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 بيان الدخل الموحد
  سمبردي 31المنتهية في لسنة ل

 2016  2017 إيضاحات 
     

 2.620.627  3.100.667 21 إيراد أنشطة التمويل
 533.918  792.002 22 إيراد أنشطة االستثمار

 3.154.545  3.892.669  إجمالي إيراد أنشطة التمويل واالستثمار

 314.288  278.647  إيرادات رسوم وعموالت 
 (1.765)  (4.913)  مصروفات رسوم وعموالت

 312.523  273.734 23 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 133.926  142.527 24 أرباح من عمليات النقد األجنبي
 52.377  28.203 12 حصة من نتائج شركات زميلة 

 93.071  -  الربح من بيع االستثمارات في شركات زميلة
 8.599  9.164 25 إيرادات أخرى

 3.755.041  4.346.297  إجمالي اإليرادات 

     
 (284.914)  (327.698) 26 تكاليف الموظفين

 (16.318)  (16.865) 13 إهالك
 (161.465)  (232.621) 27 مصروفات أخرى
 (356.390)  (494.812)  مصروفات تمويل

 (819.087)  (1.071.996)  إجمالي المصروفات

     
 (1.551)  (107.818) (ب)10 موجودات التمويل قيمة انخفاضخسائر صافي 

 (1.127)  (5.621) 11 صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات مالية

 2.933.276  3.160.862  ربح السنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار
     

 (860.916)  (1.115.406) (ج)18 يخصم: العائد على أصحاب حسابات االستثمار 

 2.072.360  2.045.456  ربح السنة قبل الضريبة

 3.695  (4.719)  ضريبيال اإلعفاء( / الضريبة ف)مصرو

 2.076.055  2.040.737  صافي الربح للسنة

     صافي ربح السنة منسوب إلى:

 2.075.286  2.028.145  حاملي حقوق ملكية البنك

 769  12.592  مساهمات غير مسيطرة

  2.040.737  2.076.055 

 767.2  704.2 31 العائد األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري(
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 الموحد حقوق الملكيةبيان التغيرات في 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 احتياطي مخاطر احتياطي قانوني رأس المال
احتياطيات 

 القيمة العادلة 
احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

احتياطيات 
 أرباح مدورة أخرى

مجموع حقوق 
الملكية المنسوبة 
لحاملي حقوق 

 ملكية البنك
حقوق غير 

 مسيطرة
حقوق مجموع 
 الملكية

           
 12.873.513 168.597 12.704.916 1.902.070 107.146 (14.942) 1.983 1.345.733 1.862.926 7.500.000 2017يناير  1الرصيد في 

           
 (72.363) - (72.363) - - (72.363) - - - - التغيرات في احتياطي تحويل العمالت 

صافي أرباح تحوط صافي استثمارات في شركة 
 79.786 - 79.786 - - 79.786 - - - - زميلة أجنبية

 1.091 - 1.091 - - - 1.091 - - - (11التغيرات في احتياطي القيمة العادلة )إيضاح 
 2.040.737 12.592 2.028.145 2.028.145 - - - - - - ربح السنة

 (1.500.000) - (1.500.000) (1.500.000) - - - - - - 2016وموافق عليها لسنة  توزيعات أرباح معلنة
 - - - (202.815) - - - - 202.815 - محول إلى االحتياطي القانوني
 - - - (161.834) - - - 161.834 - - محول إلى احتياطي المخاطر

 - - - (5.855) 5.855 - - - - - صافي الحركة في احتياطيات أخرى
مخصص المساهمة في صندوق األنشطة 

 (50.704) - (50.704) (50.704) - - - - - - (37االجتماعية والرياضية )إيضاح 
 17.878 17.878 - - - - - -  - صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

 13.389.938 199.067 13.190.871 2.009.007 113.001 (7.519) 3.074 1.507.567 2.065.741 7.500.000 2017ديسمبر  31الرصيد في 

           
 12.358.223 314.430 12.043.793 1.867.805 80.468 (1.479) 12.590 1.136.540 1.447.869 7.500.000 2016يناير  1الرصيد في 

           
 (173.353) - (173.353) - - (173.353) - - - - التغيرات في احتياطي تحويل العمالت 

صافي أرباح تحوط صافي استثمارات في شركة 
 159.890 - 159.890 - - 159.890 - - - - زميلة أجنبية

 (10.607) - (10.607) - - - (10.607) - - - (11التغيرات في احتياطي القيمة العادلة )إيضاح 
 2.076.055 769 2.075.286 2.075.286 - - - - - - ربح السنة
 (1.312.500) - (1.312.500) (1.312.500) - - - - - - 2015أرباح معلنة وموافق عليها لسنة توزيعات 

 - - - (415.057) - - - - 415.057 - محول إلى االحتياطي القانوني
 - - - (209.193) - - - 209.193  - محول إلى احتياطي المخاطر

 - - - (26.678) 26.678 - - - - - صافي الحركة في احتياطيات أخرى
مخصص المساهمة في صندوق األنشطة 

 (51.882) - (51.882) (51.882) - - - - - - (37االجتماعية والرياضية )إيضاح 
 - 25.711 (25.711) (25.711) - - - - - - (1استبعاد جزئي لشركة تابعة )إيضاح 

 (172.313) (172.313) - - - - - - - - صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة

 12.873.513 168.597 12.704.916 1.902.070 107.146 (14.942) 1.983 1.345.733 1.862.926 7.500.000 2016ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 2016  2017 إيضاحات 
     أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من 

 ربح السنة قبل الضريبة
 

2.045.456  2.072.360 
     تعديالت لـ:

 1.551  107.818  قيمة موجودات التمويلخسارة انخفاض صافي 
 1.127  5.621  صافي خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

القيمة العادلة عن االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان  ربح
 (513)  (3)  الدخل
 6.678  (2.970)  من إعادة تقييم أدوات إدارة مخاطر االلتزام بالشريعة ةغير محقق/ خسارة )ربح( 
 16.318  16.865 13 اإلهالك

 (11.817)  (10.818) 22 صافي الربح من بيع استثمارات مالية
 (4.891)  (8.125) 22 إيراد توزيعات أرباح

 (52.377)  (28.203) 12 حصة من نتائج شركات زميلة
 (93.071)  -  استثمار في شركة زميلةربح من بيع 

 (1.502)  (1.809)  على استثمارات مالية خصمعالوة وإطفاء 
 5.894  2.889 )أ(17 مخصصات مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 1.939.757  2.126.721  الربح قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل 

 (32.301)  47.856  المركزيالتغير في حساب االحتياطي لدى مصرف قطر 
 -  (669.050)  التغير في المستحقات من بنوك
 (5.066.997)  (4.572.266)  التغير في موجودات التمويل
 4.091  (232.505)  التغير في موجودات أخرى 
 5.715.114  6.063.614  التغير في المستحقات لبنوك

 4.349.865  (3.912.787)   الحساب الجاري للعمالءالتغير في 
 (609.640)  148.925  التغير في مطلوبات أخرى

  (999.492)  6.299.889 

 4.891  8.125  توزيعات أرباح مستلمة
 (2.210)  (1.406) )أ(17 مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

 (1.193)  (3.041)  ضريبة مدفوعة

 6.301.377  (995.814)  أنشطة التشغيل صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (805.991)  (13.461.883)  اقتناء استثمارات مالية

 1.170.625  4.133.261  متحصالت من بيع/ استرداد استثمارات مالية

 (22.366)  (25.832) 13 اقتناء موجودات ثابتة
 13.458  17.479 12 شركة زميلةتوزيعات أرباح مستلمة من 

 355.726  (9.336.975)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االستثمار

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (1.948.773)  8.420.002  التغير في حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار
 (1.194.779)  (1.363.858)  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 (146.602)  17.878  صافي الحركة في مساهمات غير مسيطرة

 (3.290.154)  7.074.022  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التمويل

 صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما يعادله
 

(3.258.767)  3.366.949 
 2.779.011  6.451.850  يناير 1في النقد وما يعادله 
     بنود غير نقدية

 230.093  -  استثمارات في شركات تابعة معاد تصنيفها الستثمارات مالية
 (25.711)  - 1 استبعاد شركة تابعة

 101.508  (69.032)  على النقد وما يعادله تحويل العمالتأثر التغير في أسعار 

 6.451.850  3.124.051 32 ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
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 الكيان الصادر عنه التقرير 1

كشركة مساهمة  2006يناير  4في في دولة قطر  (أو "البنك" )"المصرف" (ش.م.ق.ع.مصرف الريان )تم تأسيس 
رقم السجل التجاري  .11/2006بالقرار رقم  2015لعام  11قطرية بموجب قانون الشركات التجارية القطري رقم 

 كونشارع حمد الكبير في الدوحة، قطر. تت 28888. عنوان المصرف المسجل هو ص. ب 32010للمصرف هو 
وشركاته التابعة )يشار إليها من المصرف  2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المنتهية في 

 بمزاولة األعمال المصرفية بشكل رئيسي تقوم المجموعة .(ومنفردة بـ"شركات المجموعة" مجتمعة بـ "المجموعة"
فرعا في قطر. الشركة األم/ الطرف المسيطر النهائي  15 االستثمار والوساطة، ولهوالتمويل وأنشطة  اإلسالمية

 للمجموعة هو مصرف الريان.

 الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كالتالي:

بلد  اسم الشركة التابعة
 التأسيس

النشاط  مال الرأس 
 الرئيسي

النسبة الفعلية من 
 الملكية

    2017 2016 

 %100 %100 بنك استثماري دوالر أمريكي 100.000.000 قطر الريان لالستثمار ذ.م.م

 %100 %100 وساطة مالية لاير قطري 50.000.000 قطر  1 الريان للوساطة المالية

الريان )المملكة المتحدة( 
 2 المحدودة

المملكة 
 المتحدة

أنشطة  جنيه إسترليني 100.000.000
 استثمارية

70% 07%3 

استشارات  قطريلاير  10.000.000 قطر الريان وشركاه 
 عقارية

100% 100% 

شركة لوسيل وترفرونت 
 لالستثمار

جزر 
 كايمان

أنشطة  دوالر أمريكي 50.000
 استثمارية

100% 100% 

على طلب تجميد ترخيص شركة الريان للوساطة المالية  2016ديسمبر  28وافقت هيئة قطر لألسواق المالية بتاريخ  (1)
 وما بعد هذا التاريخ. 2017يناير  12ة المالية بدءا من تجميد عمليات شركة الريان للوساط تم. لمدة سنتين

من شركتها التابعة، بنك الريان بي إل سي )المعروف سابقا  %98.34تملك الريان )المملكة المتحدة( المحدودة نسبة  (2)
 من بنك الريان بي إل سي. %68.84بة بالبنك اإلسالمي البريطاني بي إل سي(. بصورة فعلية يملك البنك نس

مما نتج عنه تغيير  6201ديسمبر  29بتاريخ )المملكة المتحدة( المحدودة الريان  فيمن ملكيته  %30باع البنك نسبة (3)
بناء عليه قام البنك بتسوية القيم الدفترية  .%68.84إلى  %98.34يان بي إل سي من في الملكية الفعلية في بنك الر

 إلجمالي حقوق الملكية المنسوبة لمالكي حقوق البنك والمساهمات غير المسيطرة لتعكس التغيرات في الملكية. 

 2016ديسمبر  19في ش.م.ق وبنك قطر الدولي ش.م.ق بروة وهما بنك  ين محليين غير مدرجين آخرينأعلن البنك وبنك
على أنها دخلت في مفاوضات تمهيدية بخصوص احتمال إدماج البنوك الثالثة. يخضع الدمج المحتمل لموافقة مصرف قطر 
المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية ووزارة االقتصاد والتجاري والجهات الرسمية األخرى ذات الصلة وموافقة المساهمين 

 العناية الواجبة القانونية والمالية المفصلة. في حالة الموافقة على الدمج سيحتفظفي كل بنك من البنوك الثالثة بعد إكمال بذل 
 وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. الكيان المندمج بكل تعامالته 

تم إنشاء لجنة مكونة من إدارات البنوك الثالثة بغرض اإلشراف على الدمج وفقا للقيود الزمنية المبدئية والتي اعتمدها 
إن بذل العناية الواجبة القانونية والمالية المفصلة التي تقوم بها البنوك منفردة يتم مراجعتها  دارات البنوك الثالثة.مجالس إ

  حاليا من قبل الجهة المنظمة.

 أساس اإلعداد  2

 بيان االلتزام )أ(

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة الم حاسبة والمراجعة للمؤسسات أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا
المالية اإلسالمية ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ونصوص لوائح 
مصرف قطر المركزي المطبقة. بالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة 

المالية اإلسالمية تقوم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ذات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
 الصلة.
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 )تابع(س اإلعداد اأس 2

 أساس القياس )ب(

لى أنها عاالستثمارات المالية المصنفة قياس تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا 
 "االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل"و "من خالل حقوق الملكية"استثمارات بالقيمة العادلة 

 .وأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة

 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(

وعملة العرض للمصرف. فيما عدا تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية 
ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك، تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير. تحدد كل شركة تابعة للمجموعة عملتها 

 الوظيفية الخاصة بها وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية عن كل شركة باستخدام تلك العملة الوظيفية.

 ات واألحكاماستخدام التقدير )د( 

تراضات واف يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات
والمطلوبات واإليرادات  موجوداتعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للتؤثر 

 ه التقديرات.والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذ

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية 
 في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

ام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية تم وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقديرات واألحك
 .5التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة باإليضاح 

 السياسات المحاسبية الهامة 3

تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية 
 جميع شركات المجموعة.  من قبلوقد تم تطبيقها بشكل ثابت  ،الموحدة

 أساس توحيد البيانات المالية )أ(

 الشركات التابعة (1)

يكون للمجموعة سلطة عليها أو لها فيها مساهمة أو حقوق في العائدات الشركات التي جميع الشركات التابعة هي 
 فيها والمقدرة على استخدام سلطتها للتأثير على تلك العائدات. يتم وضع المتغيرة من استثمارها في الشركة المستثمر

اعتبار لوجود وأثر حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستها حاليا أو القابلة للتحويل عند تقييم ما إذا كانت 
 المجموعة تسيطر على شركة أخرى.

وقف تالمجموعة. ويتم إلغاء توحيدها من التاريخ الذي تمن تاريخ تحويل السيطرة إلى لشركات التابعة توحيد ايتم 
 .يه تلك السيطرةف

تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عندما يكون ذلك ضروريا لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي ي
 تتبعها المجموعة.

 زوال السيطرة (2)

عند زوال السيطرة، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي مساهمات غير 
 مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية ذات الصلة بتلك الشركة التابعة. 

ة المجموع أي فائض أو عجز ينشأ من زوال السيطرة يتم االعتراف به في بيان الدخل الموحد. في حال احتفظت
بأية مساهمة في الشركة التي كانت تابعة سابقا يتم عندها قياس تلك المساهمة بالقيمة العادلة في تاريخ زوال تلك 
السيطرة. يتم الحقا المحاسبة عن تلك الشركة على أنها شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو وفقا للسياسة 

 ستنادا إلى مستوى النفوذ المحتفظ به.المحاسبية للمجموعة لألدوات المالية ا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 أساس توحيد البيانات المالية )تابع( )أ(

 المساهمات غير المسيطرة (3)
يتم التقرير عن المساهمات في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تنسب إلى الشركة األم في بيان المركز المالي 

عن األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمات غير المسيطرة في بيان  اإلفصاح. يتم حقوق الملكيةالموحد ضمن 
الدخل الموحد كإيراد منسوب إلى المساهمات غير المسيطرة. الخسائر التي تقع على المساهمة غير المسيطرة في 

أن يكون هناك عجز في رصيد  شركة تابعة يتم تخصيصها للمساهمة غير المسيطرة حتى ولو تسبب ذلك في
 سيطرة.المساهمة غير الم  

تعامل المجموعة المعامالت مع المساهمات غير المسيطرة على أنها معامالت مع مالكي حقوق ملكية المجموعة. 
بالنسبة للمشتريات من المساهمات غير المسيطرة فإن الفرق بين المقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذة 

الشركة التابعة يتم تسجيله في حقوق الملكية. كما يتم أيضا تسجيل األرباح أو  موجوداتلصافي دفترية مة المن القي
 .حقوق الملكيةالخسائر من استبعاد المساهمات غير المسيطرة في 

قيمتها  ىعند توقف السيطرة أو النفوذ الهام الذي تمارسه المجموعة، يعاد قياس أية مساهمة محتفظ بها في الشركة إل
العادلة مع االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية المعترف بها في بيان الدخل الموحد. القيمة العادلة هي القيمة 
الدفترية المبدئية ألغراض المحاسبة الالحقة بالنسبة للمساهمة المحتفظ بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك أو 

تم فيما يتعلق بتلك الشركة ت حقوق الملكيةباإلضافة إلى ذلك فإن أي مبالغ معترف بها سابقا في  موجود مالي.
أو المطلوبات ذات الصلة. قد يعني ذلك أن  موجوداتالمحاسبة عنها وكأن المجموعة قد قامت باالستبعاد المباشر لل

 إلى بيان الدخل الموحد. ىحقوق الملكية األخرتتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا في 

في حالة تخفيض مساهمة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بنفوذ هام، تتم إعادة تصنيف جزء تناسبي فقط من 
 المبالغ المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد، متى كان ذلك مالئما.

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد (4)
 تتحويل العمالاستبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة )فيما عدا مكاسب وخسائر يتم 

األجنبية( الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم استبعاد الخسائر غير 
 الحد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض في القيمة.المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة ولكن فقط إلى 

 الملكية( بطريقة حقوقالتي تتم المحاسبة عنها واالتفاقيات المشتركة )الشركات المستثمر فيها  الشركات الزميلة (5)
الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما وليس لديها سيطرة عليها وعموما فهي 

 من حقوق التصويت.  %50إلى  %20بين  مصاحبة للمساهمة التي تتراوح ما

االتفاقية المشتركة هي اتفاقية يكون فيها لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة. السيطرة المشتركة هي مشاركة السيطرة 
افقة باإلجماع لة الموحول األنشطة ذات الصتعاقديا على اتفاقية، والتي تنشأ فقط عندما تتطلب قرارات المتفق عليها 

هو اتفاقية مشتركة يكون فيها لألطراف التي لديها  من قبل األطراف المتشاركة بالسيطرة. المشروع المشترك
 سيطرة مشتركة على االتفاقية حقوق في صافي موجودات االتفاقية.

تراف الملكية ويتم االع تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بطريقة حقوق
بها مبدئيا بالتكلفة. تتضمن تكلفة االستثمار تكاليف المعامالت. يتضمن استثمار المجموعة في الشركات الزميلة 

 الشهرة )بالصافي من خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة( التي يتم تحديدها عند االستحواذ.

أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها التي تتضمن البيانات المالية حصة المصرف في الربح 
تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية، بعد التعديل لتتفق مع السياسات المحاسبية للمصرف من تاريخ بدء النفوذ 

 الهام أو السيطرة المشتركة إلى تاريخ انتهائهما. 

ي الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية فإن القيمة عندما تتجاوز حصة المصرف في الخسائر مساهمته ف
الدفترية لالستثمار، متضمنة أية مساهمات طويلة األجل تشكل جزء منها، يتم تخفيضها إلى الصفر ويتوقف 
االعتراف بالمزيد من الخسائر إال إلى الحد الذي يكون للمصرف التزام أو قام بدفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر 

 فيها.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 أساس توحيد البيانات المالية )تابع( )أ(

 الشركات الزميلة واالتفاقيات المشتركة )الشركات المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية( (5)
 )تابع(

قابل م ركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةمع الشالناتجة من التعامالت غير المحققة يتم استبعاد المكاسب 
يتم . بطريقة حقوق الملكيةعنها التي تتم المحاسبة الشركة المستثمر فيها إلى حد مساهمة المجموعة في  االستثمار

 مة.فيه دليل على انخفاض القي وجدلكن فقط إلى الحد الذي ال ياستبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها 

 إدارة األموال (6)

 .ثمرينالمستبالنيابة عن أخرى موجودات محتفظ بها في وحدة ائتمان وأدوات استثمار وتشرف على تدير المجموعة 

 العمالت األجنبية )ب(

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية (1)

ة للعمليات العمالت الوظيفية المعنييتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى 
 بمعدالت الصرف اآلنية في تواريخ المعامالت.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام معدالت 
قاس ية بالعمالت األجنبية التي تالصرف اآلنية السائدة في ذلك التاريخ. يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقد

بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل 
الموجودات والمطلوبات غير المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام معدل الصرف 

 يخ المعامالت.في توار

األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل  تحويل العمالتيتم االعتراف بفروق 
 بأسعار الصرف في نهاية الفترة للموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد.

 العمليات األجنبية (2)

المالي لجميع منشآت المجموعة التي لديها عمالت وظيفية مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها النتائج والمركز 
 إلى عملة العرض كما يلي:

 ؛ض بسعر اإلقفال في تاريخ التقريريتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معرو -

)ما لم يكن هذا المتوسط مقارب غير إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف  -
معقول لألثر التراكمي للمعدالت السائدة في تواريخ المعامالت ففي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات 

 ؛ وأيًضالمصروفات في تواريخ المعامالت(وا

  يتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في حقوق الملكية. -

الناشئة من الطرق أعاله يتم اإلبالغ عنها في حقوق ملكية المساهمين ضمن "احتياطي تحويل  تحويل العمالتفروق 
 عمالت أجنبية".

عندما يكون سداد بند نقدي مدين أو دائن للعملية األجنبية غير مخطط له وغير محتمل في المستقبل المنظور، تعتبر 
لبند النقدي على أنها تشكل جزء من صافي االستثمار في األجنبية الناشئة من هذا ا تحويل العمالتمكاسب وخسائر 

العملية األجنبية ويتم االعتراف بها في حقوق الملكية وعرضها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق 
 الملكية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 االستثمارات المالية )ج(

  استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين واستثمارات في أدوات حقوق ملكية.تشتمل االستثمارات المالية على 

 التصنيف (1)
األدوات ذات طبيعة أدوات الدين هي أوراق مالية ذات مدفوعات ربح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل 

تثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات األداة. أدوات حقوق الملكية هي االستثمارات التي ال تظهر عليها دالئل االس
 الدين وهي تتضمن أدوات يثبت منها منفعة باقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها.

 أدوات ذات طبيعة أدوات الدين

( 2( بالتكلفة المطفأة، أو )1االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين يتم تصنيفها في الفئتين التاليتين: )
 لقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.با

يتم تصنيف وقياس االستثمار في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إدارة األداة على 
 أساس العائد التعاقدي أو أنه ال يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

ثمار في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يتضمن االست
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. عند اإلنشاء فإن االستثمارات في 

عاقدي يمكن تخصيصها فقط بالقيمة العادلة من خالل أدوات ذات طبيعة أدوات الدين التي تدار على أساس العائد الت
بيان الدخل لو كانت تستبعد فجوة محاسبية قد تنشأ عند قياس الموجود أو المطلوب أو االعتراف بالمكاسب أو 

 الخسائر منها على أسس مختلفة.

 أدوات حقوق الملكية

( بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، أو 1) يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الفئات التالية:
 ( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.2)

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تتضمن استثمارات 
 محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم االستحواذ عليه أو نشأ أصال بغرض تحقيق ربح من يتم 
التقلبات قصيرة األجل في السعر أو هامش المتداول. االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي يكون فيها 

 فظ بها للمتاجرة".نموذج فعلي لتحقيق ربح قصير األجل يتم تصنيفها أيضا على أنها "محت

تتضمن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل استثمارات تتم إدارتها 
 وتقييم أدائها داخليا على أساس القيمة العادلة. 

لتي ال يتم ة اعند االعتراف المبدئي يقوم المصرف باختيار غير قابل لإللغاء لتخصيص بعض أدوات حقوق الملكي
 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ليتم تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. 

 االعتراف وإلغاء االعتراف (2)
يتم االعتراف باالستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي تتعاقد فيه المجموعة لشراء أو بيع األصل 

 وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة. 

يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات المالية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو 
 عندما تقوم المجموعة بتحويل جزء كبير من جميع مخاطر وعوائد الملكية.

 القياس (3)
 لقياس المبدئيا

يتم القياس المبدئي لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي يتم 
 تكبدها في االستحواذ على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلها على بيان الدخل الموحد.
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 سبية الهامة )تابع(السياسات المحا 3

 االستثمارات المالية )تابع( )ج(

 )تابع( القياس (3)
 القياس الالحق

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعاد قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم االعتراف 
ئي في الفترة التي تنشأ فيها. بعد االعتراف المبد بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد

تقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة. 
 ةيتم االعتراف بجميع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملية اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء االعتراف أو خسار

 االنخفاض في قيمة االستثمارات في بيان الدخل الموحد.

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم 
ق الملكية واالعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة من التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات في بيان التغيرات في حق

الموحد ويتم عرضها في احتياطي قيمة عادلة منفصل ضمن حقوق الملكية. عند بيع أو انخفاض قيمة أو تحصيل 
أو استبعاد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية فإن الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف 

 الموحد يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد. بها سابقا في بيان التغيرات في حقوق الملكية

االستثمارات التي ليس لها سعر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى يمكن منها اشتقاق قياس موثوق به للقيمة 
 العادلة على أساس مستمر فإنه يتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجد(.

 مبادئ القياس (4)
 س التكلفة المطفأةقيا

التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي هي المبلغ الذي يقاس به الموجود أو المطلوب المالي عند االعتراف 
المبدئي مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل 

ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفيض لخسارة االنخفاض في  الفعليالربح 
َ لمعدل  الفعليالربح القيمة. يتضمن احتساب معدل  جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متمما

 .الفعليالربح 

 قياس القيمة العادلة
كن به مبادلة موجود أو سداد مطلوب بين طرفين )بائع ومشتري( مطلعين وراغبين القيمة العادلة هي المبلغ الذي يم

في معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية. تقيس المجموعة القيمة العادلة لالستثمارات المسعرة باستخدام سعر 
ة العادلة بأية زيادة في القيمإقفال السوق لتلك األداة. بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة تقوم المجموعة باالعتراف 

عندما تتوفر لديها مؤشرات موثوق بها تدعم مثل تلك الزيادة وتقييم القيمة العادلة لتلك االستثمارات. تنحصر تلك 
المؤشرات الموثوق بها في أحدث المعامالت الستثمار محدد أو استثمارات مماثلة تمت بالسوق على أساس تجاري 

 .بين أطراف راغبة ومطلعة

 موجودات التمويل )د(

تشتمل موجودات التمويل على تمويل ملتزم بالشريعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. تتضمن 
هذه الموجودات التمويل المقدم من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع والوكالة 

. يتم إثبات موجودات التمويل بتكلفتها المطفأة ناقصا مخصصات خسائر وطرق التمويل اإلسالمي األخرى
 االنخفاض في القيمة )إن وجدت(.

 المرابحة والمساومة
ذمم المرابحة والمساومة المدينة هي مبيعات بشروط مؤجلة. تقوم المجموعة بترتيب معامالت المرابحة والمساومة 

ابحة( وبيعها إلى المرابح )المستفيد( بهامش ربح على التكلفة. يتم عن طريق شراء السلعة )التي تمثل موضوع المر
سداد سعر البيع )التكلفة زائدا هامش الربح( في أقساط من جانب المرابح على مدى فترة زمنية متفق عليها. يتم 

 د(.إثبات ذمم المرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة )إن وج

استناداّ إلى تعليمات مصرف قطر المركزي يقوم البنك بتطبيق قاعدة إلزام م صدر أمر الشراء بوعده في البيع 
بالمرابحة وعدم الدخول في أية معاملة مرابحة ال يتعهد فيها م صدر أمر الشراء بقبول البضائع في حال استوفت 

 المواصفات. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 موجودات التمويل )تابع( )د(

 المضاربة

. يتم إثبات هذه العقود بالقيمة من المضارب تمويل المضاربة هي شراكات تساهم فيها المجموعة برأس المال والعمل
 العادلة للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجد(.

 المشاركة

المجموعة برأس المال. يتم إثبات هذه العقود بالقيمة العادلة للمقابل  تمويالت المشاركة هي شراكات تساهم فيها
 المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجد(.

 اإلجارة

تنشأ ذمم اإلجارة المدينة من هياكل التمويل عندما يكون الشراء واإلجارة الفورية للموجود بالتكلفة مضافا إليها ربح 
كل القيمة العادلة في مجملها(. يتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة. يتم تسجيل ذمم متفق عليه )وهي تش

اإلجارة والمساومة المدينة بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإلجارة ناقصا اإليراد المؤجل )وهي تشكل التكلفة 
 المطفأة في مجملها( ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجد(.

 ناعاالستص

االستصناع هو عقد بيع تتصرف فيه المجموعة بصفتها "الصانع" )البائع( مع "المستصنع" )مشتري( وتقوم بمزاولة 
 تصنيع أو اقتناء منتج استنادا إلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عليه.

متضمنا هامش الربح للمجموعة. تعترف إيراد االستصناع هو إجمالي السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري 
المجموعة بإيراد وهامش ربح االستصناع استنادا إلى طريقة نسبة اإلنجاز باألخذ في االعتبار الفرق بين إجمالي 
اإليراد )السعر النقدي للمشتري( والتكلفة المقدرة للمجموعة. تقوم المجموعة باالعتراف بالخسائر المتوقعة من عقد 

 جرد توقعها.االستصناع بم

 الوكالة

تمثل عقود الوكالة اتفاقية وكالة بين طرفين. يقوم أحد الطرفين، وهو الذي يوفر التمويل )الموكل( بتعيين الطرف 
اآلخر )الوكيل( من أجل االستثمار. يقوم المصرف باالعتراف مبدئيا بالمستحق من البنوك وموجودات التمويل 

ق للبنوك والمطلوبات المالية في تاريخ نشوئها. يتم االعتراف بكافة الموجودات والحسابات الجارية للعمالء والمستح
 والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي يصبح فيه المصرف طرفا للنصوص التعاقدية لألداة.

يمة العادلة للبند غير المسجل بالق بالنسبة  -ئيا بالقيمة العادلة مضافا إليهايقاس األصل المالي أو المطلوب المالي مبد
 تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة القتنائه أو إصداره. -من خالل بيان الدخل 

 الموجودات والمطلوبات المالية األخرى  )هـ(

 االعتراف والقياس المبدئي (1)

نوك الجارية والمستحقات لبتعترف المجموعة مبدئيا بالمستحقات من البنوك وموجودات التمويل وحسابات العمالء 
ومطلوبات تمويل في التاريخ الذي تنشأ فيه. جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتم االعتراف بها مبدئيا في تاريخ 

 المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.

ة العادلة بالنسبة للبند غير المسجل بالقيم  -يقاس األصل المالي أو المطلوب المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها
 تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة القتنائه أو إصداره. -من خالل بيان الدخل 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 األخرى )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية )هـ(

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية (2)

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود المالي 
ي الموجود المالي أو ف أو عند قيامها بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية

الحالة التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة 
على الموجود المالي. يتم االعتراف بأية مصلحة في الموجودات المالية المحولة والتي تؤهل إللغاء االعتراف والتي 

ها من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بيان المركز المالي. عند إلغاء يتم خلقها أو االحتفاظ ب
االعتراف بموجود مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء 

ناقصا أي مطلوب جديد يتم  من الموجود المحول( والمقابل المستلم )متضمنا أي موجود جديد يتم الحصول عليه
 تحمله( في بيان الدخل الموحد.

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود المالي 
ية ملك أو عندما تقوم بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد

الموجود المالي أو في الحالة التي ال تقوم فيها المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بجميع أو جزء كبير من مخاطر 
 وعوائد ملكية الموجود المالي كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي.

تفاظ بها من قبل المجموعة يتم أية مساهمة محولة في موجودات مالية مؤهلة إللغاء االعتراف يتم خلقها أو االح
االعتراف بها كموجود أو مطلوب منفصل في بيان المركز المالي الموحد. عند إلغاء االعتراف بموجود مالي فإن 
الفرق بين المبلغ الدفتري للموجود )أو المبلغ الدفتري المخصص لجزء من الموجود المحول( والمقابل المستلم 

 حصول عليه ناقصا أي مطلوب تم تكبده( يتم قياسه في بيان الدخل الموحد .)متضمنا أي موجود جديد تم ال

تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما 
 جميع أو بجزءبجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها. في حالة االحتفاظ ب

 كبير من المخاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة. 

في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد ملكية الموجود 
ي لموجود إلى حد مشاركتها المستمرة والتالمالي وتحتفظ بالسيطرة على الموجود، تستمر المجموعة في االعتراف با

 يتم تحديدها بالحد الذي تتعرض فيه إلى التغييرات في قيمة الموجود المحول. 

في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجود المالي مقابل رسوم. يتم إلغاء االعتراف بالموجود 
االعتراف بموجود أو مطلوب في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت المالي عندما يحقق معايير إلغاء االعتراف. يتم 

 رسوم الخدمة أكثر من )موجود( كاف أو أقل من )مطلوب( كاف ألداء الخدمة.

 تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية.

 المقاصة (3)

الموجودات والمطلوبات المالية فقط عندما يكون هناك حق قانوني أو ديني قابل للتطبيق لمقاصة يتم إجراء مقاصة 
المبالغ المعترف بها وترغب المجموعة إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق األصل وسداد االلتزام في 

 نفس الوقت.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 ودات الماليةانخفاض قيمة الموج )و(

في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة 
موجود مالي. الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية )متضمنة االستثمارات في أدوات حقوق 

الشركة المستثمر فيها أو إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الملكية( التقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ 
أو السلفة من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو 
 االمصدر سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيم

يتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المقترضين أو المصدرين بالمجموعة أو 
الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لالستثمارات في أدوات 

دلة إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على حقوق الملكية فإن االنخفاض الهام أو المطول في قيمتها العا
 انخفاض القيمة.

 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية

في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة 
كحد أدنى( أو المطول )الذي  %20اعتبار لالنخفاض الهام )الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة فإنه يوضع 

قل( في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما أشهر على األ 9تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة 
دليل بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا ال

الملكية المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في بيان 
التغيرات في حقوق الملكية الموحد من حقوق الملكية واالعتراف به في بيان الدخل الموحد. في أعقاب ذلك يتم 

نخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات حقوق عكس خسائر اال
 الملكية من خالل حقوق الملكية.

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )متضمنة االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة 
 بالتكلفة المطفأة(

اض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية يتم قياس خسائر االنخف
ألصلي للموجود. ا الفعليالربح للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر 

يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويتم إظهارها كحساب مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في 
نقصان مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى 

درس المجموعة الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا. ت
الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع الموجودات 
المالية الهامة بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة. جميع الموجودات المالية التي يوجد أنه لم 
تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك أية خسائر انخفاض في القيمة تم 
تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. يتم تقييم الموجودات المالية غير الهامة فرديا بصورة جماعية للتعرف على خسائر 

 متماثلة. القيمة بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر

 النقد وما يعادله )ز(

يتضمن النقد وما يعادله أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى 
مصارف مركزية وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ 

لتغييرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة والتي تخضع لمخاطر غير هامة من ا
 ارتباطاتها قصيرة األجل.

 يتم تسجيل النقد وما يعادله في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المطفأة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 االلتزام الشرعيأدوات إدارة مخاطر  (ح)

 بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحدااللتزام الشرعي مخاطر  تقاس أدوات إدارة

جنبية األعمالت ال وعود أحادية الجانب لشراء/ بيعفي المجموعة االلتزام الشرعي مخاطر تتضمن أدوات إدارة 
والتي هي أفضل دليل على القيمة العادلة عند ف المبدئي بأسعار المعامالت اوعقود تبادل أسعار الربح. بعد االعتر

بالقيمة العادلة. تمثل القيمة العادلة سعر االلتزام الشرعي مخاطر الحقا قياس أدوات إدارة االعتراف المبدئي، يتم 
دخل ال ئر الناتجة في بيانيتم إدراج األرباح أو الخساالسوق المدرج أو نماذج التسعير الداخلية متى كان ذلك مناسبا. 

 والتي يتم تخصيصها كأدوات لمقابلةالوعود األحادية الجانب لشراء/ بيع العمالت األجنبية الموحد، وذلك فيما عدا 
 االستثمارات في عمليات أجنبية. 

 الموجودات الثابتة  (ط)

 االعتراف والقياس المبدئي

تقاس بنود الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. تتضمن 
 التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود. 

بعاد مع ستالربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أحد بنود الموجودات الثابتة يتم تحديدها بمقارنة متحصالت اال
القيمة الدفترية لبند الموجودات الثابتة ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليراد اآلخر/ المصروف اآلخر في بيان 

 الدخل الموحد.

يتم االعتراف باإلهالك في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء 
تة حيث أن هذه هي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية من بند الموجودات الثاب

المستقبلية المضمنة في الموجود وهي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قيمته الباقية المقدرة. ال يتم إهالك األرض 
 واألعمال قيد التنفيذ.

 كجزء من تلك المعدات.ذات الصلة تتم رسملتها  البرمجيات المشتراة التي تشكل جزء مكمال لوظيفة المعدات

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي:

 سنة 20 مباني
 سنوات 10 تحسينات على مباني مستأجرة

 سنوات 7-6 أثاث وتركيبات وتجهيزات مكتبية
 سنوات 3 أجهزة حاسب آلي

عمار اإلنتاجية للقيم الباقية للموجودات في تاريخ كل تقرير، وتسويتها بأثر مستقبلي تتم مراجعة طرق اإلهالك واأل
 إن كان ذلك مالئما.

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (ي)

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر 
قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك الموجود. يتم االعتراف على انخفاض 

بخسارة االنخفاض في القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية للموجود أو لوحدته المنتجة للنقد عن مبلغه القابل 
كاليف البيع ناقص تاألصل قيد االستخدام أو القيمة العادلة  المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو قيمة لالسترداد المقدر.

 أيهما أكبر.

 حسابات العمالء الجارية (ك)

يتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجارية عند استالمها من قبل المصرف. يتم قياس المعامالت بالمبلغ المستلم 
 س هذه الحسابات بالتكلفة المطفأة.من قبل المصرف في وقت التعاقد. في نهاية فترة التقرير تقا
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار  (ل)

حقوق أصحاب حسابات االستثمار هي أموال تحتفظ بها المجموعة ويمكنها استثمارها حسب تقديرها الخاص. 
االستثمار بالصورة التي ترى يفوض أصحاب حساب االستثمار المجموعة الستثمار أموال أصحاب حساب 

 المجموعة أنها مناسبة بدون وضع قيود بخصوص متى وكيف وما هو الغرض الذي يجب أن ت ستثمر فيه األموال.

يقوم البنك باحتساب أتعاب إدارة على أصحاب حسابات االستثمار المطلقة، من إجمالي الدخل من حسابات االستثمار 
حسابات يتم تخصيصه على حسابات االستثمار بعد خصم حصة المجموعة فإن الدخل المنسوب إلى أصحاب ال

كمضارب في الربح. يتم تحديد تخصيص الدخل من جانب إدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح 
 بها حسب أحكام وشروط حسابات االستثمار. 

ح واحتياطيات تفظ بها كاحتياطيات تسوية الربيتم تسجيل حسابات االستثمار بقيمها الدفترية وهي تتضمن المبالغ المح
مخاطر االستثمار. احتياطي تسوية الربح هو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من دخل المضاربة قبل تخصيص 
حصة المضارب بهدف االحتفاظ بمستوى معين من العائد ألصحاب الحسابات من االستثمارات. احتياطي مخاطر 

صصه المجموعة من دخل أصحاب حسابات االستثمار بعد تخصيص حصة المضارب االستثمار هو المبلغ الذي تخ
 بهدف مقابلة الخسائر المستقبلية ألصحاب حسابات االستثمار. 

 توزيع الربح بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار والمالكين (م)

 يلتزم البنك بتوجيهات مصرف قطر المركزي كما يلي:

األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية ويتم  يتم التوصل إلى صافي الربح بعد -
 توزيعها بين أصحاب حسابات االستثمار والمالكين.

تحتسب حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار على أساس أرصدة إيداعاتهم اليومية على مدار السنة بعد خصم  -
 المضاربة المتفق عليها والمعلنة للمصرف. ربح

في حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ من إهمال المصرف بسبب عدم التزامه بلوائح وتوجيهات مصرف  -
قطر المركزي، عندها يجب عدم تحمل تلك المصروفات أو الخسائر من جانب أصحاب حسابات االستثمار. 

 يخضع هذا الموضوع إلى قرار مصرف قطر المركزي.

ف في نهاية السنة صافي خسائر عندها سيقوم مصرف قطر المركزي، في الحالة التي تكون فيها نتائج المصر -
بصفته الجهة المسؤولة عن تحديد مسؤولية البنك عن هذه الخسائر، باتخاذ قرار عن كيفية معالجة هذه الخسائر 

 بدون اإلخالل بقواعد الشريعة اإلسالمية.

ار، لن يتم إعطاء أولوية ألي طرف عند بسبب تجميع أموال االستثمارات مع أموال المصرف ألغراض االستثم -
 تخصيص الربح.

 حسابات االستثمار المقيدة (ن)

تمثل حسابات االستثمار المقيدة الموجودات التي تم اقتناؤها بأموال مدفوعة من قبل أصحاب حسابات االستثمار 
قد ا إلى إما عقد مضاربة أو عالمقيدة وما يعادلها والتي تتم إدارتها من قبل المصرف بصفته مدير استثمار استناد

وكالة. حسابات االستثمار المقيدة هي بصورة حصرية لالستثمار في مشاريع محددة حسب توجيهات أصحاب 
حسابات االستثمار. الموجودات التي يتم االحتفاظ بها بهذه الصفة ال يتم تضمينها في موجودات المصرف في 

 البيانات المالية الموحدة.

 المخصصات (س)

تم االعتراف بالمخصص عندما يكون لدى المصرف التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن ي
قياسه بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام. يتم تحديد 

ديرات عدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقالمخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بم
 السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 منافع الموظفين (ع)

 المحددةالمساهمة خطط 
تديره الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي  

، ويتم إدراج المصروف الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفين ضمن 2002لسنة  24لقانون التقاعد والمعاشات 
المصروفات العمومية واإلدارية في بيان الدخل الموحد. ليس لدى المجموعة أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع 

 عتراف بالمساهمات عند حلول موعد استحقاقها.المساهمة. يتم اال

 آت المحددةمكافخطة ال
تقوم المجموعة بوضع مخصص لمنافع نهاية خدمة لموظفيها األجانب وفقا لمتطلبات قانون العمل القطري. يتم 

تم إدراج هذا المخصص في مخصصات ياحتساب المخصص استنادا إلى فترة خدمة كل موظف في نهاية السنة. 
 . أخرى مطلوباتتحت بند ى أخر

 رأس المال واالحتياطيات (ف)

 توزيعات األرباح لألسهم العادية
 .اهمو المصرفمسيتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يوافق عليها 

 االعتراف باإليرادات (ص)

 المرابحة
المرابحة عندما يكون الدخل قابال للتحديد تعاقديا ويمكن تحديد مبلغه عند بدء يتم االعتراف بالربح من معامالت 

المعاملة. عندما يكون دخل العقد  المعاملة. يتم االعتراف بهذا الدخل على أساس التناسب الزمني على مدى فترة
تحققه  ى نحو معقول أو عندغير قابل للتحديد وال يمكن تحديد مبلغه يتم االعتراف به عندما يكون التحقق مؤكدا عل

 فعليا. يتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

 المضاربة
يتم االعتراف بإيراد تمويل المضاربة عندما يحين الحق في استالم الدفعات أو عند توزيع المضاربة بينما يتم تحميل 

 ك من جانب المضارب.الخسائر على بيان الدخل الموحد عند اإلعالن عن ذل

 المشاركة
 يتم االعتراف بإيراد تمويل المشاركة عند نشوء الحق باستالم الدفعات أو عند توزيعها.

 اإلجارة
اإليجار. يتم استبعاد الدخل من  يتم االعتراف بالدخل من اإلجارة على أساس التناسب الزمني على مدى فترة

 الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

 االستصناع
يتم االعتراف باإليراد وهامش الربح المصاحب له في بيان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز أو 

 طريقة المقاولة المنتهية.

 الوكالة
يتم االعتراف بالدخل من ودائع الوكالة على أساس التناسب الزمني بغرض جني معدل عائد دوري ثابت استنادا 

 لقائم.إلى الرصيد ا

 اإليرادات من خدمات األعمال المصرفية االستثمارية
يتم االعتراف بإيرادات خدمات األعمال المصرفية االستثمارية )التي يتم عرضها في إيراد الرسوم والعموالت( 

كون ي متضمنة رسوم الودائع ورسوم التسويق واألداء حسب األحكام التعاقدية عندما يتم تقديم الخدمة وتحقق اإليراد.
ذلك في العادة عند تقوم المجموعة بأداء جميع التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على نحو كبير أن 
تتدفق المنافع االقتصادية من المعاملة للمجموعة. يتم تحديد التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى األحكام 

ة. يستند تقييم ما إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستصب في مصلحة المتفق عليها في العقود لكل معامل
 المجموعة على مدى االرتباطات المؤكدة الملزمة المستلمة من األطراف األخرى.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 االعتراف باإليرادات )تابع( )ص(

 إيرادات الرسوم والعموالت
وم والعموالت التي تعتبر جزء متمما لمعدل الربح الفعلي على الموجود المالي المسجل بالتكلفة يتم إدراج إيراد الرس

المطفأة ويتم إدراجه في قياس معدل الربح الفعلي للموجود المالي. يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت 
ترتيب والمشاركة في التمويل عند األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات ورسوم اإلدارة وال

 أداء الخدمات ذات الصلة بها.

 إيراد توزيعات األرباح
 يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم اإليراد. 

 ضريبة الدخل (ق)

يتم  .في الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها يتم احتساب الضرائب استنادا إلى قوانين الضريبة واللوائح 
تكوين مخصص استنادا إلى تقييم التزام الضريبة المتوقع. تزاول المجموعة أنشطتها داخل قطر وال تخضع للضريبة 

 الريان لالستثمار والتي تخضع أرباحها للضريبة وفقا للوائح هيئة مركز قطر للمال.شركة باستثناء 

الضريبة المؤجلة عن خسائر الضريبة غير المستخدمة واالئتمان الضريبي والفروقات القابلة للخصم يتم االعتراف ب 
من المحتمل أن تتاح أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل ما يمكن استخدامه. فيه المؤقتة إلى الحد الذي يكون 

 إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه أنتتم مراجعة موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم خفضها 
 يتم االعتراف بمنافع الضريبة ذات الصلة.

 العائدات على السهم (ر)

تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي  
لعادية بالبنك على العدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم ا

خالل الفترة. يتم تحديد العائدات المخففة للسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والعدد 
 المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.

 أخرى لدى بنوك ومؤسسات ماليةودائع  ()ش

الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية تسجل بالتكلفة المطفأة بالصافي من أية مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض  
 القيمة.

 الضمانات المالية (ت)

 قمن اعتمادات مستندية وخطابات الضمان وأورا تتكونتعطي المجموعة في إطار النشاط االعتيادي ضمانات مالية 
 القبول.

يتم االعتراف بالضمانات المالية مبدئيا في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة، وهو العالوة المستلمة في تاريخ 
إعطاء الضمان، ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان المالي. في أعقاب االعتراف المبدئي يتم 

تلك الضمانات بالمبلغ المطفأ أو أفصل تقدير للمصروف المطلوب لسداد االلتزام قياس التزام المجموعة بموجب 
المالي الناشئ في تاريخ بيان المركز المالي الموحد، أيهما أعلى. يتم تحديد هذه التقديرات استنادا إلى تجربة معامالت 

 مشابهة وتاريخ الخسائر السابقة تكملها حكمة اإلدارة.

في االلتزام المتعلق بالضمانات في بيان الدخل الموحد. يتم االعتراف بإطفاء العالوة المستلمة يتم تسجيل أية زيادة 
  في بيان الدخل الموحد تحت بند إيراد الرسوم والعموالت.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 االلتزامات المحتملة (ث)

المستندية والتزامات المجموعة فيما يخص الوعود تتضمن االلتزامات المحتملة خطابات الضمان واالعتمادات  
أحادية الجانب لبيع/ شراء عمالت واتفاقيات تبادل معدل الربح وغير ذلك. ال تؤلف هذه االلتزامات موجودات أو 
مطلوبات فعلية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد باستثناء الموجودات وااللتزامات المتعلقة بأرباح أو خسائر 

 مة العادلة عن مشتقات األدوات المالية.القي

 تقارير القطاعات (خ)

قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات 
وتتكبد مصروفات ويتضمن ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى 

موعة والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل لجنة اإلدارة بالمجموعة )بصفتها كبير بالمج
صانعي القرار التشغيلي( بهدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له 

 معلومات مالية متميزة.

 األنشطة االئتمانية (ذ) 

فراد نابة عن األلألموال وبصفات ائتمان أخرى ينتج عنها االحتفاظ بموجودات أو إيداعها باإل تعمل المجموعة كمدير
والشركات والمؤسسات األخرى. يتم استبعاد هذه الموجودات واإليرادات األخرى الناتجة من تلك األنشطة من هذه 

 البيانات المالية الموحدة حيث أنها ليست من موجودات المجموعة.

 ئدات التي تحظرها الشريعةالعا (ض)

تلتزم المجموعة بتجنب االعتراف بأية إيرادات تنشأ من مصادر غير إسالمية. وبالتالي يتم تحويل كافة اإليرادات 
 غير اإلسالمية إلى حساب خيري وتستخدم المجموعة هذه األموال في أنشطة رعاية اجتماعية متنوعة.

 المقارنة معلومات (أ أ)

الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ فيما عدا 
 مع معلومات مقارنة.

 المعايير والتفسيرات الجديدة (ب ب)

 : 2017يناير  1التي يسري مفعولها اعتبارا من  الجديدة يالت والتفسيراتالمعايير والتعد

 .2017يناير  1وتفسيرات يسري مفعولها من  ليست هناك معايير وتعديالت
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 المعايير والتفسيرات الجديدة )تابع( )ب ب(

 المعايير والتعديالت والتفاسير الجديدة المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

 انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية :30معيار المحاسبة المالية رقم 
حول انخفاض  30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

ع المبادئ . يهدف هذا المعيار إلى وض2017القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية في 
الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية لمختلف الموجودات اإلسالمية 
التمويلية واالستثمارية وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات(، وتكوين مخصصات 

البيانات المالية على وجه الخصوص من تقييم  يين مستخدممقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمك
المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقيتها والشكوك حولها 

الخاص بالمخصصات  11محل معيار المحاسبة المالية رقم  30بصورة عادلة. سيحل معيار المحاسبة المالية رقم 
حول االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالية  25حتياطيات، وأجزاء من معيار المحاسبة المالية رقم واال

 المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة.

الموجودات والتعرض للمخاطر في ثالث فئات على أساس طبيعة المخاطر  30ي صنّف معيار المحاسبة المالية رقم 
  المشمولة )مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخرى( وي حدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة من فئات الموجودات:

 ( طريقة انخفاض القيمة.3لتحقق، ( طريقة صافي القيمة القابلة ل2( طريقة الخسائر االئتمانية، 1

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية  30ي دخل معيار المحاسبة المالية رقم 

طريقة  ةالمتوقعة". تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومي
و أ اً قياس مزدوجة، يتم وفقًا لها قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة على مدار اثني عشر شهر

 تعرضتي تخسارة ائتمانية على مدى عمر االئتمان. سيطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية ال
ام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية يجب إجراء العديد من األحكوللمخاطر االئتمانية، 

 المتوقعة مثل:

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛ 

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

  سوق ال للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ النسبيةوضع الرقم والترجيحات
 ؛ والمتوقعة والمخاطر المصاحبة للخسائر االئتمانية

 المتوقعة إنشاء مجموعة من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية. 

في المجموعة  نتظرت. اً ويسمح بتطبيقه مبكر 2020يناير  1يسري المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 الوقت الحالي توجيهات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.

صرف قطر مالمتوقعة الصادرة عن ر االئتمانية ئالخسا لوائح بتقييم األثر التقديري لتطبيق تقام مجموعةال غير أن
 المالية الموحدة كما يلي: اعلى بياناته 2018يناير  1خالل السنة وتسري بتاريخ المركزي 

 حصة غير مسيطرة  األرباح المدورة 
    

 199.067  2.009.007 2017ديسمبر  31رصيد اإلقفال كما في 

    االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة عند األثر
 4  800 من البنوك مستحقالخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة لل

 18  3.056 فة المطفأةالدين بالتكل بالنسبة لسنداتالخسائر االئتمانية المتوقعة 
 2.163  428.979 للموجودات التمويليةالخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرض للمخاطر خارج الميزانية 
 -  63.106 العمومية الخاضعة لمخاطر االئتمان

 495.941  2.185 

في  في تاريخ التطبيق المبدئيالمعدل  التقديري يرصيد االفتتاحال
 196.882  1.513.066 2018 يناير 1

تتوقع المجموعة استخدام جزء من احتياطي المخاطر لتسجيل األثر التراكمي األولي للخسائر االئتمانية المتوقعة 
 بعد الحصول على الموافقة الضرورية من مصرف قطر المركزي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 المعايير والتفسيرات الجديدة )تابع( )ب ب(

لعدم االنتهاء من جميع األعمال االنتقالية. قد يتغير األثر الفعلي العتماد  اً المذكور أعاله هو تقييم أولي نظرإن التقييم 
معيار وعند اعتماد  2018يناير  1لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 

 :30رقم  المحاسبة المالية

  المحاسبية والضوابط الداخلية ااتهمراجعة إجراء المجموعةيتطلب من  30رقم  ةمعيار المحاسبة الماليألن 
 ؛هذه التغييرات أثناء إكمال

 الجديدة والضوابط ةنظم، فإن األ2017 سنةات موازية في النصف الثاني من على الرغم من تنفيذ عمليألنه و 
 لفترة أطول؛ قيد العمللم تكن  المصاحبة لها

 لخاصة اعلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة المطبقة اختبار وتقييم الضوابط هي من نتلم ت مجموعةالن أل
 الحوكمة؛عمل إطار  علىوالتغييرات  ابه

 لعمليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا  االخاصة بهووضع النماذج  قوم بمراجعةت لمجموعةا ألن
 و ؛30لمعيار المحاسبة المالية رقم 

 لى أنإب التقدير المستخدمة تخضع للتغير يالسياسات المحاسبية الجديدة واالفتراضات واألحكام وأسال ألن 
أول بياناته المالية الموحدة التي  عرضالتنفيذ النهائية من مصرف قطر المركزي وي موجهاتيتلقى البنك 

 .2018كما في وللفترة المنتهية في مارس للتطبيق تاريخ المبدئي التتضمن 

 إدارة المخاطر المالية 4

 مقدمة ولمحة عامة 4/1

 إدارة المخاطر وهيكلها

 مقدمة
المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة لكنها تدار من خالل عملية مستمرة تشمل التحديد والقياس والمراقبة تبعا 

وكل  المستمرة للمجموعةلحدود المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه حساسة بالنسبة للربحية 
بمسؤولياته/ مسؤولياتها. تتعرض المجموعة لمخاطر  ةفرد في المجموعة مسؤول عن التعرض للمخاطر المتعلق

 االئتمان والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية والتي تتضمن مخاطر تجارية وغير تجارية.

ال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة. فتلك 
 تتم مراقبتها من خالل عملية التخطيط االستراتيجي في المجموعة.المخاطر 

 مجلس اإلدارة
 ئ إدارة المخاطر.مجلس اإلدارة مسؤول عن منهج إدارة المخاطر واعتماد خطط استراتيجية ومبادإن 

 وظيفة إدارة المخاطر
وظيفة إدارة المخاطر مسؤولة عن تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر والحفاظ عليها للتأكد من عملية مراقبة 

 مستقلة. وهي مسؤولة أيضا عن مراقبة االلتزام بمبادئ المخاطر وسياساتها وحدودها ضمن المجموعة.

 الموجودات والمطلوبات
ة المجموعة مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي الكلي وهي مسؤولة أيضا إن إدار

 عن مخاطر االئتمان والسيولة في المجموعة.

 التدقيق الداخلي
لمجموعة من قبل التدقيق الداخلي في المجموعة والذي يفحص كل من كفاية ليتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر 

اللتزام بها إضافة إلى تدقيق محدد لوظيفة إدارة مخاطر المجموعة بحد ذاتها وفقا لخطة التدقيق اإلجراءات وا
المعتمدة. يناقش التدقيق الداخلي في المجموعة نتائج التقييمات مع اإلدارة ويصدر تقريره حول النتائج والتوصيات 

 إلى لجنة التدقيق.

عمال ومعالجتها من أجل تحليل وضبط وتحديد المخاطر المبكرة. يتم فحص المعلومات المجمعة من كافة إدارات األ
 يتم عرض هذه المعلومات وشرحها لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ورئيس كل قسم من أقسام األعمال.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مقدمة ولمحة عامة )تابع( 4/1

 إدارة المخاطر وهيكلها )تابع(

 )تابع( التدقيق الداخلي
يتم شهريا إصدار تقارير مفصلة عن الصناعة والعمالء والمخاطر الجغرافية. تقوم اللجنة العليا بتقييم مدى مالءمة 

 مخصص انخفاض القيمة بشكل ربع سنوي.

يتم إطالع اإلدارة العليا وكافة األعضاء اآلخرين المعنيين في المجموعة بشكل متكرر حول استخدام حدود السوق 
 وتحاليل القيمة المعرضة للمخاطر واستثمارات الملكية والسيولة إضافة إلى أية تطورات أخرى حول المخاطر.

 مخاطر االئتمان 4/2

تتمثل مخاطر االئتمان في فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته المالية بالصورة التي ينتج عنها خسارة 
الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق مراقبة التعرض االئتماني وحصر إلى المجموعة سعى مالية للطرف اآلخر ت

 المعامالت االئتمانية مع أطراف مقابلة معينة والتقييم المستمر للمقدرة االئتمانية لألطراف المقابلة.

رغوب م تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان عن طريق تنويع أنشطتها في اإلقراض لتفادي تركيز مخاطر غير
لى ضمانات ل محددة. وتقوم المجموعة بالحصول عاعمأو أطق ابها مع أحد أفراد أو مجموعة من العمالء ضمن من

نوع الضمانات المطلوبة على تقييم مخاطر الطرف المقابل، وتطبق المجموعة قيمة وعتمد متى كان ذلك ضرورياً. ت
 قبولة وعوامل للتقييم.مبادئ توجيهية معينة فيما يتعلق بأنواع الضمانات الم

 إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي:

 قراض لشراء أوراق مالية: ضمانات نقدية أو أوراق مالية.اإل -

 النقد أو أوراق مالية.ى الممتلكات العقارية والبضاعة ولإلقراض التجاري: الرهن عل -

 سيارات واألوراق المالية.الرهن على العقارات السكنية وال :لقروض األفراد -

 .تراقب اإلدارة بشكل مستمر القيمة السوقية للضمانات

تحصل المجموعة أيضا على ضمانات شركات من الشركات األم عن الذمم المدينة واألرصدة من األنشطة التمويلية 
 لشركاتها التابعة.

. كما تم 10تم توضيحها في اإليضاح رقم  تفاصيل تكوين الذمم المدينة واألرصدة من األنشطة التمويلية للعمالء
 .29القطاعات الجغرافية في اإليضاح رقم  توضيح تفاصيل

  قياس مخاطر االئتمان 4/2/1

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير

يتم قياس مخاطر المجموعة باستخدام طريقة تعكس كال من الخسارة المتوقعة المحتمل تكبدها في الظروف العادية 
غير المتوقعة. تجري المجموعة توقعا ألسوأ ما يمكن وقوعه في حالة األحداث الشديدة التي تقع وتكون والخسائر 

 في الواقع غير محتملة الحدوث.

يتم تنفيذ المراقبة والسيطرة على المخاطر بشكل رئيسي استنادا إلى حدود تم وضعها من قبل المجموعة. تعكس 
السوق بالنسبة للمجموعة إضافة إلى مستوى المخاطر المقبولة من قبل  هذه الحدود استراتيجية األعمال وبيئة

المجموعة، مع التركيز اإلضافي على صناعات مختارة. إضافة إلى ذلك تراقب المجموعة وتقيس القدرة الكاملة 
 ةعلى تحمل المخاطر فيما يتعلق بالتعرض المجمع للمخاطر ضمن كافة أنواع المخاطر وأنشطتها وتستخدم وحد

 قياس االحتماالت المستخلصة من التجارب التاريخية المعدلة لتعكس البيئة االقتصادية.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر االئتمان )تابع( 4/2

 الرقابة على حدود المخاطر وسياسات تخفيفها 4/2/2

 تخفيف المخاطر 
تستخدم المجموعة وكجزء من استراتيجيتها العامة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى إلدارة التعرضات الناجمة 
عن تغيرات في معدالت الربح والعمالت األجنبية ومخاطر حقوق الملكية ومخاطر االئتمان والتعرضات الناجمة 

 عن معامالت التوقع.

 زيادة تركز المخاطر 
ما يكون عدد من العمالء يعملون في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة ينشأ تركز المخاطر عند

الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بصورة 
رات سبية ألداء المجموعة بالتطومماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها. تبين التركزات الحساسية الن

 المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.

من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة على إرشادات محددة لالحتفاظ بمحفظة 
اطر م إدارة ومراقبة المخمتنوعة، مع تحديد أسقف لمخاطر القطاعات الجغرافية والقطاعات الصناعية. وبناء عليه تت

 االئتمانية المحددة.

 أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى االمحتفظ به اتالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان 4/2/3

 2017  2016 
التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مالية مسجلة في 

    بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
 2.766.466  2.426.373 مصرف قطر المركزي )باستثناء النقد في الصندوق( أرصدة لدى

 5.692.239  3.311.900 مستحقات من البنوك
 67.634.561  72.097.080 موجودات تمويل
 13.893.492  23.227.167 دين –استثمارات مالية 
 269.312  414.451 موجودات أخرى

 101.476.971  90.256.070 

    
    التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:

 16.278.696  12.069.394 ضمانات
 3.604.802  1.784.111 اعتمادات مستندية

 13.853.505  19.883.498 

 ةيمثل الجدول أعاله افتراض أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي
أو تعزيزات ائتمانية أخرى مرفقة. بالنسبة للموجودات المسجلة في بيان المركز المالي الموحد،  امحتفظ به اتضمان

 استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القيم الدفترية الصادر عنها التقرير في بيان المركز المالي الموحد.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر االئتمان )تابع( 4/2

 تركيز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان 4/2/4

 حسب القطاع الجغرافي )أ(

  قطر 2017

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
 اإلجمالي  أخرى  األخرى

          
موجودات مسجلة في بيان 

          المركز المالي الموحد:

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 
المركزي )باستثناء النقد في 

 2.426.373  -  -  -  2.426.373 الصندوق(
 3.311.900  728.507  1.699  641.440  1.940.254 مستحقات من بنوك
 72.097.080  9.639.290  3.378.307  96.633  58.982.850 موجودات تمويل
 23.227.167  514.536  50.685  282.004  22.379.942 دين -استثمارات مالية 
 414.451  12.647  -  -  401.804 موجودات أخرى

 86.131.223  1.020.077  3.430.691  10.894.980  101.476.971 

 

  قطر 2016

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  األخرى
دول الشرق 
 اإلجمالي  أخرى  األوسط األخرى

          
موجودات مسجلة في بيان 

          الموحد:المركز المالي 

نقد وأرصدة لدى مصرف 
قطر المركزي )باستثناء النقد 

 2.766.466  -  -  -  2.766.466 في الصندوق(
 5.692.239  2.125.244  1.699  1.963.853  1.601.443 مستحقات من بنوك
 67.634.561  7.084.601  3.378.307  188.910  56.982.743 موجودات تمويل
 13.893.492  439.902  45.777  669.090  12.738.723 دين –استثمارات مالية 
 269.312  11.096  -  -  258.216 موجودات أخرى

 74.347.591  2.821.853  3.425.783  9.660.843  90.256.070 

 

  قطر 2017

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
 اإلجمالي  أخرى  األخرى

          
 12.069.394  2.175.614  266.169  7.362  9.620.249 ضمانات

 1.784.111  2.330  16.598  5.285  1.759.898 خطابات اعتماد

 11.380.147  12.647  282.767  2.177.944  13.853.505 

          

  قطر 2016

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
 اإلجمالي  أخرى  األخرى

          
 16.278.696  5.078.611  652.330  12.691  10.535.064 ضمانات

 3.604.802  245.836  3.435  7.360  3.348.171 خطابات اعتماد

 13.883.235  20.051  655.765  5.324.447  19.883.498 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 االئتمان )تابع(مخاطر  4/2

 تركيز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان )تابع( 4/2/4

 حسب القطاع الصناعي )ب(

فيما يلي تحليل لقطاع الصناعة للحد األقصى من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان عن مكونات بيان المركز 
، قبل أثر التخفيف من خالل استخدام اتفاقيات المقاصة المالي الموحد. تم إظهار الحد األقصى للتعرض باإلجمالي

 الرئيسية والضمانات.

 إجمالي المخاطر  إجمالي المخاطر 

 2017  2016 

    

    ممولة وغير ممولة

 20.883.966  30.792.504 الحكومة

 26.575.127  33.135.371 الهيئات الحكومية

 2.277.711  1.382.315 الصناعة

 3.605.003  4.894.025 التجارة

 12.451.379  4.724.805 الخدمات 

 976.200  1.184.007 المقاوالت

 16.244.455  16.348.087 العقارات

 6.898.508  8.574.407 الشخصية

 343.721  441.450 أخرى

 19.883.498  13.853.505 االلتزامات المحتملة

 110.139.568  115.330.476 اإلجمالي

 لمخاطر االئتمانالتعرض 

 آند تاندردسيعرض الجدول أدناه تحليال لألطراف المقابلة حسب تصنيف وكاالت التصنيف استنادا إلى تصنيفات 
 )أو ما يعادلها(: بورز

 2017  2016 
    التصنيف المعادل

 49.085.421  64.639.793 أ أ –أ أ أ إلى 
 6.951.079  5.651.647 أ –+أ إلى 

 2.297.609  477.444 ب ب ب -ب ب ب إلى 
 207.957  365.094 -ب ب + إلى ب

 51.597.502  44.196.498 غير مصنفة

 115.330.476  110.139.568 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر االئتمان )تابع( 4/2

 جودة االئتمان 4/2/5

  مستحقات من بنوك  موجودات تمويل 
استثمارات في أدوات ذات طبيعة 

 ذمم مدينة أخرى  أدوات الدين
 2017  2016  2017  2016  2017  2016  2017  2016 

موعدها ولم تنخفض قيمتها )خطورة لم تتجاوز 
    منخفضة(:

  
      

    

 -  -  12.483.786  22.064.559  -  -  31.979.941  38.829.436 درجة االستثمار
 269.312  414.451  1.384.223  1.137.125  5.692.239  3.311.900  34.392.531  31.495.094 الرصد القياسي
 -  -  -  -  -  -  11.276  - الرصد الخاص 

 269.312  414.451  13.868.009  23.201.684  5.692.239  3.311.900  66.383.748  70.324.530 القيمة الدفترية

                
تجاوزت موعدها ولم تنخفض قيمتها )تحت 

      المراقبة(:
 

     
 

 
  

 -  -  -  -  -  -  -  - درجة االستثمار
 -  -  -  -  -  -  1.094.985  1.311.865 الرصد القياسي
 -  -  -  -  -  -  93.543  286.413 الرصد الخاص 

 -  -  -  -  -  -  1.188.528  1.598.278 القيمة الدفترية

                
                انخفضت قيمتها

 -  -  -  -  -  -  58.428  232.207 أشهر( 3دون المستوى )متأخرة أكثر من 
 -  -  -  -  -  -  29.989  55.424 أشهر( 6مشكوك في تحصيلها )متأخرة أكثر من 

 3.126  3.126  50.967  50.967  -  -  24.328  52.321 أشهر( 9خسارة )متأخرة أكثر من 

 339.952  112.745  -  -  50.967  50.967  3.126  3.126 
 (3.126)  (3.126)  (25.484)  (25.484)  -  -  (50.460)  (158.736) ناقصا: مخصص خاص لخسارة االنخفاض في القيمة
 -  -  -  -  -  -  -  (6.944) ناقصا: مخصص مجمع لخسارة االنخفاض في القيمة

 -  -  25.483  25.483  -  -  62.285  174.272 صافي القيمة الدفترية )موجودات منخفضة القيمة(

 269.312  414.451  13.893.492  23.227.167  5.692.239  3.311.900  67.634.561  72.097.080 بالصافي –القيمة الدفترية 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر االئتمان )تابع( 4/2

 جودة االئتمان )تابع( 4/2/5

 أدوات الدينموجودات التمويل التي انخفضت قيمتها واالستثمار في 

تلك  الدين )بخالف أدوات ذات طبيعة أدواتموجودات التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية واالستثمار في 
لتي تحدد المجموعة أن هناك دليال موضوعيا على انخفاض قيمتها المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل( ا

وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والربح المستحق بكاملهما بناء على الشروط التعاقدية التفاقية )اتفاقيات( التمويل/ 
 االستثمار المالي.

 ل بيان الدخل ال يتم تقييمها لالنخفاضاالستثمار في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خال
 في القيمة ولكنها تخضع لنفس نظام التصنيف الداخلي. 

 موعدها ولم تنخفض قيمتها  تالتي تجاوز لالتمويموجودات 

غير منخفضة في القيمة هي تلك التي يكون الربح  هالعمالء المتجاوزة لتاريخ استحقاقها لكنل التمويلموجودات 
الئم عتقد أن انخفاض القيمة غير مالمجموعة تالتعاقدي أو المبالغ األساسية فيها متجاوزة لتاريخ االستحقاق، ولكن 

 .للمجموعةعلى أساس مستوى التأمين/ الضمان المتوفر و/ أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة 

 2017  2016 
    

 719.175  475.293 يوم 30 حتى
 317.243  209.258 يوم 60حتى  31

 152.110  913.727 يوم 60أكثر من 

 1.188.528  1.598.278 اإلجمالي

 ُمعاد جدولتهاتمويل موجودات 

ترتيبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجية معتمدة وتعديل وتأجيل المدفوعات. تستند  إعادة الجدولةتتضمن أنشطة 
سياسات وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معايير، حسب تقدير اإلدارة المحلية، تشير إلى أنه من المرجح 
جدا استمرار الدفع. تتم مراجعة هذه السياسات على نحو مستمر. في أغلبية الحاالت ينتج عن إعادة الهيكلة استمرار 

 :انخفاض قيمة الموجود

 2017  2016 
    

 39.723  5.833 قيمتها باالنخفاض بعد إعادة التمويلتستمر 
كان من الممكن أن تنخفض  -لم تنخفض قيمتها بعد إعادة الجدولة 

 536.755 قيمتها
 

18.254 

 542.588  57.977 

 الضمانات 4/2/6

وق أو السيستند تحديد أهلية وقيمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ويتم تقييمهما بالرجوع إلى سعر 
 المؤشرات لموجودات مماثلة.

لدى المجموعة ضمان في شكل وديعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل موجودات التمويل 
 التي تجاوزت موعد استحقاقها.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر االئتمان )تابع( 4/2

 الضمانات )تابع( 4/2/6

 ضمانات مجمعة 
 2016  2017  الفئة التي تجاوزت موعدها:

    
 1.067.500  656.805 يوم 30حتى 
 869.525  270.486 يوم 60حتى  31
 27.646  999.498 يوم 90 - 61
 59.986  97.095 وأكثر – 91

 2.023.884  2.024.657 

 سياسة الشطب 4/2/7

تقوم المجموعة بشطب أصل مالي أو رصيد استثمار في سندات الدين وأية مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض 
في القيمة عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن األصل المالي أو الورقة غير قابلة للتحصيل وبعد موافقة 

 مصرف قطر المركزي. 

يتم القيام بهذا التحديد بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي للمقترض/ المصدر 
مثل عدم مقدرة المقترض/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ 

الصغيرة، تستند قرارات الشطب عموما على مراكز تجاوز بكامله. بالنسبة للموجودات المالية القياسية ذات المبالغ 
ألف لاير  1.656ألف لاير قطري ) 1.358لموعد االستحقاق المحددة للمنتج. المبلغ الذي تم شطبه خالل السنة هو 

 (.2016قطري في سنة 

 مخاطر السوق 4/3

تحقيق أهدافها التجارية سلبياً  تتمثل مخاطر السوق في أن تتأثر أرباح أو رأس مال المجموعة أو مقدرتها في
، وأسعار األجنبية تحويل العمالتبالتغيرات في مستوى تقلب أسعار السوق أو األسعار مثل معدالت الربح وأسعار 

تدير المجموعة مخاطر السوق الخاصة بها ضمن إطار عمل للحدود المفروضة من قبل مصرف قطر  األسهم.
 المركزي.

 إدارة مخاطر السوق 4/3/1

تتم مراجعة فجوات معدالت ربح الموجودات والمطلوبات بشكل مستمر والتي تستخدم لخفض فجوات معدل الربح  
ى إل تحويل العمالتإلى ضمن الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. تدير المجموعة تعرضها لتقلبات معدل 

رض إلى مراكز العمالت. تتم مراقبة تلك ضمن المستويات المحددة من قبل مجلس اإلدارة، والذي يضع حدودا للتع
 المراكز بشكل مستمر.

 المحافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدل الربح  4/3/2

المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحافظ لغير المتاجرة هي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدية 
بسبب التغيرات في معدالت الربح في السوق. تتم إدارة مخاطر معدالت  المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية

الربح بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات معدالت الربح والحصول على حدود موافق عليها مسبقا لنطاقات 
زية نة المركإعادة التسعير. إن لجنة الموجودات وااللتزامات هي الجهة المراقبة لاللتزام بهذه الحدود وتساندها الخزي

 للمجموعة ضمن أنشطة رقابتها اليومية.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر السوق )تابع( 4/3

 المحافظ لغير المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدل الربح  4/3/2

 فيما يلي ملخص لمركز فجوة معدل الربح للمجموعة للمحافظ غير المتاجرة:
      إعادة تسعير في:       

  سنوات 5-1  شهر 12-3  أشهر 3أقل من   القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

  سنوات
غير حساسة 

  للربح
معدل الربح 

 الفعلي
2017              

              
   2.799.819  -  -  -  -  2.799.819 نقد وأرصدة لدى مركز قطر المركزي

 %3.26  1.030.594  -  413.279  305.000  1.563.027  3.311.900 مستحق من بنوك
 %4.50  -  8.829.192  9.850.082  9.708.387  43.709.419  72.097.080 موجودات تمويل
 %3.78  18.786.800  -  -  -  4.435.893  23.222.693 استثمارات مالية

 101.431.492  49.708.339  10.013.387  10.263.361  8.829.192  22.617.213   

              
 %2.47  (39.292)  (49.229)  -  (73.902)  (24.960.896)  (25.123.319) مستحق إلى بنوك 

   (6.620.840)  -  -  -  -  (6.620.840) حسابات العمالء الجارية

 (31.744.159)  (24.960.896)  (73.902)  -  (49.229)  (6.660.132)   

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 %2.12  -  -  (2.157.058)  (14.463.492)  (39.289.796)  (55.910.346) االستثمار

              
   15.957.081  8.779.963  8.106.303  (4.524.007)  (14.542.353)  13.776.987 المركز المالي الموحد بنود بيان

   (27.399.712)  -  -  -  (4.052.993)  (31.452.705) بنود خارج الميزانية العمومية الموحدة

   (11.442.631)  8.779.963  8.106.303  (4.524.007)  (18.595.346)  (17.675.718) فجوة حساسية معدل الربح

   (17.675.718)  (6.233.087)  (15.013.050)  (23.119.353)  (18.595.346)  (17.675.718) فجوة حساسية معدل الربح المتراكم
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر السوق )تابع( 4/3

 لغير المتاجرة )تابع( المحافظ -التعرض لمخاطر معدل الربح  4/3/2
      إعادة تسعير في:       

  سنوات 5-1  شهر 12-3  أشهر 3أقل من   القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

  سنوات
غير حساسة 

  للربح
معدل الربح 

 الفعلي
2016              

              
   3.126.085  -  -  -  -  3.126.085 نقد وأرصدة لدى مركز قطر المركزي

 %1.91  2.192.074  -  364.050  -  3.136.115  5.692.239 مستحق من بنوك
 %4.20  -  17.976.333  13.720.801  19.331.729  16.605.698  67.634.561 موجودات تمويل
 %3.26  13.847.155  -  -  -  41.866  13.889.021 استثمارات مالية

 90.341.906  19.783.679  19.331.729  14.084.851  17.976.333  19.165.314   

              
 %1.83  (26.500)  -  -  (5.596.433)  (13.436.772)  (19.059.705) مستحق إلى بنوك 

   (10.533.627)  -  -  -  -  (10.533.627) حسابات العمالء الجارية

 (29.593.332)  (13.436.772)  (5.596.433)  -  -  (10.560.127)   

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 %1.96  -  (235.983)  (1.847.812)  (10.363.532)  (35.042.971)  (47.490.298) االستثمار

              
   8.605.187  17.740.350  12.237.039  3.371.764  (28.696.064)  13.258.276 بنود بيان المركز المالي الموحد

   (21.482.774)  -  -  (3.718.314)  -  (25.201.088) خارج الميزانية العمومية الموحدةبنود 

   (12.877.587)  17.740.350  12.237.039  (346.550)  (28.696.064)  (11.942.812) فجوة حساسية معدل الربح

   (11.942.812)  934.775  (16.805.575)  (29.042.614)  (28.696.064)  (11.942.812) فجوة حساسية معدل الربح المتراكم

 



 ةقطريال ترياالبآالف ال (ش.م.ق.ع.) مصرف الريان
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31في 
 

 

35  
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 المحافظ لغير المتاجرة )تابع( -التعرض لمخاطر معدل الربح  4/3/2

 تحليل الحساسية

والمطلوبات  موجوداتإن إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح تكملها مراقبة حساسية ال
ؤخذ المعيارية التي ت االحتماالتالمعيارية وغير المعيارية لمعدالت الربح.  االحتماالتالمالية للمجموعة لمختلف 

أساس لهبوط أو صعود متناظر في كافة منحنيات العائدات حول العالم  اطنق 10في االعتبار بشكل شهري تتضمن 
في كافة منحنيات العائدات. فيما يلي تحليل لحساسية  السنة األكثر من جزءالأساس صعودا أو هبوطا في  اطنق 5و

المجموعة لزيادة أو نقصان في معدالت ربح السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنيات العائدات 
 ومركز مالي ثابت:

 زيادة متناظرة 
 نقاط أساس 10 

نقصان متناظر  
 نقاط أساس 10

    حساسية صافي الربح
2017    

 (1.779)  1.779 ديسمبر 31في 
    

2016    
 (1.673)  1.673 ديسمبر 31في 

 

تدار المراكز الشاملة لمخاطر معدل الربح لغير المتاجرة من قبل الخزينة المركزية للمجموعة، والتي تستخدم 
االستثمارات المالية والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات إدارة المخاطر إلدارة المركز الشامل 

 الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة. 

 المحافظ لغير المتاجرة  - السوق األخرىلمخاطر  التعرض 4/3/3

 معامالت العملة األجنبية

عندما يكون لعدم القيام بذلك أثرا هاما على معدالت  من مثل هذه التعرضاتفقط إن سياسة المجموعة هي التحوط 
رأس المال التنظيمي للمجموعة وشركاتها التابعة. نتائج هذه السياسة هي أن التحوط بشكل عام يصبح ضروريا 
فقط عندما يكون معدل التعرضات الهيكلية في عملة بعينها إلى موجودات مرجحة بالمخاطر مسجلة بتلك العملة 

جوهري عن معدل رأس المال للمنشأة قيد النظر. تقوم المجموعة إضافة إلى مراقبة القيمة المعرضة  تختلف بشكل
للمخاطر فيما يتعلق بالعملة األجنبية بمراقبة أية مخاطر تركز فيما يتعلق بأية عملة فردية بخصوص تحويل تعامالت 

ات ظيفية المعنية للمجموعة وفيما يتعلق بتحويل العمليالعملة األجنبية والموجودات والمطلوبات النقدية إلى العملة الو
 .األجنبية إلى عملة العرض للمجموعة )بعد األخذ في االعتبار أثر أية تحوطات مؤهلة لصافي االستثمار(

 2017  2016 
    صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

    
 305  (985) يورو

 (2.150)  (322) جنيه إسترليني
 3.742  15.771 أخرى عمالت

    
 

 



 ةقطريال ترياالبآالف ال (ش.م.ق.ع.) مصرف الريان
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31في 
 

 

36  
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يشير الجدول أدناه إلى أثر التغير المحتمل منطقيا ألسعار العمالت مقابل اللاير القطري على بيان الدخل الموحد، 
 بقاء كافة المتغيرات ثابتة:مع 

 الربح أو الخسارةزيادة/ )نقصان( في  

 2016 2017 في معدل صرف العملة %5زيادة/ )نقصان( بنسبة 
   

 15 (50) يورو
 (108) (16) جنيه إسترليني
 187 789 عمالت أخرى

 ال يتضمن الجدول أعاله العمالت المربوطة باللاير القطري.

 مخاطر سعر السهم

مخاطر سعر السهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات األسهم واألسهم 
الفردية. ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم غير المتاجر به من أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من 

 خالل بيان الدخل والقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

 تعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:ت

 2017  2016 
    / مؤشرات أخرى30في مؤشر بورصة قطر  %5زيادة/ )نقصان( بنسبة 

 -  - زيادة/ )نقصان( في الربح والخسارة
 1.322  5.035 زيادة/ )نقصان( في حقوق الملكية

 تقييم األدوات المالية  4/3/4

 القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.قياسات إن السياسة المحاسبية للمجموعة حول 

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة 
 في إجراء القياس.

  األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى : 

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

النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم 
 أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

  مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث  : أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن3المستوى
يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها 
أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث 

 ت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.تكون التعديال
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 سوق مدرجة أو عروضتستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار 
 أسعار المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.

تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار 
شولز( وخيارات تسعير متعددة الحدود ونماذج تقييم أخرى. تتضمن  -حظتها ونموذج )بالكالسوق التي يمكن مال

االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت ربح خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان 
رف العملة األجنبية وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت ص

واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أساليب التقييم هو التوصل 
إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين 

 األنشطة االعتيادية. في السوق وفق معاملة تجارية ضمن

 تصنيف األصل والمطلوب المالي 4/3/5

يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي 
 يصنف فيه قياس القيمة العادلة:

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 2017
        

أدوات إدارة المخاطر 
 13.624  -  13.624  - المتوافقة مع الشريعة

 227.925  -  91.146  136.779 استثمارات مالية

 136.779  104.770  -  241.549 

        
أدوات إدارة المخاطر 
 9.269  -  9.269  - المتوافقة مع الشريعة

 -  9.269  -  9.269 

        
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 2016

        
أدوات إدارة المخاطر 
 18.649  -  18.649  - المتوافقة مع الشريعة

 150.448  -  87.486  62.962 استثمارات مالية

 62.962  106.135  -  169.097 

        
أدوات إدارة المخاطر 
 17.264  -  17.264  - المتوافقة مع الشريعة

 -  17.264  -  17.264 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر السوق )تابع( 4/3

 تصنيف األصل والمطلوب المالي )تابع( 4/3/5

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة تساوي قيمها الدفترية ولذلك لم يتم إدراجها 
مليون لاير  2.567في جدول تدرج القيمة العادلة فيما عدا بعض االستثمارات المالية التي تساوي قيمتها العادلة 

القيمة العادلة السابقة. يتم  1م استخدام أسلوب تقييم المستوي ( ث2016مليون لاير قطري في  2.693قطري )
 . 7اإلفصاح عن تفاصيل تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح 

ألف لاير قطري في سنة  4.694ألف لاير قطري تم تسجيلها بالتكلفة ) 4.456 االستثمارات المالية بإجمالي
2016.) 

من قياس القيمة العادلة خالل فترات التقرير المنتهية  3والمستوى  2والمستوى  1لم يكن هناك تحويل بين المستوى 
 . 2016و 2017ديسمبر  31في 

 مخاطر السيولة 4/4

التزاماتها عند حلول موعد استحقاقها،  تلبيةمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من 
كمثال على ذلك، نتيجة لسحب ودائع العمالء أو متطلبات النقد من االرتباطات التعاقدية أو التدفقات النقدية الخارجة 
األخرى مثل استحقاقات الدين أو هوامش تحت الطلب بالنسبة ألدوات إدارة المخاطر وخالفها. ستؤدي هذه التدفقات 

إلى نضوب الموارد المالية المتاحة لتمويل العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات. في ظل الظروف  الخارجة
القاسية قد ينتج عن عدم توفر السيولة تخفيضات في بيان المركز المالي الموحد ومبيعات الموجودات أو احتمال 

كن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها متأصلة في عدم المقدرة على الوفاء بارتباطات التمويل. إن المخاطر التي ال يم
جميع العمليات التشغيلية المصرفية ويمكن أن تتأثر بمجموعة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسسة وأحداث على 
مستوى السوق بأكملها ويتضمن ذلك ولكنه ال يقتصر على، أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة 

 ية.والكوارث الطبيع

 التعرض لمخاطر السيولة 4/4/1

السائلة إلى ودائع  موجوداتالتدبير األساسي الذي تتخذه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل صافي ال
السائلة على أنه يتضمن النقد وما يعادله وأدوات ذات طبيعة أدوات  موجوداتالعمالء. لهذا الغرض يعتبر صافي ال

والتي يوجد لها سوق نشط وجاهز ناقصا الودائع من البنوك والقروض األخرى  الدين في درجة االستثمار
واالرتباطات التي تستحق خالل الشهر التالي. يتم استخدام احتساب مماثل، ولكنه غير مطابق، لقياس التزام 

 المجموعة بحدود السيولة الموضوعة من مصرف قطر المركزي.

ودائع العمالء للمجموعة الصادر عنها التقرير في تاريخ التقرير دل صافي الموجودات السائلة إلى تفاصيل مع
 وخالل السنة على النحو التالي:

 2017  2016 
    

%78 ديسمبر 31في    86%  
%88 المتوسط للسنة   80%  

%101 الحد األقصى للسنة   89%  
%76 الحد األدنى للسنة   73%     
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 )تابع( مخاطر السيولة 4/4

 تحليل االستحقاق 4/4/2

والمطلوبات للمجموعة. لقد تم تحديد تواريخ االستحقاق / التعاقدية المتوقعة للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية في يبين الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات  
النقدية. تقوم اإلدارة بمراقبة  فر السيولةائع وتوديسمبر لتاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية التي تعكسها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالود 31

 االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية لدى البنك.

  أقل من شهر  القيمة الدفترية 
من شهر إلى 
  ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
  إلى سنة

من سنة إلى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

2017            
            

 2.318.618  -  -  -  481.201  2.799.819 قطر المركزينقد وأرصدة لدى مصرف 
 -  413.279  305.000  -  2.593.621  3.311.900 مستحق من بنوك 
 26.920.151  33.349.098  4.301.460  1.395.112  6.131.259  72.097.080 موجودات تمويل

 11.527.402  4.535.871  2.619.079  204.610  4.536.507  23.423.469 االستثمارات المالية
 -  -  -  -  414.451  414.451 موجودات أخرى

 40.766.171  38.298.248  7.225.539  1.599.722  14.157.039  102.046.719 إجمالي الموجودات المالية

            
 49.229  -  73.902  1.999.914  23.000.274  25.123.319 مستحق إلى بنوك

 -  -  -  -  6.620.840  6.620.840 حسابات العمالء الجارية

 49.229  -  73.902  1.999.914  29.621.114  31.744.159 إجمالي المطلوبات المالية

 -  2.157.059  14.437.011  22.981.138  16.335.138  55.910.346 حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار

إجمالي المطلوبات المالية وحقوق ملكية أصحاب 
 49.229  2.157.059  14.510.913  24.981.052  45.956.252  87.654.505 حسابات االستثمار 

 40.716.942  36.141.189  (7.285.374)  (23.381.330)  (31.799.213)  14.392.214 الفرق
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 )تابع( تحليل االستحقاق 4/4/2
 

  أقل من شهر  القيمة الدفترية 
من شهر إلى 
  ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
  إلى سنة

من سنة إلى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

2016            
            

 2.366.474  -  -  -  759.611  3.126.085 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 -  364.050  -  -  5.328.189  5.692.239 مستحق من بنوك 
 17.976.333  13.720.801  19.331.729  8.818.573  7.787.125  67.634.561 موجودات تمويل

 3.895.628  6.294.371  650.963  141.194  3.029.954  14.012.110 االستثمارات المالية
 -  -  -  -  269.312  269.312 موجودات أخرى

 24.238.435  20.379.222  19.982.692  8.959.767  17.174.191  90.734.307 إجمالي الموجودات المالية

            
 -  -  5.596.433  2.913.046  10.550.226  19.059.705 مستحق إلى بنوك

 -  -  -  -  10.533.627  10.533.627 حسابات العمالء الجارية

 -  -  5.596.433  2.913.046  21.083.853  29.593.332 إجمالي المطلوبات المالية

 -  1.339.624  8.743.328  15.889.009  21.518.337  47.490.298 حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار

إجمالي المطلوبات المالية وحقوق ملكية أصحاب 
 -  1.339.624  14.339.761  18.802.055  42.602.190  77.083.630 حسابات االستثمار 

 24.238.435  19.039.598  5.642.931  (9.842.288)  (25.427.999)  13.650.677 الفرق
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر السيولة )تابع( 4/4

 (الشريعةأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع والمطلوبات المالية تحليل االستحقاق ) 4/4/3

ار الدفعات التي تكون عرضة إلصدار إشعالتزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. المتبقي من االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى  ة عنلمحيلخص الجدول أدناه 
 الدفع في أقرب تاريخ يمكن مطالبة المجموعة بالدفع فيه.يتم التعامل معها كما لو أن اإلشعار قد تم تسليمه فورا. غير أن المجموعة تتوقع أال يطلب العديد من العمالء فيها 

رف تحتفظ المجموعة باحتياطيات قانونية لدى مصدفق النقدي. بشكل كبير ومتنوعة وسائلة في حال حدوث انقطاع غير متوقع للت تداولهايمكن  موجوداتتحتفظ المجموعة بمحفظة 
 قاسية متنوعة تطبق على المجموعة. توقعاتقطر المركزي. يتم تقييم وإدارة السيولة باستخدام 

  القيمة الدفترية 

إجمالي التدفق 
النقدي غير 

  أقل من شهر  المخصوم
من شهر إلى 
  ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
  إلى سنة

سنة إلى من 
  خمس سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

2017              
              مطلوبات مالية غير مشتقة

 49.229  -  74.655  2.006.742  23.013.934  25.144.560  25.123.319 مستحق إلى بنوك
 -  -  -  -  6.620.840  6.620.840  6.620.840 حسابات العمالء الجارية

 -  -  -  -  1.905.742  1.905.742  1.905.742 مطلوبات أخرى

 49.229  -  74.655  2.006.742  31.540.516  33.671.142  33.649.901 إجمالي المطلوبات

              
 -  2.241.342  14.652.597  23.009.628  16.351.147  56.254.714  55.910.337 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

              
المتوافقة مع  أدوات إدارة المخاطر

              الشريعة
             4.355 إدارة المخاطر:
 -  (402)  (2.593)  (3.843)  (3.964)  (10.802)   تدفق خارجي
 -  427  3.019  7.216  4.495  15.157   تدفق داخلي

 89.564.593  89.930.211  47.892.194  25.019.743  14.727.678  2.241.367  49.229 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 مخاطر السيولة )تابع( 4/4

 )تابع( (أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعةوتحليل االستحقاق )المطلوبات المالية  4/4/3

  القيمة الدفترية 

إجمالي التدفق 
النقدي غير 
  أقل من شهر  المخصوم

من شهر إلى 
  ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
  إلى سنة

من سنة إلى 
  خمس سنوات

أكثر من خمس 
 سنوات

2016              
              مطلوبات مالية غير مشتقة

 -  -  4.720.323  2.070.314  12.313.638  19.104.275  19.059.705 مستحق إلى بنوك
 -  -  -  -  10.533.627  10.533.627  10.533.627 حسابات العمالء الجارية

 -  -  -  -  1.573.592  1.573.592  1.573.592 مطلوبات أخرى

 -  -  4.720.323  2.070.314  24.420.857  31.211.494  31.166.924 إجمالي المطلوبات

              
 -  1.386.742  8.207.406  15.023.827  23.115.547  47.733.522  47.490.298 حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

              
              أدوات إدارة المخاطر

             1.385 إدارة المخاطر:
 -  -  (12.358)  (1.682)  (5.970)  (20.010)   تدفق خارجي
 -  -  13.293  1.530  6.572  21.395   تدفق داخلي

 78.658.607  78.946.401  47.537.006  17.093.989  12.928.664  1.386.742  - 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 المخاطر التشغيلية  4/5

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة عديدة مرافقة الرتباط 
المجموعة باألدوات المالية بما في ذلك العمليات والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف 

والسيولة كتلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما مخاطر االئتمان والسوق 
  لسلوك الشركات.

إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل موازنة تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة 
 .اءات التي من شأنها الحد من اإلبداع والمبادرةاالستمرار في تحقيق نسب كفاءة تشغيل عالية وتجنب اإلجرمع 

تسند المسؤولية الرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا ضمن كل وحدة. 
 ويتم دعم هذه المسؤولية بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية:

  للفصل المناسب بين المهام متضمنة التصريح المستقل للمعامالت.متطلبات 

 .متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها 

 .االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى 

 توثيق الضوابط واإلجراءات 

 ة المخاطر جراءات لمعالجمتطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإل
 التي يتم تحديدها.

 متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح 

 وضع خطط الطوارئ 

 التدريب والتطوير المهني 

 المعايير األخالقية والعملية 

 .تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين أينما كان ذلك فعاال 

 إدارة رأس المال 4/6

 نظاميالرأس المال 

طوير والسوق والستدامة الت دائنينثقة المستثمر وال لضمانإن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية  
المستقبلي لألعمال. يتم أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة 

التي يمكن تحقيقها بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن  إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى
 الحصول عليهما بمركز رأس مال متين.

 الفترة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا.طوال لقد التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي  

 بازل التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المركزي.يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة  
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 4

 إدارة رأس المال )تابع( 4/6

 رأس المال النظامي )تابع(

 :2/3بازل متطلبات بموجب يلخص الجدول التالي مدى كفاية رأس المال للمجموعة 

 2017  2016 
    

 11.317.730  11.854.806 (2)بازل  1/الفئة 1 رأس مال فئة حقوق حملة األسهم العادية
 26.394  38.573 1رأس المال اإلضافي للفئة 
 26.394  38.573 2رأس المال اإلضافي للفئة 

 11.370.518  11.931.952 إجمالي رأس المال المؤهل
 60.315.362  61.764.273 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

    
 %18.76  %19.19 (2)بازل  1/نسبة الفئة 1األسهم العادية فئة حقوق حملة 

 18.85  %19.32 إجمالي نسبة رأس المال

تأثير  اتوقع أن يكون لهمن الم ليس)ب ب(  3رقم في اإليضاح  االمتوقعة المفصح عنه ةحساب الخسارعملية إن 
 كبير على إجمالي نسبة رأس مال المجموعة.

وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي  3بازل بموجب متطلبات  لنسبة كفاية رأس المالالحد األدنى المقبول إن 
 :يكون كاآلتي

 ؛%10 يه بدون هامش األماننسبة للالحد األدنى  -
 ؛ وأيضا%12.5 يههامش األمان بما في ذلك للنسبة الحد األدنى  -
المحافظة على رأس المال مضافًا إليه احتياطي البنوك  احتياطيالحد األدنى إلجمالي رأس المالي مضافًا إليه  -

 %13.25ذات التأثير الهام على النظام المالي هو 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية

 
 المبلغ المرجح بالمخاطر

 القيمة الدفترية 2/3 بازلوفقا ل
 2017 2016 2017 2016 
     

النقد واألرصدة لدى مصرف قطر 
 3.126.085 2.799.819 - - المركزي

 5.692.239 3.311.900 1.180.653 686.992 مستحق من بنوك
 67.634.561 72.097.080 37.026.536 41.779.613 موجودات تمويل
 14.012.110 23.423.469 2.050.456 2.077.357 استثمارات مالية
 557.180 796.417 538.058 785.688 أخرى وموجوداتموجودات ثابتة 

 47.467.804 47.838.931 11.695.361 8.319.575 موجودات خارج الميزانية العمومية

إجمالي الموجودات المرجحة لمخاطر 
 138.489.979 150.267.616 52.491.064 53.649.225 االئتمان

     
   3.365.831 3.755.450 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

   4.458.467 4.359.598 للمخاطر التشغيليةالموجودات المرجحة 

 8.115.048 7.824.298   
     
   2017 2016 
     

 60.315.362 61.764.273   لمخاطر لموجودات مرجحة 
 11.370.518 11.931.952   رأس المال النظامي

لمخاطر كنسبة من لالموجودات المرجحة 
 %18.85 %19.32   رأس المال النظامي )معدل رأس المال(
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 استخدام التقديرات واألحكام 5

 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات

والمطلوبات الصادر عنها التقرير. يتم  موجوداتال تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ
إجراء تقييم مستمر للتقديرات واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث 

 مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف.

 مخصصات خسائر االئتمان (1)
التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس تم وصفه  موجوداتيتم تقييم ال

 .الهامة في السياسات المحاسبية

مة المالية المقي موجوداتإن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على ال
لتدفقات إلدارة للقيمة الحالية لا اتض في قيمتها وتستند على أفضل تقديربشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك انخفا

النقدية التي يتوقع استالمها. تقوم اإلدارة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف 
قا لخصائصه، ي قيمته وفالمقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به. يتم تقييم كل أصل تعرض النخفاض ف

حيث تصادق إدارة مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استراتيجية التخارج وتقدير التدفقات النقدية القابلة لالسترداد 
من ذلك األصل. يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى لوائح مصرف 

 قطر المركزي.

 تحديد القيم العادلة  (2)
إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق يمكن مالحظته يتطلب استخدام 
أساليب التقييم التي تم شرحها في السياسات المحاسبية الهامة. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل 

ر قليلة فإن القيمة العادلة لها تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام غير متكرر ولها شفافية سع
ز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على ياستنادا إلى مخاطر السيولة والترك

 األداة بحد ذاتها.

 القطاعات التشغيلية 6

 االستراتيجيةقطاعات تشغيلية يصدر عنها التقرير كما هو موضح أدناه وهي األقسام  ثالثةلدى المجموعة 
منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة  االستراتيجيةللمجموعة. تعرض األقسام 

ل لكل قسم استراتيجي بشك وهيكل التقارير الداخلية. تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
 . يشرح الملخص التوضيحي التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه التقرير في المجموعة.دوري

  واسعا من التسهيالت االئتمانية اإلسالمية الممولة وغير الممولة الخدمات المصرفية للشركات وتقدم نطاقا
ل والتموي وعقود تبادل معدالت الربح العمالتتحويل وخدمات الودائع واستشارات االستثمار وتسهيالت 

 المشترك وخدمات أخرى للشركات والعمالء التجاريين ومتعددي الجنسيات.

  الخدمات المصرفية لألفراد وتقدم خدمات حسابات االستثمار والبطاقات االئتمانية والتمويل اإلسالمي إلى
 العمالء األفراد.

  لحقوق الملكية والصناديق ولها وظيفتين مختلفتين. األولى إدارة محفظة مصرف الريان  األصولإدارة
المدرجة والخاصة، واالستثمارات االستراتيجية واألدوات المنتجة للدخل مثل الصكوك واالستثمارات 

ع الودائوأعمال  موجوداتالعقارية. والثانية تطوير وتشغيل منتجات مصرف الريان االستثمارية وإدارة ال
 االستثمارية.

 األفراد في أماكن تواجدللشركات و ىخدمات أخرمنتجات والودائع وية وتتضمن التمويالت والعمليات العالم 
 المجموعة عالميا.
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 6

يسية الرئالموجودات والمطلوبات واإليرادات غير المحددة ترتبط ببعض الوظائف المركزية وعمليات األعمال غير 
 مثل الممتلكات العامة والمعدات ووظائف النقد والمطلوبات المتعلقة بمشاريع التطوير الخ.

تم إدراج معلومات تتعلق بنتائج موجودات ومطلوبات كل قطاع يصدر عنه التقرير أدناه. يقاس األداء بناء على 
والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة  ربح القطاع قبل الضريبة كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية

المجموعة. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث ترى اإلدارة أن معلومات كهذه هي المعنية بأكبر شكل بتقييم 
 نتائج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه المجاالت.

 عن القطاعات الصادر عنها التقرير معلومات

2017 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 

 لألفراد
إدارة 

 الموجودات

العمليات 
التشغيلية 

 المجموع غير مخصصة الدولية

       
       إيرادات خارجية:
إجمالي إيرادات 
أنشطة التمويل 

 3.892.669 - 230.923 18.208 854.914 2.788.624 واالستثمار
صافي إيراد الرسوم 

 273.734 - 16.179 19.414 - 238.141 والعموالت
ربح / )خسارة( 

العمالت  تحويل
 142.527 - (22) (47) - 142.596 األجنبية

حصة من نتائج 
 28.203 28.203 - - - - شركات زميلة
 9.164 9.164 - - - - إيرادات أخرى

إجمالي إيراد 
 4.346.297 37.367 247.080 37.575 854.914 3.169.361 القطاع

       
البنود غير النقدية 
       الهامة األخرى:
صافي خسارة 
انخفاض قيمة 

 (107.818) - (2.113) - (23.048) (82.657) موجودات تمويلية
صافي خسارة 
انخفاض قيمة 

 (5.621) - - (5.621) - - االستثمارات المالية
ربح القطاع الصادر 

عنه التقرير قبل 
 2.045.456 (409.368) 44.615 13.670 602.863 1.793.676 الضريبة

       
موجودات القطاع 

 102.948.972 1.193.348 8.883.962 493.217 16.800.950 75.577.495 الصادر عنه التقرير

       
مطلوبات القطاع 

 33.648.688 1.344.462 1.708.405 6.993 2.162.009 28.426.819 الصادر عنه التقرير

ملكية حقوق 
أصحاب حسابات 
االستثمار للقطاع 

 55.910.346 - 6.536.088 - 13.713.904 35.660.354 الصادر عنه التقرير
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 6

 عن القطاعات الصادر عنها التقرير )تابع( معلومات

2016 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية 
 لألفراد

إدارة 
 الموجودات

العمليات 
التشغيلية 
 الدولية

غير 
 المجموع مخصصة

       
       إيرادات خارجية:
إجمالي إيرادات 
أنشطة التمويل 

 3.154.545 - 194.045 22.973 648.599 2.288.928 واالستثمار
صافي إيراد الرسوم 

 312.523 - 15.269 31.669 - 265.585 والعموالت
ربح / )خسارة( 

 العمالتتحويل 
 133.926 - 1.925 - - 132.001 األجنبية

حصة من نتائج 
 52.377 52.377 - - - - شركات زميلة

أرباح من بيع شركات 
 93.071 93.071 - - - - زميلة

 8.599 8.599 - - - - إيرادات أخرى

 3.755.041 154.047 211.239 54.642 648.599 2.686.514 إجمالي إيراد القطاع

       
البنود غير النقدية 
       الهامة األخرى:
صافي استرداد 

وانعكاس / )خسارة 
 (قيمة انخفاض

 (1.551) - (2.405) - (6.394) 7.248 موجودات التمويل
صافي خسارة 

انخفاض في قيمة 
 (1.127) - -  - (1.127) االستثمارات المالية

ربح القطاع الصادر 
عنه التقرير قبل 

 2.072.360 (199.076) 40.020 37.114 495.264 1.699.038 الضريبة

       
موجودات القطاع 

 91.530.735 1.070.041 6.400.459 483.051 14.316.859 69.260.325 الصادر عنه التقرير

       
مطلوبات القطاع 

 31.166.924 1.242.511 1.385.952 9.406 2.037.608 26.491.447 الصادر عنه التقرير

ملكية أصحاب حقوق 
حسابات االستثمار 
للقطاع الصادر عنه 

 47.490.298 - 4.472.884 - 11.783.987 31.233.427 التقرير
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية 7

 للمجموعة:والمطلوبات المالية  موجوداتيوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لل

  

العادلة القيمة 
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة 
من خالل 

 التكلفة المطفأة حقوق الملكية
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة الدفترية
2017      

      
النقد واألرصدة لدى مصرف 

 2.799.819 2.799.819 2.799.819 - - قطر المركزي
 3.311.900 3.311.900 3.311.900 - - مستحق من بنوك
 72.097.080 72.097.080 72.097.080 - - موجودات تمويل

      االستثمارات المالية:

 232.381 232.381 - 227.907 4.474 مقاسة بالقيمة العادلة -

 23.282.183 23.191.088 23.191.088 - - مقاسة بالتكلفة المطفأة -
 414.451 414.451 414.451 - - موجودات أخرى

 أدوات إدارة المخاطر
 13.624 13.624 - - 13.624 المتوافقة مع الشريعة

 18.098 227.907 101.814.338 102.060.343 102.151.438 

      
 25.123.319 25.123.319 25.123.319 - - مستحق إلى بنوك

 6.620.840 6.620.840 6.620.840 - - الحسابات الجارية للعمالء
 1.206.724 1.206.724 1.206.724   مطلوبات أخرى

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 55.910.346 55.910.346 55.910.346 - - االستثمار

أدوات إدارة المخاطر 
 9.269 9.269 - - 9.269 المتوافقة مع الشريعة

 9.269 - 88.861.229 88.870.498 88.870.498 

      

  

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة 
من خالل 
 التكلفة المطفأة حقوق الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

2016      
      

النقد واألرصدة لدى مصرف 
 3.126.085 3.126.085 3.126.085 - - قطر المركزي

 5.692.239 5.692.239 5.692.239 - - مستحق من بنوك
 67.634.561 67.634.561 67.634.561 - - موجودات تمويل

      االستثمارات المالية:

 155.142 155.142 - 150.671 4.471 مقاسة بالقيمة العادلة -

 13.917.718 13.856.968 13.856.968 - - مقاسة بالتكلفة المطفأة -
 269.312 269.312 269.312 - - موجودات أخرى

أدوات إدارة المخاطر 
 18.649 18.649 - - 18.649 المتوافقة مع الشريعة

 23.120 150.671 90.579.165 90.752.956 90.813.706 

      
 19.059.705 19.059.705 19.059.705 - - مستحق إلى بنوك

 10.533.627 10.533.627 10.533.627 - - الحسابات الجارية للعمالء
 849.809 849.809 849.809 - - مطلوبات أخرى

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
 47.490.298 47.490.298 47.490.298 - - االستثمار

أدوات إدارة المخاطر 
 17.264 17.264 - - 17.264 المتوافقة مع الشريعة

 17.264 - 77.933.439 77.950.703 77.950.703 
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 النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي 8

 2017  2016 
    

 359.619  373.446 النقد في الصندوق
 2.366.474  2.318.618 مصرف قطر المركزي*احتياطي نقدي لدى 

 399.992  107.755 حساب جاري لدى مصرف قطر المركزي

 2.799.819  3.126.085 

االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي يمثل احتياطي إلزامي غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية  *
 .للبنك

 مستحقات من بنوك 9
 2017  2016 
    

 2.192.074  1.030.595 الحسابات الجارية
 1.850.022  687.960 ودائع وكالة لدى البنوك
 1.650.143  1.593.345 ذمم مدينة لمرابحة سلع

 3.311.900  5.692.239 

 تمويلال موجودات 10

 حسب النوع )أ(

 2017  2016 
    

    ذمم مدينة وأرصدة من أنشطة التمويل:
 55.519.712  56.148.558 مرابحة
 8.875.993  13.502.681 إجارة

 1.856.997  1.391.659 استصناع
 4.661.716  5.817.142 مشاركة
 317.071  562.755 أخرى

 71.231.489  77.422.795 إجمالي الذمم المدينة واألرصدة من أنشطة التمويل

 (3.546.468)  (5.160.035) ربح مؤجل
 (50.460)  (165.680) بدل مخصص االنخفاض في القيمة والربح المعلق )إيضاح ب( 

 67.634.561  72.097.080 صافي الذمم المدينة واألرصدة من أنشطة التمويل

لاير قطري والذي يمثل ألف  386.062بلغ  2017ديسمبر  31في المتعثرة  التمويل موجوداتلالمبلغ اإلجمالي 
 موجوداتمن إجمالي  %0.16 والذي يمثل لاير قطري ألف 112.745) التمويل موجوداتمن إجمالي  0.50%
 (.2016في سنة  التمويل

لاير قطري من الربح المعلق  ألف 10.020التمويل مبلغ  موجوداتمخصص انخفاض القيمة الخاص ليتضمن 
 .(2016في سنة  لاير قطريألف  1.918)



 ةقطريال ترياالبآالف ال (ش.م.ق.ع.مصرف الريان )
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31في 
 

 

50  

 موجودات التمويل )تابع( 10

 التمويل موجوداتقيمة  الربح المعلق فيوالقيمة  الحركة في مخصص انخفاض )ب(

      
انخفاض قيمة  

 مخصص ومجمع
 ربح 

 معلق 
 إجمالي 

 2017 
      

 50.460  1.918  48.542 يناير 1الرصيد في 
 122.133  8.587  113.546 المخصص المكون خالل السنة

 (6.213)  (485)  (5.728) السنةالمخصص المسترد / المعكوس خالل 
 (1.358)  -  (1.358) مشطوب خالل السنة

 658  -  658 تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 165.680  10.020  155.660 ديسمبر 31الرصيد في 

      
انخفاض قيمة  

 مخصص ومجمع
 ربح 

 معلق 
 إجمالي 

 2016 
      

 53.450  3.532  49.918 يناير 1الرصيد في 
 30.245  597  29.648 المخصص المكون خالل السنة

 (30.308)  (2.211)  (28.097) المخصص المسترد / المعكوس خالل السنة
 (1.656)  -  (1.656) مشطوب خالل السنة

 (1.271)  -  (1.271) تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 50.460  1.918  48.542 ديسمبر 31الرصيد في 

 حسب القطاع -التمويل  موجوداتقيمة  الربح المعلق( في القيمة )متضمنا الحركة في مخصص انخفاض )ج(

  
شركات صغيرة 

  أفراد  ومتوسطة

 إجمالي

2017 
      

 50.460  18.821  31.639 يناير 1الرصيد في 
 122.133  26.273  95.860 المخصص المكون خالل السنة

 (6.213)  (1.033)  (5.180) / المعكوس خالل السنة المخصص المسترد
 (1.358)  (1.358)  - مشطوب خالل السنة

 658  658  - تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 165.680  43.361  122.319 ديسمبر 31الرصيد في 

      

 
شركات صغيرة 

  أفراد  ومتوسطة
 إجمالي
2016 

      
 53.450  12.352  41.098 يناير 1الرصيد في 

 30.245  9.977  20.268 المخصص المكون خالل السنة
 (30.308)  (581)  (29.727) المخصص المسترد / المعكوس خالل السنة

 (1.656)  (1.656)  - مشطوب خالل السنة
 (1.271)  (1.271)  - تأثير التغير في صرف العملة األجنبية

 50.460  18.821  31.639 ديسمبر 31الرصيد في 
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 )تابع( التمويل موجودات 10

 حسب القطاع )د(

  أخرى  مشاركة  استصناع  إجارة  مرابحة 
 إجمالي
2017 

            
الحكومة 
والهيئات 

 42.931.581  48.912  -  345.346  1.317.857  41.219.466 ذات العالقة
المؤسسات 
المالية غير 
 691.765  1.802  -  -  -  689.963 المصرفية
 200.523  3.391  -  -  -  197.132 الصناعة
 5.100.557  310.843  601.607  -  58.206  4.129.901 التجارة
 1.662.366  21.357  -  -  604.837  1.036.172 الخدمات
 1.254.943  31.063  23.236  -  8.113  1.192.531 المقاوالت
 16.462.892  622  787.586  1.046.313  11.314.596  3.313.775 العقارات
 9.113.937  141.066  4.404.713  -  199.072  4.369.086 الشخصي
قطاعات 
 4.231  3.699  -  -  -  532 أخرى

 56.148.558  13.502.681  1.391.659  5.817.142  562.755  77.422.795 

            
 (5.160.035)          ناقصا: ربح مؤجل

 (165.680)      مخصص خسارة انخفاض قيمة موجودات تمويل

           72.097.080 

            

  أخرى  مشاركة  استصناع  إجارة  مرابحة 
 إجمالي
2016 

            
الحكومة 
والهيئات 

 34.327.439  1.266  -  314.938  692.247  33.318.988 ذات العالقة
المؤسسات 
المالية غير 
 3.435.070  474  -  -  -  3.434.596 المصرفية
 1.113.757  8.755  -  711.499  -  393.503 الصناعة
 2.122.943  201.153  115.706  -  18.049  1.788.035 التجارة
 3.943.593  12.753  -  -  640.497  3.290.343 الخدمات
 1.005.888  9.888  8.149  -  3.845  984.006 المقاوالت
 16.270.888  122  1.434.740  830.560  7.207.976  6.797.490 العقارات
 7.487.345  82.660  2.825.669  -  313.379  4.265.637 الشخصي
قطاعات 
 1.524.566  -  277.452  -  -  1.247.114 أخرى

 55.519.712  8.875.993  1.856.997  4.661.716  317.071  71.231.489 

            
 (3.546.468)          ناقصا: ربح مؤجل

 (50.460)      مخصص خسارة انخفاض قيمة موجودات تمويل

           67.634.561 
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 االستثمارات المالية 11

 2017  2016 
 المجموع  مدرجةغير   مدرجة  المجموع  غير مدرجة  مدرجة 

            استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
            

            استثمارات مصنفة على أنه محتفظ بها للمتاجرة
 استثمارات في أدوات حقوق الملكية -  -  -  -  -  - 
  4.471  -  4.471  4.474  -  4.474 ذات معدل ربح ثابت -استثمارات في صكوك 

 4.474  -  4.474  4.471  -  4.471 

            استثمارات في صكوك مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 1.356.800  -  1.356.800  1.131.080  -  1.131.080 ذات معدل ربح ثابت
 41.866  -  41.866  20.933  -  20.933 ذات معدل ربح متغير
 12.483.786  11.225.000  1.258.786  22.064.559  20.714.960  1.349.599 صكوك حكومة قطر

 ناقص: مخصص انخفاض القيمة
(25.484)  -  (25.484) 

 
(25.484)  -  (25.484) 

 2.476.128  20.714.960  23.191.088  2.631.968  11.225.000  13.856.968 

            
حقوق استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  الملكية:
 

 
 

   
 

 
 

 
 118.618  92.180  26.438  196.302  95.602  100.700 في أدوات حقوق ملكية

 32.053  -  32.053  31.605  -  31.605 معدالت ربح ثابتة -في أدوات دين 

 132.305  95.602  227.907  58.491  92.180  150.671 

 2.612.907  20.810.562  23.423.469  2.694.930  11.317.180  14.012.110 

لاير ألف  5.621 بما يبلغ مجموعهخالل العام لكية حقوق الم من خاللمصنفة بالقيمة العادلة من نوع حقوق الملكية ستثمارات بعض االقيمة في خسارة انخفاض بالمجموعة  اعترفت
 في القيمة العادلة. ( بسبب انخفاض كبير ومستمر2016لاير قطري في سنة ألف  1.127قطري )
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 )تابع( االستثمارات المالية 11

المخصصة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية خالل  الستثماراتلفيما يلي التغير التراكمي في القيمة العادلة  
 السنة:

 2017  2016 

 

قيمة 
عادلة 
 موجبة

قيمة  
عادلة 
 سالبة

 

  المجموع
قيمة عادلة 
 موجبة

 
قيمة عادلة 

 سالبة

 

 المجموع
            

 12.590  (148)  12.738  1.983  (4.555)  6.538 يناير 1الرصيد في 

يمة القصافي التغير في 
 (193) العادلة

 
(7.598) 

 
(7.791)  2.275 

 
(5.755) 

 
(3.480) 

محول لبيان الدخل 
 (1.823) الموحد عند البيع

 
4.081 

 
2.258  (4.603) 

 
221 

 
(4.382) 

محول لبيان الدخل 
الموحد نتيجة النخفاض 

 - القيمة

 

5.621 

 

5.621  - 

 

1.127 

 

1.127 
الحصة في الدخل 

الشامل اآلخر للشركات 
 1.003 الزميلة

 

- 

 

1.003  (3.872) 

 

- 

 

(3.872) 

صافي التغير في القيمة 
 (1.013) العادلة

 
2.104 

 
1.091  (6.200) 

 
(4.407) 

 
(10.607) 

 5.525 ديسمبر 31الرصيد في 
 
(2.451) 

 
3.074  6.538 

 
(4.555) 

 
1.983 

 االستثمارات في شركات زميلة 12

 فيما يلي التغير في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خالل السنة:

 2017  2016 
    

 469.052  508.560 يناير 1الرصيد في 
 52.377  28.203 الحصة من النتائج 

 (13.458)  (17.479) توزيعات أرباح نقدية مستلمة 
 4.401  - شركات زميلة تم بيعها

 (3.872)  1.003 الحصة في الدخل الشامل اآلخر 
 60  - تغيرات أخرى

 508.560  520.287 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 النسبة المئوية للملكية   

 2016 2017 أنشطة الشركة الدولة اسم الشركة
     

 20.00 20.00 خدمات عقارية عمان (NMH) ناشيونال ماس لإلسكان

 50.00 50.00 استثمار وتجارة قطر (Ci San) سي آي سان للتجارة

شركة كرناف للتمويل )تعرف رسميًا 
لالستثمار والتقسيط(  بشركة كرناف

(Kirnaf) إجارة السعودية 

48.76 48.76 

 20.00 20.00 تأمين قطر (Daman) بيمه -ضمان للتأمين 

 33.50 33.50 إدارة مرافق قطر (Linc)لينك لخدمات المرافق 

 كافة االستثمارات غير مدرجة.
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 االستثمارات في شركات زميلة )تابع( 12

 فيما يلي المركز المالي وإيرادات ونتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:

ناشيونال  2017
 ماس

 سي آي سان 
 لينك  ضمان  كرناف 

          

 98.307  1.011.421  1.065.476  128.938  155.929 إجمالي الموجودات

 19.903  679.452  294.870  67.547  1.914 إجمالي المطلوبات

 179.934  73.254  85.275  111.180  12.493 إجمالي اإليرادات

 50.537  43.977  22.458  6.073  3.911 صافي الربح

 16.930  8.795  (1.341)  3.037  782 المحقق الربحمن حصة 

          

ناشيونال  2016
 ماس

 سي آي سان 
 لينك  ضمان  كرناف 

          

 100.838  899.175  1.111.403  115.821  159.702 إجمالي الموجودات

 12.971  601.495  338.047  60.474  2.701 إجمالي المطلوبات

 128.031  75.169  74.406  74.454  24.584 إجمالي اإليرادات

 60.540  46.522  25.208  7.036  3.209 صافي الربح

 20.281  9.304  18.637  3.518  637 المحقق الربحمن حصة 
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 الموجودات الثابتة 13

 أراضي ومباني 
تحسينات على  

 مباني مستأجرة
أثاث وتركيبات  

 وتجهيزات مكتبية
 

 أجهزة كومبيوتر
 

 أعمال قيد التنفيذ
 

 المجموع
            

            التكلفة:
 324.698  7.570  99.449  41.608  81.017  95.054  2017يناير  1الرصيد في 

 25.832  16.046  4.502  2.831  2.350  103 إضافات
 -  (4.255)  -  574  3.681  - تحويالت خالل السنة

 5.845  -  1.513  422  2.208  1.702 في العملة األجنبيةالتغير تأثير 

 356.375  19.361  105.464  45.435  89.256  96.859 2017ديسمبر  31الرصيد في 

            
            اإلهالك المتراكم:

 176.504  -  87.352  26.718  59.070  3.364 2017يناير  1الرصيد في 
 16.865  -  6.130  3.628  6.571  536 إهالك السنة

 3.055  -  1.314  255  1.457  29 في العملة األجنبيةالتغير تأثير 

 196.424  -  94.796  30.601  67.098  3.929 2017ديسمبر  31الرصيد في 

            
            صافي القيمة الدفترية:

 159.951  19.361  10.668  14.834  22.158  92.930 2017ديسمبر  31في 
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 الموجودات الثابتة )تابع( 13

 أراضي ومباني 
تحسينات على  

 مباني مستأجرة
أثاث وتركيبات  

 وتجهيزات مكتبية
 

 أجهزة كومبيوتر
 

 أعمال قيد التنفيذ
 

 المجموع
            

            التكلفة:
 313.254  2.274  92.660  38.510  81.640  98.170  2016يناير  1الرصيد في 

 22.366  5.596  9.455  3.761  3.247  307 إضافات
 -  (300)  -  -  300  - تحويالت خالل السنة

 (10.922)  -  (2.666)  (663)  (4.170)  (3.423) في العملة األجنبيةالتغير تأثير 

 324.698  7.570  99.449  41.608  81.017  95.054 2016ديسمبر  31الرصيد في 

            
            اإلهالك المتراكم:

 165.772  -  84.554  23.295  55.073  2.850 2016يناير  1الرصيد في 
 16.318  -  5.175  3.846  6.756  541 إهالك السنة

 (5.586)  -  (2.377)  (423)  (2.759)  (27) في العملة األجنبيةالتغير تأثير 

 176.504  -  87.352  26.718  59.070  3.364 2016ديسمبر  31الرصيد في 

            
            صافي القيمة الدفترية:

 148.194  7.570  12.097  14.890  21.947  91.690 2016ديسمبر  31في 
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 أخرى موجودات 14

 2017  2016 
    

 272.438  417.577 ربح مستحق 
 101.852  146.229 مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى

 37.822  75.786 دفعات مقدمة لموردين

 639.592  412.112 
 (3.126)  (3.126) ناقص: مخصص خسائر انخفاض القيمة

 636.466  408.986 

 إيضاحات:

 ببعض استثمارات أدوات الدين. مرتبطمخصص خسائر االنخفاض في القيمة يتعلق بربح مستحق  (1)

لغ تبمتوافقة مع الشريعة وأدوات إدارة المخاطر مشتقات قيمة عادلة موجبة مم المدينة األخرى تتضمن الذ (2)
 (.2016سنة في  ألف لاير قطري 18.649لاير قطري )ألف  13.624

 مستحق إلى بنوك 15

 2017  2016 
    

 26.500  39.292 حسابات جارية
 1.768.713  933.155 مرابحة سلع دائنة

 1.638.125  1.226.914 اقتراض قصير األجل من بنوك
 15.626.367  22.923.958 مطلوبة -وكالة 

 25.123.319  19.059.705 

 إلى %0.05 ويحتسب عليها معدل ربح شهرأ 6 إلىتتضمن الوكالة الدائنة تسهيالت متنوعة بتواريخ استحقاق 
 .(2016سنة في  %2.25إلى  %0.40ويحتسب عليها معدل ربح  شهرأ 10 إلىاالستحقاقات ) 2.60%

 حسابات العمالء الجارية 16
 

 2017  2016 

    حسب القطاع:

 5.000.689  820.284 حكومة

 17.842  15.858 المؤسسات المالية غير المصرفية

 2.848.812  2.682.326 شركات

 2.666.284  3.102.372 أفراد

 6.620.840  10.533.627 
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 مطلوبات أخرى 17
 2017  2016 

    

 149.242  149.725 إيراد عمولة غير مكتسب

 566.073  702.207 توزيعات أرباح دائنة 

 231.854  453.813 أوراق قبول

 146.501  117.314 مسبقة الدفع وبطاقاتمصرفية شيكات 

 120.015  106.901 عن العمالء باإلنابةأموال مستلمة مقابل دفعة أرباح موزعة 

 81.934  82.936 مخصصات أخرى للموظفين

 62.939  60.027 ربح مستحق لبنوك

 25.405  44.423 مصروفات مستحقة الدفع

 51.882  50.704 (37صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية )إيضاح رقم 

 35.993  37.476 مكافآت نهاية خدمة الموظفين )أ(مخصص 

 101.754  99.003 أخرى

 1.904.529  1.573.592 

 9.269تبلغ متوافقة مع الشريعة وأدوات إدارة المخاطر تتضمن المطلوبات األخرى قيمة عادلة سالبة لمشتقات 
 .(2016سنة في  ألف لاير قطري 17.264ألف لاير قطري )

 نهاية خدمة الموظفين مخصص مكافآت )أ(
  2017  2016 

    

 32.309  35.993 يناير 1الرصيد في 

 5.894  2.889 مخصص مكون خالل السنة

 (2.210)  (1.406) مدفوعات خالل السنة

 35.993  37.476 ديسمبر 31الرصيد في 

    

 حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار  18

 حسب النوع )أ( 
 2017  2016 
    

 5.145.444  3.915.695 حسابات توفير
 37.874.166  47.037.216 حسابات ألجل

 4.234.725  4.612.683 استثمار قصيرة األجلحسابات 
 235.884  344.627 ربح دائن لحقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار

 79  125 الحصة في احتياطي القيمة العادلة

 55.910.346  47.490.298 

 القطاعحسب  )ب(
 2017  2016 
    

 17.004.341  23.319.595 الحكومة
 96.650  61.033 المؤسسات المالية غير المصرفية

 12.586.623  15.721.211 األفراد
 17.566.721  16.463.755 الشركات

 235.884  344.627 ربح دائن لحقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار
 79  125 العادلةالحصة في احتياطي القيمة 

 55.910.346  47.490.298 
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 حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار )تابع( 18

 حسب القطاع )تابع( )ب(

لم يتم خصم أي احتياطي مخاطر من الربح المتعلق بحقوق  87/2008وفقا لتعميم مصرف قطر المركزي رقم 
 المخاطر من ربح المساهمين كنسبة.ملكية أصحاب حساب االستثمار وتم تحويل إجمالي احتياطي 

 حصة حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار في صافي الربح )ج(

  2017  2016 
    

العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار في صافي 
 2.137.533  2.319.450 الربح قبل إيراد مضاربة المصرف 

 (2.025.259)  (2.196.372) إيراد مضاربة المصرف

 112.247  123.078 العائد على أصحاب حساب االستثمار
 748.642  992.328 دعم مقدم من قبل المصرف

 860.916  1.115.406 العائد على أصحاب حساب االستثمار بعد دعم المصرف

 :معدالت توزيع الربح
   2017  2016 

 %  % 
    

 1.79  2.43 ودائع ألكثر من سنة واحدة
 1.58  2.35 ودائع لسنة واحدة
 1.45  1.59 ودائع لستة أشهر
 1.33  1.47 ودائع لثالثة أشهر

 1.01  1.01 حسابات استثمار قصيرة األجل
 1.33  1.41 حسابات توفير
 1.49  1.60 المليونير -حسابات توفير 

 حقوق الملكية 19

 رأس المال )أ(
 2017  2016 
    

    والمصدر والمدفوع المصرح به
 7.500.000  7.500.000 لاير قطري للسهم 10سهم بواقع  750.000.000
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 )تابع( حقوق الملكية 19

 االحتياطي القانوني )ب(

   2017  2016 
    

 1.447.869  1.862.926 يناير  1الرصيد في 
 415.057  202.815 (1محول من األرباح المدورة )

 1.862.926  2.065.741 ديسمبر 31الرصيد في 

من ربح السنة إلى االحتياطي  %10يشترط تحويل  2012لعام  13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم  (1)
 2017ديسمبر  31حولت المجموعة في  من رأس المال المدفوع. %100القانوني حتى يعادل هذا االحتياطي 

 (.2016لسنة  من صافي الربح %20من صافي ربح السنة ) %10إلى االحتياطي القانوني 

 احتياطي المخاطر )ج(

 ً كل في  ةالطارئمصاريف ال، تم إنشاء احتياطي مخاطر لتغطية 102/2011 تعميم مصرف قطر المركزيل وفقا
القطاع مخاطر من إجمالي  %2.5نسبته حد أدنى متطلب لقطاعين العام والخاص، مع لمن األنشطة التمويلية 

المحددة واألرباح المخصصات قطر بعد استبعاد دولة داخل وخارج  اوفروعهجموعة مالالخاص الممنوحة من قبل 
من قبل وزارة المالية أو التمويل مقابل ضمانات نقدية من التمويل قدم أو الم /ـل المقدمالتمويل يتم استبعاد . المعلقة

ً  تخصيصهجب ي يذالواإلجمالي المباشر،   31لتعليمات مصرف قطر المركزي. كما في  من أرباح المساهمين وفقا
نة في س مليون لاير قطري 209مليون لاير قطري الحتياطي المخاطر ) 162، تم تحويل مبلغ 2017عام لديسمبر 
2016.) 

 احتياطي القيمة العادلة )د( 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق يتكون هذا االحتياطي من تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات 
 الملكية.

   2017  2016 
    

 12.590  1.983 يناير  1الرصيد في 

    

 (3.401)  (7.666) الخسائر غير المحققةصافي 
 (4.382)  2.258 محول لبيان الدخل الموحد

 1.127  5.621 محول لبيان الدخل الموحد نتيجة النخفاض القيمة
 (3.872)  1.003 الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة

الحصة في حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار في احتياطي 
 (79)  (125) القيمة العادلة

 (10.607)  1.091 صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

 1.983  3.074 ديسمبر )حصة المساهمين( 31الرصيد في 

غير مكتسبة تكون غير قابلة للتوزيع إال في حال تحققها وتسجل في بيان الدخل  احتياطي القيمة العادلة أرباح يمثل
 الموحد.

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية (هـ)

لية للعمليات القوائم الماتحويل الناشئة عن  ةاألجنبيعمالت فروق أسعار الجميع احتياطي تحويل العمالت األجنبية  ضمي
والخسائر الناتجة عن أدوات إدارة المخاطر التي تحوط صافي رباح واألمطلوبات التحويل ن عالخارجية وكذلك 

 استثمار المجموعة في العمليات الخارجية.
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 )تابع( حقوق الملكية 19

 احتياطيات أخرى (و) 

 بالصافي من توزيعات األرباح النقدية المستلمة، من االستثمارات في شركات زميلة تمثل حصة المجموعة في الربح
 كما هو مشترط من قبل لوائح مصرف قطر المركزي.

   2017  2016 
    

 80.468  107.146 يناير  1الرصيد في 
 52.377  28.203 الحصة في نتائج الشركات الزميلة

 (5.418)  (5.418)  ألرباح مدورةتوزيعات من شركات زميلة محولة 
 (20.281)  (16.930) تغييرات أخرى

 107.146  113.001 ديسمبر 31الرصيد في 

 المقترحةاألرباح توزيعات  )ز( 

سنة في  %20) %20توزيع أرباح نقدية بنسبة  2018يناير  16اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 (.2016سنة في  لاير قطريمليون  1.500ليون لاير قطري )م 1.500 البالغ( من رأس المال 2016

 .لجمعية العمومية للمساهمين والجهات الرقابية في دولة قطراالجتماع السنوي للموافقة هذا االقتراح يخضع 

 المساهمات غير المسيطرة 20

بنك الريان بي إل ( و%30المحدودة )الريان )المملكة المتحدة( تمثل مساهمة المجموعة غير المسيطرة في هي و
-بي إل سي وبنك الريان  %30- في الريان )المملكة المتحدة( المحدودة 2016ديسمبر  31)في  %31.16سي 

31.16%.) 

 صافي اإليرادات من أنشطة التمويل 21

 2017  2016 
    

 1.996.551  2.287.250 إيراد مرابحة 
 50.981  57.082 إيراد استصناع

 374.692  542.108 إيراد إجارة
 198.403  214.227 إيراد مشاركة

 3.100.667  2.620.627 
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 اإليرادات من أنشطة االستثمار 22

 2017  2016 
    

 460.125  701.346 عائد استثمار في أدوات الدين 
 4.891  8.125 إيرادات توزيعات أرباح

 56.572  71.710 إسالميةإيراد من ودائع بين البنوك لدى بنوك 
 7.175  (1.876) الربح من بيع استثمارات حقوق الملكية)الخسارة( / صافي 

 4.642  12.694 صافي الربح من بيع استثمارات أدوات الدين
ربح القيمة العادلة من االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

 513  3 من خالل بيان الدخل

 792.002  533.918 

 صافي إيراد الرسوم والعموالت 23

 2017  2016 
    

 198.288  155.113 عموالت عن األنشطة التمويلية
 77.105  85.599 عموالت عن أنشطة التمويل التجاري

 38.895  37.935 عموالت عن الخدمات المصرفية

 278.647  314.288 
 (1.765)  (4.913) عموالتمصروفات رسوم و

 273.734  312.523 

 األجنبية تحويل العمالتربح  24

 2017  2016 
    

 134.502  142.811 التعامل بالعمالت األجنبية
 (576)  (284) إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

 142.527  133.926 

 إيرادات أخرى 25

 2017  2016 
    

 2.152  2.786 إيراد إيجار
 6.447  6.378 متنوعة

 9.164  8.599 

 تكاليف موظفين 26

 2017  2016 
    

 273.222  318.418 رواتب وعالوات وتكاليف موظفين أخرى
 5.894  2.889 تكاليف تعويضات الموظفين

 5.798  6.391 تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

 327.698  284.914 
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 مصاريف أخرى 27

 2017  2016 
    

 58.585  61.828 إيجار وصيانة
 15.544  37.399 مصاريف دعاية 

 15.622  19.168 /ج(34مكافأة مجلس اإلدارة )إيضاح 
 6.424  25.659 أتعاب قانونية ومهنية واستشارية

 9.381  20.827 تقنية المعلومات
 428  844 مكافأة هيئة الرقابة الشرعية
 55.481  66.896 مصاريف تشغيلية أخرى

 232.621  161.465 

 المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى 28

 التزامات رأسمالية )أ(

لمجمعة االحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية لدى المجموعة اتفاقيات إيجار طويلة األجل لمنشآتها المكتبية. 
 بموجب اتفاقيات اإليجار هذه هو كما يلي:

 2017  2016 
    

 23.709  26.206 السنةمستحقة الدفع بما ال يتجاوز 
 87.124  74.331 سنوات 5مستحقة الدفع بعد السنة وبما ال يتجاوز 

 100.537  110.833 

 المطلوبات المحتملة )ب(

 2017  2016 
    

 2.383.218  2.532.721 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 
 16.278.696  12.069.394 خطابات ضمان

 3.604.802  1.784.111 اعتمادات مستندية

 16.386.226  22.266.716 

 التزامات وتعهدات أخرى )ج(

 2017  2016 
    

 3.718.314  4.052.993 عقود تبادل معدل الربح

 21.482.774  27.399.712 وعود أحادية الجانب لشراء/ بيع عمالت

 31.452.705  25.201.088 
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 والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  موجوداتتركز ال 29

 القطاع الجغرافي 

 قطر 2017

دول مجلس  
التعاون 
 الخليجي

 

 أوروبا

 

 أمريكا الشمالية

 

 أخرى

 

 المجموع
            

 2.799.819  -  -  3.874  -  2.795.945 النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 3.311.900  1.724  13.465  715.015  641.440  1.940.256 مستحق من بنوك
 72.097.080  3.361.634  -  9.655.961  96.633  58.982.852 موجودات تمويل

 23.423.469  349.223  -  220.499  352.602  22.501.145 ماليةاستثمارات 
 520.287  -  -  -  405.133  115.154 استثمارات في شركات زميلة 

 159.951  -  -  30.091  -  129.860 موجودات ثابتة
 636.466  -  -  60.125  -  576.341 موجودات أخرى

 102.948.972  3.712.581  13.465  10.685.565  1.495.808  87.041.553 جمالي الموجودات إ

            
 25.123.319  938.004  25  240.425  2.740.710  21.204.155 مستحق إلى بنوك

 6.620.840  13.265  352  1.002.368  84.581  5.520.274 حسابات العمالء الجارية
 1.904.529  -  -  39.233  -  1.865.296 مطلوبات أخرى

            

 33.648.688  951.269  377  1.282.026  2.825.291  28.589.725 إجمالي المطلوبات

 55.910.346  36.396  3.602  5.296.593  4.760.435  45.813.320 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

            
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

 74.403.045 االستثمار 
 

7.585.726 
 

6.578.619 
 

3.979 
 

987.665 
 

89.559.034 
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 تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )تابع( 29

 القطاع الجغرافي )تابع(

 قطر 2016

دول مجلس  
التعاون 
 الخليجي

 

 أوروبا

 

 أمريكا الشمالية

 

 أخرى

 

 المجموع
            

 3.126.085  -  -  10.878  -  3.115.207 النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 5.692.239  1.998  59.985  2.064.960  1.963.853  1.601.443 مستحق من بنوك
 67.634.561  3.378.308  -  7.084.600  188.910  56.982.743 موجودات تمويل
 14.012.110  196.091  -  294.332  697.081  12.824.606 استثمارات مالية

 508.560  -  -  -  407.070  101.490 استثمارات في شركات زميلة 
 148.194  -  -  28.707  -  119.487 موجودات ثابتة

 408.986  -  -  57.114  -  351.872 موجودات أخرى

 91.530.735  3.576.397  59.985  9.540.591  3.256.914  75.096.848 إجمالي الموجودات 

            
 19.059.705  951.109  -  437.344  4.564.768  13.106.484 مستحق إلى بنوك

 10.533.627  12.458  302  638.081  85.422  9.797.364 حسابات العمالء الجارية
 1.573.592  -  -  -  -  1.573.592 مطلوبات أخرى

            

 31.166.924  963.567  302  1.075.425  4.650.190  24.477.440 إجمالي المطلوبات

 47.490.298  170.301  -  3.936.416  2.142.161  41.241.420 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

            
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

 65.718.860 االستثمار 
 

6.792.351 
 

5.011.841 
 

302 
 

1.133.868 
 

78.657.222 
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 والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )تابع( موجوداتتركز ال 29

 القطاع الصناعي

  العقارات 2017
البناء والهندسة 
 المجموع  أخرى  األفراد  الخدمات المالية  النفط والغاز  والصناعات

              
واألرصدة لدى مصرف قطر النقد 

 2.799.819  -  -  2.799.819  -  -  - المركزي
 3.311.900  -  -  3.311.900  -  -  - مستحق من بنوك
 72.097.080  45.353.878  8.574.407  591.458  13.124  1.348.471  16.215.742 موجودات تمويل
 23.423.469  22.927.376  -  318.782  6.600  16.592  154.119 استثمارات مالية

 520.287  56.970  -  433.932  -  -  29.385 استثمارات في شركات زميلة 
 159.951  159.951  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 636.466  636.466  -  -  -  -  - موجودات أخرى

 102.948.972  69.134.641  8.574.407  7.455.891  19.724  1.365.063  16.399.246 إجمالي الموجودات 

              
 25.123.319  -  -  25.123.319  -  -  - مستحق إلى بنوك

 6.620.840  3.176.297  3.102.372  15.614  1.163  186.244  139.150 حسابات العمالء الجارية
 1.904.529  1.904.529  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

 33.648.688  5.080.826  3.102.372  25.138.933  1.163  186.244  139.150 المطلوباتإجمالي 
 55.910.346  39.963.502  15.721.210  74.933  3.151  80.174  67.376 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

              

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 
 89.559.034  45.044.328  18.823.582  25.213.866  4.314  266.418  206.526 حسابات االستثمار 
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 والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )تابع( موجوداتتركز ال 30

 القطاع الصناعي )تابع(

  العقارات 2016
البناء والهندسة 
 المجموع  أخرى  األفراد  الخدمات المالية  النفط والغاز  والصناعات

              
النقد واألرصدة لدى مصرف قطر 

 3.126.085  -  -  3.126.085  -  -  - المركزي
 5.692.239  -  -  5.692.239  -  -  - مستحق من بنوك
 67.634.561  40.160.303  6.898.506  3.280.167  4.157  1.334.353  15.957.075 موجودات تمويل
 14.012.110  13.133.091  -  569.026  8.552  14.063  287.378 استثمارات مالية

 508.560  49.079  -  429.499  -  -  29.982 استثمارات في شركات زميلة 
 148.194  148.194  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 408.986  408.986  -  -  -  -  - موجودات أخرى

 91.530.735  53.899.653  6.898.506  13.097.016  12.709  1.348.416  16.274.435 إجمالي الموجودات 

              
 19.059.705  -  -  19.059.705  -  -  - مستحق إلى بنوك

 10.533.627  7.525.951  2.666.284  17.842  1.019  249.576  72.955 حسابات العمالء الجارية
 1.573.592  1.573.592  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

 31.166.924  9.099.543  2.666.284  19.077.547  1.019  249.576  72.955 إجمالي المطلوبات
 47.490.298  38.257.224  8.842.520  96.650  762  204.670  88.472 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

              
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

 78.657.222  47.356.767  11.508.804  19.174.197  1.781  454.246  161.427 حسابات االستثمار 
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 االستحقاق آجال 30

 أشهر 3حتى  2017
 

 أشهر 3-6
 

 هر لسنةشأ 6
 

 سنوات 1-5
 5أكثر من  

 سنوات
 

 المجموع
            

 2.799.819  2.318.618  -  -  -  481.201 النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 3.311.900  -  413.279  -  305.000  2.593.621 من بنوك مستحق

 72.097.080  26.920.151  33.349.098  2.975.046  1.546.072  7.306.713 موجودات تمويل
 23.423.469  11.527.402  4.535.871  1.115.831  1.503.248  4.741.117 استثمارات مالية

 520.287  520.287  -  -  -  -  استثمارات في شركات زميلة
 159.951  159.951  -  -  -  - موجودات ثابتة

 636.466  -  -  -  -  636.466 موجودات أخرى

 102.948.972  41.446.409  38.298.248  4.090.877  3.354.320  15.759.118 إجمالي الموجودات 

            
 25.123.319  49.229  -  -  73.902  25.000.188 مستحق إلى بنوك

 6.620.840  -  -  -  -  6.620.840 حسابات العمالء الجارية
 1.904.529  -  -  131.152  88.506  1.684.871 مطلوبات أخرى

 33.648.688  49.229  -  131.152  162.408  33.305.899 إجمالي المطلوبات
 55.910.346  -  2.157.058  7.211.739  7.251.753  39.289.796 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 89.559.034  49.229  2.157.058  7.342.891  7.414.161  72.595.695 االستثمار 

 13.389.938  41.397.180  36.141.190  (3.252.014)  (4.059.841)  (56.836.577) فجوة االستحقاق
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 )تابع( االستحقاقآجال  30

 أشهر 3حتى  2016
 

 أشهر 3-6
 

 أشهر لسنة 6
 

 سنوات 1-5
 5أكثر من  

 سنوات
 

 المجموع
            

 3.126.085  2.366.474  -  -  -  759.611 النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 5.692.239  -  364.050  -  -  5.328.189 مستحق من بنوك
 67.634.561  17.976.333  13.720.801  2.556.206  16.775.523  16.605.698 موجودات تمويل
 14.012.110  3.895.628  6.294.371  50.963  600.000  3.171.148 استثمارات مالية

 508.560  508.560  -  -  -  - استثمارات في شركات زميلة 
 148.194  148.194  -  -  -  - موجودات ثابتة

 408.986    -  -  -  408.986 أخرى موجودات

 91.530.735  24.895.189  20.379.222  2.607.169  17.375.523  26.273.632 إجمالي الموجودات 

            
 19.059.705  -  -  635.217  4.961.216  13.463.272 مستحق إلى بنوك

 10.533.627  -  -  -  -  10.533.627 حسابات العمالء الجارية
 1.573.592  -  -  -  36.146  1.537.446 مطلوبات أخرى

 31.166.924  -  -  635.217  4.997.362  25.534.345 إجمالي المطلوبات
 47.490.298  -  1.339.624  5.645.543  3.097.785  37.407.346 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 االستثمار 

62.941.691  
8.095.147 

 
6.280.760 

 
1.339.624 

 
- 

 
78.657.222 

 12.873.513  24.895.189  19.039.598  (3.673.591)  9.280.376  (36.669.059) فجوة االستحقاق
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 العائدات األساسية والمخففة للسهم 31

خالل  ائمةالقللسهم بقسمة صافي ربح السنة على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية األساسية تحتسب العائدات 
 السنة:

 2017  2016 
    

 2.075.286  2.028.145 صافي ربح السنة المنسوب إلى مالكي المصرف

متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة )باأللف( 
 750.000  750.000 )أ(

 2.767  2.704 العائدات األساسية للسهم )باللاير القطري(

السنة. لذلك فإن العائدات المخففة للسهم تساوي العائدات لم يكن هناك أسهم محتملة مخففة قائمة في أي وقت خالل 
 األساسية له.

 النقد وما يعادله 32

ثة من األرصدة التالية بتواريخ استحقاق أقل من ثال كونلغرض بيان التدفقات النقدية الموحد فإن النقد وما يعادله يت
 أشهر:

 2017  2016 
    

قطر المركزي النقد في الصندوق واألرصدة لدى مصرف 
 759.611  481.201 باستبعاد حساب االحتياطي النقدي

 5.692.239  2.642.850 مستحقات من بنوك

 3.124.051  6.451.850 
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 األطراف ذات العالقة 33

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

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 المالي الموحدبنود بيان المركز  )أ(

 2017  2016 
    المطلوبات:

 998.308  3.301.475 عميل –حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار 

 بنود بيان الدخل الموحد )ب(

 2017  2016 
    

 18.866  25.177 عميل –العائد على حقوق ملكية أصحاب حساب االستثمار 

 المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة )ج(

 يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل السنة:فيما 

 2017  2016 
    

 1.039  837 تمويل 

 كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار مسؤولي اإلدارة خالل السنة كما يلي:

 2017  2016 
    

 خصص االجتماعاتمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن م
 15.622  19.168 (27)إيضاح 

 20.628  14.799 رواتب ومنافع أخرى
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 أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة 34

 عقود تبادل معدالت الربح )أ(

عقود التبادل هي التزامات بتبادل مجموعة واحدة من التدفقات النقدية بأخرى. في حالة عقود تبادل معدالت الربح 
ي حالة ففإن األطراف المقابلة تتبادل عادة دفعات ربح ثابتة أو متغيرة بعملة واحدة دون تبادل المبلغ األساسي. 

 مبلغ األساسي بعمالت مختلفة.تبادل العمالت يتم تبادل دفعات الربح الثابتة وال

 وعود أحادية الجانب بشراء/ بيع عمالت )ب(

الوعود أحادية الجانب بشراء/ بيع عمالت هي وعود بشراء أو بيع عملة محددة بسعر محدد وتاريخ محدد في 
ين الشراء/ البيع ب المستقبل. يتم إجراء المعامالت الفعلية في تواريخ الوعود من خالل تبادل عروض وقبوالت

 األطراف المعنية.

لألدوات المالية المتوافقة مع الشريعة وأدوات إدارة المخاطر يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة 
المشتقة مع القيم االسمية التي تم تحليلها وفقا آلجال االستحقاق. القيم االسمية التي تعطي مؤشرا عن حجم المعامالت 

ائمة في نهاية السنة ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المشتركة ومخاطر االئتمان والسوق والتي يمكن الق
 .إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعةألدوات تحديدها من خالل القيمة العادلة 

2017 
قيمة عادلة 

 موجبة
قيمة عادلة 

 شهر 12-3 أشهر 3خالل  قيمة اسمية سالبة
 
 سنة 1-5

 5أكثر من 
 سنوات

        
أدوات إدارة 

المخاطر 
المتوافقة مع 

         الشريعة
عقود تبادل 

 606.963 3.446.030 - - 4.052.993 413 413 معدالت الربح
وعود أحادية 

الجانب 
بشراء/ بيع 

 - 24.187 2.756.541 24.618.984 27.399.712 8.856 13.211 عمالت

 13.624 9.269 31.452.705 24.618.984 2.756.541 3.470.217 606.963 

        

2016 
قيمة عادلة 
 موجبة

قيمة عادلة 
 شهر 12-3 أشهر 3خالل  قيمة اسمية سالبة

 
 سنة 1-5

 5أكثر من 
 سنوات

        
أدوات إدارة 

المخاطر 
المتوافقة مع 

        الشريعة 
عقود تبادل 

 278.692 3.124.660 - 314.962 3.718.314 344 344 معدالت الربح
وعود أحادية 

الجانب 
بشراء/ بيع 

 - - 3.503.839 17.978.935 21.482.774 16.920 18.305 عمالت

 18.649 17.264 25.201.088 18.293.897 3.503.839 3.124.660 278.692 
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 الزكاة 35

يها وفقا نابة عن مالكال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة باإليتم تحمل الزكاة بشكل مباشر من قبل المالكين. 
 للنظام األساسي.

 هيئة الرقابة الشرعية 36

العلماء المتخصصين في مبادئ الشريعة ويحرصون على  ثالثة منهيئة الرقابة الشرعية في المجموعة من  تتكون
لفتاوى الصادرة والقوانين اإلرشادية. تتضمن مراجعة التزام المجموعة بالمبادئ اإلسالمية العامة وعملها وفقا ل

المجموعة فحص الدليل المتعلق بالوثائق واإلجراءات المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن أنشطتها 
 تتم مزاولتها وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

 المسؤولية االجتماعية 37

المجموعة بتخصيص  قامت، 2010حات اإلضافية للقانون الصادر في والتوضي 2008لسنة  13عمال بالقانون رقم 
ديسمبر  31المتعلق بالسنة المنتهية في من صافي الربح  %2.5 نسبة الذي يمثلمليون لاير قطري  50.7مبلغ 
 ( لدعم األنشطة الرياضية والثقافية والخيرية.2016في سنة  لاير قطريمليون  51.9) 2017

 أرقام المقارنة 38

متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على التناسق مع  2016تمت إعادة تصنيف األرقام المقارنة المعروضة في سنة 
. غير أنه لم يكن إلعادة التصنيف هذه أي أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر 2017أرقام سنة 

 أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة للسنة المقارنة.
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 البيانات المالية للبنك الرئيسي

 بيان المركز المالي للبنك الرئيسي  )أ(

 2017  2016 
    
    موجوداتال

 3.114.622  2.795.830 قطر المركزينقد وأرصدة لدى مصرف 
 4.789.324  2.508.356 أرصدة لدى بنوك
 63.147.362  65.315.407 موجودات التمويل
 13.145.653  22.408.838 استثمارات مالية

 *  1.095.428  1.126.905 استثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة
 118.918  129.130 موجودات ثابتة

 348.771  572.134 أخرىموجودات 

 85.760.078  94.856.600 إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات

 19.125.245  25.372.481 أرصدة من البنوك 
 9.569.607  5.043.815 حسابات العمالء الجارية

 1.645.812  1.981.935 مطلوبات أخرى

 30.340.664  32.398.231 إجمالي المطلوبات

 43.039.953  49.671.438 حقوق أصحاب حساب االستثمار 

    
     حقوق الملكية

 7.500.000  7.500.000 رأس المال
 1.862.926  2.065.741 احتياطي قانوني

 1.345.733  1.507.567 احتياطي المخاطر
 7.485  5.965 احتياطيات القيمة العادلة

 1.663.317  1.707.658 أرباح مدورة

 12.379.461  12.786.931  حقوق الملكيةإجمالي 

حقوق إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حساب االستثمار و
 85.760.078  94.856.600  الملكية

    

 البيانات المالية للبنك الرئيسي

و مطلوب من ه كمامعلومات مالية تكميلية بيان الدخل للبنك الرئيسي والتي تم اإلفصاح عنها كبيان المركز المالي و
باستثناء  25إلى  11من مصرف قطر المركزي يتم إعدادها بنفس السياسات المحاسبية المذكورة في الصفحات 

 بالتكلفة، ويخصم منها انخفاض القيمة، إن وجد. تسجيلهاميلة والتي يتم زاالستثمار في الشركات التابعة وال
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 البيانات المالية للبنك الرئيسي )تابع(

 بيان الدخل للبنك الرئيسي )ب(

 2017  2016 
    

 2.449.178  2.891.598 صافي إيراد أنشطة التمويل
 499.954  767.569 صافي إيراد أنشطة االستثمار

 2.949.132  3.659.167 إجمالي صافي اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار

    

 266.112  239.392 إيراد رسوم وعموالت 
 (1.197)  (1.270) مصروف رسوم وعموالت

 264.915  238.122 صافي إيراد الرسوم والعموالت
    

 132.001  142.596 أرباح من الصرف األجنبي
 93.071  - الربح من بيع استثمار في شركة زميلة

 8.580  7.670 إيرادات أخرى

 3.447.699  4.047.555 إجمالي اإليرادات 

    
 (222.375)  (250.761) تكاليف الموظفين

 (12.855)  (12.648) إهالك 
 (117.011)  (185.142) مصروفات أخرى
 (364.260)  (489.352) مصروف تمويل

 (716.501)  (937.903) إجمالي المصروفات

 854  (105.705) صافي استرداد / عكس عن موجودات التمويل
 * ( 3.410)  (  *660) صافي خسائر القيمة العادلة على االستثمارات

 3.003.287 ربح للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار
 

2.728.642 
    

 (784.425)  (1.043.593) على أصحاب حسابات االستثمار ناقصا: العائد

 1.944.217  1.959.694 لسنةاصافي ربح 

لاير  ألف 660مقابل االستثمار في شركة تابعة والذي يبلغ المعترف بها انخفاض القيمة خسائر يتضمن هذا  *
خسائر مليون لاير قطري والذي يمثل  3.4)مبلغ  2017ديسمبر  31قطري يمثل خسائر للسنة المنتهية في 

 .(2016ديسمبر  31حتى 

 


