملكية الموحدة للسنة المقارنة.ومع ذلك ، لم يكن إلعادة التصنيف أي تأثير على الربح الموحد أو إجمالي حقوق 

 
 إعادة التصنيف  إعادة التصنيف  العرض الحالي 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

2018ديسمبر  31       

 12,839,277  38,596  12,800,681 أرصدة مستحقة من البنوك

 27,991,116  527,763  27,463,353 موجودات تمويلية

 4,928,512  38,868  4,889,644 استثمارات في أوراق مالية

 191,242  (605,227)  796,469 موجودات أخرى

 11,577,638  23,906  11,553,732 أرصدة مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالية

 722,303  (23,906)  746,209 مطلوبات أخرى

      

      2018مارس  31

 6,324,363  9,414  6,314,949 أرصدة مستحقة من البنوك

 34,101,272  550,847  33,550,425 تمويليةموجودات 

 5,044,534  56,986  4,987,548 استثمارات في أوراق مالية

 203,090  (617,247)  820,337 موجودات أخرى

 11,158,246  28,011  11,130,235 أرصدة مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالية

 863,142  (28,011)  891,153 مطلوبات أخرى

      

 
 

 
 

 
 


