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 بيان االلتزام (أ)

للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا 

 7المحاسبية والبنود المطبقة للوائح مصرف قطر المركزي

 أساس القياس (ب)

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناء على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود الهامة التالية في بيان المركز  

 :لموحد والتي تم قياسها بالقيمة العادلةالمالي ا

 المشتقات 

 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

 7الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها والمسجلة كبنود تحوط في عالقات القيمة العادلة المؤهلة للتحوط 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)

فيما عدا ما تمت اإلشارة 7 االت القطرية وهي العملة الوظيفية للمجموعةتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالري 

تم تقييم العملة  7إليه بخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريال

 7الوظيفية للشركة التابعة للمجموعة بالريال القطري

 استخدام األحكام والتقديرات  (د)

إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات  يتطلب 

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات 

 7يراتقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقد7 واإليرادات والمصروفات

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية 7 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر 

 7في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك

يرات واألحكام الحرجة في تطبيق تم على وجه التحديد وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقد 

 57السياسات المحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة باإليضاح 
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 السياسات المحاسبية الهامة 1

البيانات المالية تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه  

 7الموحدة، وتم تطبيقها باتساق من قبل المجموعة

 أساس التوحيد (أ

  الشركة التابعة (3

يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات 7 لشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة 

السيطرة هي المقدرة على التحكم 7 توقف تلك السيطرةالمالية الموحدة من تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ 

بالسياسات المالية والتشغيلية لشركة بغرض الحصول على منافع من أنشطتها ويتم توليها في العادة عندما تحتفظ 

عند تقييم السيطرة تضع المجموعة 7 المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأغلبية حقوق التصويت للشركة

 7بار حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستها في الوقت الحاليفي االعت

يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عندما يكون ذلك ضروريا لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي  

 7تتبعها المجموعة

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد (2

ات بين شركات المجموعة الناشئة من التعامالت بين شركات يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروف 

يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة 7 المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة

 7ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه انخفاض في القيمة

 العملة األجنبية (ب

 عملة األجنبيةالمعامالت واألرصدة بال 

يتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية المعنية للعمليات  

 7بمعدالت الصرف اآلنية في تواريخ المعامالت

باستخدام معدالت  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية 

يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس 7 الصرف اآلنية السائدة في ذلك التاريخ

يتم تحويل 7 بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة

غير المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام معدل الصرف الموجودات والمطلوبات 

 7في تاريخ المعاملة

يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل  

 7ت المالية بالعمالت األجنبية في الربح أو الخسارةبأسعار الصرف في نهاية الفترة للموجودات والمطلوبا

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية (ج

 االعتراف والقياس المبدئي (3

إلى بنوك وودائع العمالء وسندات الدين ومديونيات / تعترف المجموعة مبدئيا بالقروض والسلف والمستحقات من 

وجودات والمطلوبات المالية يتم االعتراف بها مبدئيا في تاريخ السداد جميع الم7 أخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه

 7الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 التصنيف (2

 الموجودات المالية 

 :عند اإلنشاء يتم تصنيف األصل المالي في واحد من الفئات التالية 

 القروض والذمم المدينة 

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 

  متاحة للبيع 

 

 المطلوبات المالية 

 7قامت المجموعة بتصنيف وقياس مطلوباتها المالية  بالتكلفة المطفأة 

 إلغاء االعتراف (1

-  

- 

 

- 3

2

 

 7اء التزاماتها التعاقديةتلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انته

 مقاصة األدوات المالية (4

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية فقط عندما يكون هناك حق قانوني لمقاصة المبالغ المعترف بها  

 7ويرغب البنك إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت

ادات والمصاريف على أساس الصافي فقط عندما يسمح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقارير يتم عرض اإلير 

أو لألرباح أو الخسائر الناجمة عن مجموعة من المعامالت 7 المالية ويوافق على ذلك مصرف قطر المركزي

 7المشابهة كالموجودة ضمن أنشطة المتاجرة في المجموعة
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 (تابع)الهامة السياسات المحاسبية  1

 مبادئ القياس (5

 قياس التكلفة المطفأة 

التكلفة المطفأة لألصل أو المطلوب المالي هي المبلغ الذي يقاس به األصل أو المطلوب المالي عند االعتراف  

المبدئي مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة 

الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفيض لخسارة معدل 

يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء 7 االنخفاض في القيمة

 7متممَا لمعدل الربح الفعلي

 قياس القيمة العادلة 

جودات المالية المتداولة في األسواق المالية المنظمة يتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار الطلب القيمة العادلة للمو 

بالنسبة 7 المدرجة في السوق للصرافات المرخصة عند إغالق األعمال في تاريخ بيان المركز المالي الموحد

عادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية للموجودات المالية غير المتداولة في السوق النشطة يتم تقدير معقول للقيمة ال

القيمة العادلة للمطلوبات 7 الحالية ألداة أخرى تكون مشابهة من كافة النواحي أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة

تمثل القيمة العادلة للمشتقات أسعار السوق المدرجة أو نماذج 7 بميزة طلب هي المبلغ المستحق دفعه عند الطلب

 7لية حسب المناسبالتسعير الداخ

 7عن القيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أخرى حول كيفية قياسها 3/ب/5تم إدراج تحليل في اإليضاح رقم  

 تحديد وقياس انخفاض القيمة (6

 

في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية  

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات 7 المسجلة بالقيمة العادل من الخالل الربح أو الخسارةغير 

الموجودات، وأن لحدث / المالية عندما يعرض دليل موضوعي وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي لألصل

 7يمكن تقديره بشكل موثوق فيهالموجودات / الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية من األصل

يمكن أن يشمل صعوبة ( بما في ذلك أسهم حقوق الملكية)الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية  

مالية كبيرة تواجه المقترض أو المصدر أو إخالل أو تأخير من قبل المقترض أو إعادة هيكلة القرض السلفة من 

نك ليفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخل في جانب البنك بشروط لم يكن الب

إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة 

ف االقتصادية موجودات مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المقترضين أو المصدرين بالمجموعة أو الظرو

 7 المتعلقة بحاالت التقصير في المجموعة

تأخذ المجموعة في االعتبار الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة القروض والسلف لعمالء واالستثمارات المالية  

يتم تقييم كافة القروض 7 المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق على مستوى األصل المحدد و المستوى الجماعي معا

 7 ف لعمالء واألوراق الملية االستثمارية الهامة بشكل فردي من أجل انخفاض القيمة المحددوالسل

أو أكثر تحت التكلفة أو لفترة مستمرة % 21بالنسبة لالستثمارات المدرجة فإن االنخفاض في قيمة السوق بنسبة  

 7أشهر أو أكثر يعتبران مؤشران على االنخفاض في القيمة 2لمدة 

سائر االنخفاض في قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية يتم قياس خ 

7 للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي لألصل

ارة ويتم إظهارها كحساب مخصص مقابل القروض يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخس

 7والسلف لعمالء

تقوم المجموعة أيضا بتكوين مخصص انخفاض قيمة جماعي مقابل التعرضات التي على الرغم من أنها ليست  

محددة خصيصا على أنها تتطلب مخصصا إال أنها ذات عرضة بشكل كبير لمخاطر اإلخالل أكثر من الوقت الذي 

ع هذا في االعتبار عوامل مثل أي تدهور في مخاطر البلد أو الصناعة أو نقاط الضعف الهيكلي يض7 منحت فيه

 7المحددة أو تدهور التدفقات النقدية
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 تحديد وقياس انخفاض القيمة (6

خصائص مخاطر االئتمان  ألجل التقييم الجماعي النخفاض القيمة يتم جمع الموجودات المالية على أساس 

هذه الخصائص ذات صلة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات من تلك الموجودات لكونها 7 المتشابهة

 7مشيرة إلى قدرة المدينين على دفع كافة المبالغ المستحقة وفقا للبنود التعاقدية للموجودات قيد التقييم

ات المالية المقيمة بشكل جماعي لالنخفاض في القيمة يتم تقديرها على أساس التدفقات النقدية لمجموعة من الموجود 

التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات في المجموعة وتجربة الخسارة التاريخية للموجودات ذات خصائص مخاطر 

ات الحالية التي يمكن يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيان7 ائتمان مشابهة لتلك التي في المجموعة

مالحظتها لتعكس آثار الظروف الحالية التي تستند إليها تجربة الخسارة التاريخية ومن أجل إزالة آثار الظروف في 

 7الفترة التاريخية الغير موجودة حاليا

معة التي تم يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة االستثمارات المالية المتاحة للبيع من خالل تحويل الخسارة المج 

الخسارة المجمعة التي تمت 7 االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة كتعديل إعادة تصنيف

إعادة تصنيفها من الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة هي الفرق بين تكلفة االقتناء صافية من أية دفعات 

ة ناقص أية خسارة انخفاض في القيمة تم االعتراف بها مسبقا في الربح أو رأسمالية وإطفاء، والقيمة العادلة الحالي

 7التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة لقيمة الزمن يتم عكسها كمكون في إيراد الفائدة7 الخسارة

القيمة في احتياطيات  يتم في الفترات الالحقة تسجيل تقدير القيمة العادلة للورقة المالية المتاحة للبيع المنخفضة في 

 7القيمة العادلة

 النقد وما في حكمه (د

يتضمن النقد وما يعادله أوراقا نقدية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى مصارف مركزية  

وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع 

غير هامة من التغييرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتها  لمخاطر

 7قصيرة األجل

 7يتم تسجيل النقد وما يعادله في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المطفأة 

 القروض والسلف لعمالء (هـ

ات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال تكون مدرجة في القروض والسلف لعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذ 

 7السوق النشطة وال تنوي المجموعة بيعها فورا أو في المستقبل القريب

يتم قياس القروض والسلف لعمالء مبدئيا بسعر المعاملة والذي يمثل القيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة  

 7الحقا بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلياإلضافية المباشرة، ويتم قياسها 

 االستثمارات المالية  (و

يتم في أعقاب االعتراف المبدئي المحاسبة عن االستثمارات المالية حسب تصنيفها إما كمحتفظ بها لتاريخ  

 7االستحقاق أو كمتاحة للبيع

 الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق (3

الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق هي موجودات غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد  

واستحقاق ثابت يوجد لدى المجموعة النية والمقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال يتم 

تم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها 7 ى أنها متاحة للبيعتخصيصها كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة أو عل

 7لتاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 (تابع)االستثمارات المالية  

 الموجودات المالية المتاحة للبيع (2

مارات غير مشتقة مسجلة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كفئة أخرى من االستثمارات المتاحة للبيع هي استث 

أسهم حقوق الملكية غير المدرجة تسجل بالتكلفة ناقص االنخفاض في القيمة وكافة االستثمارات 7 الموجودات المالية

 7األخرى المتاحة للبيع تسجل بالقيمة العادلة

يتم االعتراف بإيراد توزيعات 7 ة باستخدام معدل الفائدة الفعلييتم االعتراف بإيراد الفوائد في الربح أو الخسار 

يتم االعتراف بأرباح أو خسائر استثمارات 7 األرباح في الربح أو الخسارة عندما تستحق المجموعة تلك التوزيعات

 7أوراق الدين المتاحة للبيع في الربح أو الخسارة

الدخل الشامل اآلخر إلى أن يباع االستثمار أو تنخفض قيمته،  يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة األخرى في 

بينما األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

 7كتعديل في التصنيف

ذمم المدينة في حال طبق عليها يعاد تصنيف األصل المالي غير المشتق من فئة متاح للبيع إلى فئة القروض وال 

تعريف القروض والذمم المدينة وكانت للمجموعة النية والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي للمستقبل المنظور أو 

 7لتاريخ االستحقاق

 المشتقات (ز

 المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط (3

االعتيادي ألعمالها في عدة أنواع من المعامالت التي تحتوي على أدوات مالية تدخل المجموعة في إطار النشاط  

األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تتعلق الدفعات فيه بتغيرات األسعار في واحدة أو أكثر 7 مشتقة

 7من األدوات المالية المتعلقة به أو معدالت الرجوع أو المؤشرات

المالية والعمليات آجلة التسليم والعقود اآلجلة واتفاقيات تبادل معدالت الفائدة واتفاقيات تبادل  وتتضمن الخيارات 

العمالت والتي تنشئ الحقوق وااللتزامات التي لها أثر تحويل واحد أو أكثر من المخاطر المالية المتأصلة في أداة 

ل تعطي أداة مالية مشتقة أحد األطراف حقا تعاقديا عند بدء األعما7 مالية رئيسية متعلقة بها بين أطراف األداة

لمبادلة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مع طرف آخر بشروط تعتبر مفضلة أو التزام تعاقدي لمبادلة 

غير أنها ال ينتج عنها عامة تحويل لألداة المالية 7 موجودات مالية أو مطلوبات مالية بشروط تعتبر غير مفضلة

بعض األدوات تجسد كال 7 سية المتعلقة بها عند بدء العقد وال يتم ذلك التحويل بالضرورة عند استحقاق العقدالرئي

حيث أن بنود هذا التبادل يتم تحديدها عند بداية األدوات المالية فإن هذه البنود 7 من االلحق وااللتزام للقيام بالتبادل

 7ضلة أو غير مفضلةونظرا لتغير أسعار السوق المالية قد تصبح مف

 تحوطات القيمة العادلة 

فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تحقق شروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة  

يتم تعديل الناحية المعنية من البند 7 التحوط إلى القيمة العادلة يمت االعتراف بها مباشرة في بيان الدخل الموحد

 7 وط له مقابل القيمة الدفترية للبند المتحوط له ويتم االعتراف به في بيان الدخل الموحدالمتح

 تحوطات التدفق النقدي 

فيما يتعلق بتحوطات التدفق النقدي الذي يحقق شروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة من أداة التحوط  

أرباح 7 تياطي تحوط تدفق نقدي في الدخل الشامل اآلخروالذي يقرر أنه تحوط فعال يمت االعتراف به مبدئيا كاح

أو خسائر تحوط التدفق النقدي المعترف بها مبدئيا في بيان الدخل الشامل الموحد يتم تحويلها إلى بيان الدخل 

عندما ينتج عن معاملة التحوط اعتراف 7 الموحد في الفترة التي تؤثر فيها معاملة التحوط على بيان الدخل الموحد

بأصل أو مطلوب فإن األرباح أو الخسائر المصاحبة لها والتي تم االعتراف المبدئي بها في بيان الدخل الشامل يتم 

 7إدراجها في القياس المبدئي للتكلفة لألصل أو المطلوب ذي العالقة
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 (تابع)المشتقات  (ز

 (تابع)إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط المشتقات المحتفظ بها ألغراض  (3

  (تابع)تحوطات التدفق النقدي 

بالنسبة للتحوطات التي ال تؤهل لمحاسبة التحوط، فإن أية ربح أو خسارة تنشأ من القيمة العادلة ألداة التحوط تؤخذ  

 7مباشرة إلى بيان الدخل الموحد للفترة

7 ط أو إنهاؤها أو ممارستها أو لم تعد تؤهل لمحاسبة التحوطتتوقف محاسبة التحوط عند انتهاء مدة أداة التحو 

بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة الفعالة لألدوات المالية بتواريخ استحقاق ثابتة فإن أي تعديل ينشأ من محاسبة 

ربح أو  بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي الفعال فإن أي7 التحوط يتم إطفاؤه على مدى الفترة الباقية لالستحقاق

خسارة متراكمين على أداة التحوط معترف بها كاحتياطي تحوط تدفق نقدي في الدخل الشامل اآلخر يتم االحتفاظ 

إذا لم يعد متوقعا حدوث المعاملة المتحوط لها فإن صافي الربح أو 7 بها هناك لحين حدوث المعاملة المتوقعة

فق نقدي في الدخل الشامل اآلخر يمت تحويلهما إلى بيان الخسارة المتراكمين المعترف بهما كاحتياطي تحوط تد

 7الدخل الموحد

 مشتقات محتفظ بها ألغراض المتجارة (2

تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة لدى المجموعة عقود صرف أجنبي آجلة وتبادالت معدالت الفائدة والعمالت  

دليل عن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي يتم بعد االعتراف المبدئي بأسعار المعاملة وهي أفضل 7 األجنبية

تمثل القيمة العادلة سعر السوق المدرج أو نماذج التسعير الداخلية إن كان ذلك 7 قياس المشتقات بالقيمة العادلة

 7يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل الموحد7 مناسبا

 الممتلكات والمعدات (ح

 القياساالعتراف و (3)

7 يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة

 7تتضمن التكلفة مصاريف تنسب بصورة مباشرة القتناء األصل

 7البرمجيات المشتراة المشمولة في عمل المعدات ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدات

يكون ألجزاء من بند من الممتلكات أو المعدات أعمار إنتاجية مختلفة، تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة عندما 

 7من الممتلكات والمعدات( عناصر رئيسية)

يتم تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد بند من الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع 

المصاريف األخرى في الربح / بند الممتلكات والمعدات ويتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخرالقيمة الدفترية ل

 7أو الخسارة

 التكاليف الالحقة (2)

يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق  

يتم إلغاء 7 ية المضمنة في ذلك المكون للبنك وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بهاالمنافع االقتصادية المستقبل

يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في الربح أو 7 االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل

 7الخسارة عند تكبدها

 اإلهالك (1)

يتم االعتراف 7 متلكات والمعدات أو مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقص قيمته الحاليةالمبلغ القابل لإلهالك هو تكلفة الم 

باإلهالك في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند 

تصادية المستقبلية الممتلكات والمعدات حيث أن هذه هي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االق

 7ال يتم إهالك األرض7 المضمنة في األصل وهي تستند إلى تكلفة األصل ناقصا قيمته الباقية المقدرة
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 (تابع)الممتلكات والمعدات  (ح

 :األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات هي كاآلتي 

 سنة 21 المباني  

 سنوات 5 تحسينات على مباني مستأجرة

 سنوات 3 - 2 األثاث والمعدات

 سنوات 5 السيارات 

تتم إعادة تقييم طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بشكل مستقبلي متى كان ذلك  

 7مناسبا

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (ط

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للبنك في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على  

 7 في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل7 انخفاض قيمتها

عاد تقييم خسائر االنخفاض في القيمة في تاريخ ي7 يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة 

يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في حال 7كل تقرير إليجاد أية مؤشرات حول انخفاض الخسارة أو انعدامها

 7كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد

د الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل للقيمة الدفترية التي يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الح 

 7كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد أي إهالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة

 المخصصات (ي

لحدث سابق يمكن قياسه يتم االعتراف بمخصص عندما يكون لدى البنك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة  

يتم تحديد 7 بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام

المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات 

 7مخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئماالسوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، وال

 الضمانات المالية (ك

تقوم المجموعة في سياق العمل االعتيادي بإصدار ضمانات مالية وضمانات ائتمانية تتألف من خطابات ائتمان 

محددة الضمانات المالية هي عقود تتطلب المجموعة بدفع مبالغ 7 وضمانات وخدمة الضمين والتصدير وقبوالت

لتعويض المحتفظ بها الخسارة التي تقع عليه بسبب فشل أحد المدينين في الدفع عند حلول االستحقاق وفقا لشروط 

يتم االعتراف مبدئيا بالتزام الضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة 7 أداة الدين

أعقاب االعتراف المبدئي يسجل التزام المجموعة لكل ضمان إما بهذا المبلغ  في7 على مدى عمر الضمان المالي

 7 المطفأ أو القيمة الحالية ألي مبلغ متوقع عندما تصبح الدفعة بموجب الضمان محتملة، أيهما أعلى

 منافع الموظفين (ل

 خطة المنافع المحددة -خطط مكافأة نهاية خدمة الموظفين  
ويستند استحقاق هذه المنافع إلى آخر راتب للموظف وطول 7 نهاية الخدمة لموظفيهتحتسب المجموعة مخصص 

تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى 7  فترة الخدمة وهي مشروطة بإتمام الحد األدنى لفترة الخدمة

ة في تكاليف تدرج التكلف7 يظهر هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى ضمن مطلوبات أخرى7 فترة التوظيف

 227الموظفين وتم اإلفصاح عنها في اإليضاح 

 خطة المساهمة المحددة -خطة صندوق التقاعد واالدخار  
حول التقاعد والمعاشات يطلب من المجموعة المساهمة في برنامج صندوق الدولة  2112لعام  25وفقا للقانون رقم 

تقتصر التزامات المجموعة على هذه 7 وظفين القطريينللموظفين القطريين وتحتسب على أنها نسبة من رواتب الم

 227يتم إدراج التكلفة كجزء من تكاليف الموظفين كما في اإليضاح 7 المساهمات  والتي تصرف عند استحقاقها
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 رأس المال واالحتياطيات (م

إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق يتم خصم تكاليف الزيادة التي تنسب بصورة مباشرة  

 7الملكية

 توزيعات األرباح لألسهم العادية (ن

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب  

ي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد في يتم التعامل مع توزيعات األرباح للسنة الت7 مساهمي البنك

 7إيضاح منفصل

 إيراد ومصروف الفائدة (س

معدل الفائدة 7 يتم االعتراف بإيراد ومصروف الفائدة في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 

المستقبلية المقدرة من خالل األعمار المتوقعة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات والمستلمات 

على القيمة الدفترية لألصل أو المطلوب ( أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مطبقا)لألصل المالي أو المطلوب المالي 

تقوم المجموعة عند احتساب معدل الفائدة الفعلي بتقدير التدفقات النقدية المتوقعة آخذة في االعتبار كافة 7 المالي

 7بنود التعاقدية لألداة المالية وليس خسائر االئتمان المستقبليةال

يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي كافة تكاليف التعامالت ورسومها والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تمثل  

 7جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي

 7 مباشرة القتناء أو إصدار األصل أو المطلوب المالي تشمل تكاليف المعاملة التكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة

 :إيراد ومصروف الفائدة المعروض في بيان الدخل الشامل يتضمنان

 7فوائد الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والمحتسبة على مبدأ الفائدة الفعلي 

 ،متضمنة عدم فعالية التحوط، والبنود المتحوط لها ذات الصلة في  التغيرات في القيمة العادلة في مشتقات مؤهلة

 7تحوطات القيمة العادلة لمخاطر معدل الفائدة

إيراد الفائدة من االستثمارات المالية المتاحة للبيع المحتسب على مبدأ الفائدة الفعلي يتم أيضا إدراجه في بيان 

 7الدخل

 إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت (ع

يمكن تقسيم إيراد 7 تسب المجموعة إيراد رسوم وعموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي تقدمها للعمالءتك

 :الرسوم إلى الفئات التالية

 إيراد رسوم مكتسب من خدمات مقدمة في فترة معينة من الزمن 

هذه الرسوم إيراد رسوم تتضمن 7 الرسوم المكتسبة من تقديم خدمات في فترة زمنية تستحق على مدى تلك الفترة 

يتم تأجيل رسوم التزام القرض 7 وإدارة موجودات ورسوم الحافظ ورسوم أخرى عن اإلدارة واالستشارات

ويتم االعتراف بها كتعديل ( مع أية تكاليف إضافية)للقروض المحتمل سحبها ورسوم االئتمان األخرى ذات الصلة 

ون متوقعا سحب القرض يتم عندها االعتراف برسوم التزام القرض عندما ال يك7 على معدل الفائدة الفعلي للقرض

 7على مبدأ القسط الثابت على مدى فترة االلتزام
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 إيراد رسوم من تقديم خدمات معامالت 

ناء األسهم أو األوراق الرسوم الناشئة من التفاوض أو المشاركة في تفاوض لمعاملة لطرف خارجي مثل ترتيب اقت 

الرسوم أو مكونات 7 المالية األخرى أو شراء أو بيع األعمال كلها يتم االعتراف بها عند إتمام المعاملة المرتبطة بها

تتضمن هذه الرسوم رسوم اكتتاب 7 الرسوم المرتبطة بأداء معين يتم االعتراف بها بعد تحقيق المعايير الخاصة بها

يتم االعتراف برسوم القرض المشترك في بيان الدخل عند انتهاء االشتراك 7 سوم وساطةورسوم تمويل شركات ور

وال تحتفظ المجموعة بأي جزء من القروض لنفسها أو تحتفظ بجزء بنفس المعدل الفعال كباقي المشاركين 

 7اآلخرين

 إيرادات االستثمارات المالية  (ف

ت المالية في الربح أو الخسارة على أنها الفرق بين القيمة العادلة يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر بيع االستثمارا 

 7للمقابل المستلم والقيمة الدفترية لألوراق المالية االستثمارية

األرباح أو الخسائر غير المحققة من تغيرات القيمة العادلة عند إعادة قياس االستثمارات المالية المصنفة على أنها  

مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في الربح أو  محتفظ بها للمتاجرة أو

 7الخسارة

 7إيراد االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتم االعتراف به باتباع طريقة معدل الفائدة الفعلي 

 إيراد توزيعات األرباح (ص

 7عند نشوء الحق باستالم تلك األرباحيتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح 

 العائدات على السهم (ق

يحتسب العائد األساسي 7 تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية 

لألسهم للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمالكي األسهم العادية في المجموعة على عدد المتوسط المرجح 

 7القائمة خالل الفترة

 تقارير القطاعات (د

7 يتم إصدار تقارير القطاعات التشغيلية بأسلوب يماشي إصدار التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي 

ويتحمل 7 الرئيس التنفيذي هو الشخص أو المجموعة التي تخصص الموارد للقطاعات التشغيلية لشركة وتقيم أداءها

 7قطاع باإليرادات والمصروفات المباشره الخاصه به ، وذلك عند تقييم أداء كل قطاع كل 

 أنشطة االئتمان 

 7الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية ال تعامل معاملة موجودات المجموعة في بيان المركز المالي الموحد 

 أرقام المقارنة (ت

لومات مقارنة فيما عدا الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مع مع

 7بذلك أو يتطلب خالف ذلك

 معلومات البنك الرئيسي (ث

باتباع نفس السياسات ( 12)يتم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل للبنك الرئيسي المفصح عنه باإليضاح رقم 

 7في الشركات التابعة المحاسبية المذكورة أعاله فيما عدا االستثمار
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

2133

 31 

 33

 32

 31 

32131

 إدارة المخاطر المالية 4

 مقدمة ونظرة عامة (أ

الرئيسية إلدارة الوظائف 7 تشمل أعمال المجموعة المخاطرة بطريقة مستهدفة وإدارة تلك المخاطر بشكل مهني 

مخاطر البنك هي تحديد المخاطر الرئيسية على البنك وقياسها وقياس مراكز المخاطر وتحديد تخصيصات رأس 

تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر الخاصة بها لتعكس التغيرات في 7 المال

 7السوق والمنتجات وأفضل ممارسات السوق

هو تحقيق توازن مناسب بين الخطر والعائد وتقليص اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي  هدف المجموعة

تعرف المجموعة المخاطر على أنها احتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن أن تتسبب بها 7 للمجموعة

7عوامل داخلية أو خارجية

لمجموعة لكنها تدار من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وعرضة المخاطر متأصلة في أنشطة ا

إن عملية إدارة المخاطر هذه حساسة بالنسبة للربحية المستمرة للمجموعة  وكل 7 لحدود المخاطر وضوابط أخرى

وعة لمخاطر تتعرض المجم7 مسؤولياتها/ فرد في المجموعة مسؤول عن التعرض للمخاطر المتعلق بمسؤولياته

 7االئتمان والسيولة والسوق بما فيها المتاجرة وغير المتاجرة والمخاطر التشغيلية

فتلك تتم 7 ال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة

 7مراقبتها من خالل عملية التخطيط االستراتيجي في المجموعة

 إدارة المخاطر هيكلة 

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول بالكامل عن تحديد ورصد عمليات إدارة ومراقبة المخاطر، غير أن هناك جهات 

 7مستقلة منفصلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر

 اللجنة التنفيذية 

المبادئ وأطر العمل والسياسات تتحمل اللجنة التنفيذية بالمسؤولية الكاملة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق 

 7وهي مسؤولة عن أمور المخاطر األساسية وإدارة ومراقبة قرارات المخاطر ذات الصلة7 والحدود
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

 قسم إدارة المخاطر 

وهو مسؤول 7 قسم إدارة المخاطر مسؤول عن تنفيذ وحفظ اإلجراءات ذات الصلة للتأكد من عملية الرقابة المستقلة

كل مجموعة أعمال لها قسم ال 7 أيضا عن مراقبة االلتزام بمبادئ المخاطر والسياسات والقيود في المجموعة

مركزي يكون مسؤوال عن الرقابة المستقلة للمخاطر بما في ذلك مراقبة التعرض للمخاطر مقابل حدود وتقييم 

ذا القسم أيضا على التسجيل الكامل للمخاطر في أنظمة يحرص ه7 مخاطر المنتجات الجديدة والمعامالت المهيكلة

 7قياس المخاطر واإلبالغ عنها

 الخزينة 

الخزينة مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي العام كما وضعته لجنة الموجودات 

 7والمطلوبات من وقت لوقت

 التدقيق الداخلي 

على نطاق المجموعة سنويًا من قبل إدارة التدقيق الداخلي، حيث تقوم بفحص كل يتـم تدقيق عمليات إدارة المخاطر 

تقوم إدارة التدقيق بمناقشة نتائج التقييم مع 7 من كفاية اإلجراءات المتخذة ومدى التزام المجموعة باإلجراءات

 7اإلدارة وترفع تقارير بنتائجها وتوصياتها إلى  لجنة التدقيق

 اطرنظم قياس وتقارير المخ

تقاس مخاطر المجموعة باستخدام طريقة تعكس كال من الخسارة المتوقعة المحتمل وقوعها في الظروف العادية 

تستخدم النماذج 7 والخسائر غير المتوقعة، والتي تكون تقديرا للخسارة الفعلية النهائية استنادا إلى نماذج إحصائية

تجري المجموعة توقعا ألسوأ ما يمكن 7 تعكس البيئة االقتصاديةاالحتماالت المشتقة من الخبرة التاريخية ومعدلة ل

 7وقوعه في حالة األحداث الشديدة التي تقع وتكون في الواقع غير محتملة الحدوث

تعكس هذه 7 يتم تنفيذ مراقبة والسيطرة على المخاطر بشكل رئيسي استنادا إلى حدود تم وضعها من قبل المجموعة

ال وبيئة السوق بالنسبة للمجموعة إضافة إلى مستوى المخاطر المقبولة من قبل الحدود استراتيجية األعم

إضافة إلى ذلك تراقب المجموعة وتقيس القدرة الكاملة 7 المجموعة، مع التركيز اإلضافي على صناعات مختارة

 7على تحمل المخاطر فيما يتعلق بالتعرض المجمع للمخاطر ضمن كافة أنواع المخاطر وأنشطتها

7 م فحص المعلومات المجمعة من كافة إدارات األعمال ومعالجتها من أجل تحليل وضبط وتحديد المخاطر المبكرةيت

 7يتم عرض هذه المعلومات وشرحها لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ورئيس كل قسم من أقسام األعمال

المقاسة واستثناءات الحدود والقيمة المعرضة يتضمن التقرير التعرض المجمع لمخاطر االئتمان وتوقعات االئتمان 

يتم شهريا إصدار تقارير مفصلة عن الصناعة والعمالء 7 للمخاطر ومعدالت السيولة وتغيرات ملمح المخاطر

 7تقوم اللجنة العليا بتقييم مدى مالءمة مخصص انخفاض القيمة بشكل ربع سنوي7 والمخاطر الجغرافية

خصيصا على كافة المستويات ضمن المجموعة ويتم توزيعها من أجل التأكد من أن يتم إعداد تقارير مخاطر معدة 

 7كافة إدارات األعمال يمكنها الوصول إلى المعلومات الضرورية والحديثة

يتم إطالع اإلدارة العليا وكافة األعضاء اآلخرين المعنيين في المجموعة بشكل متكرر حول استخدام حدود السوق 

 7لمعرضة للمخاطر واستثمارات الملكية والسيولة إضافة إلى أية تطورات أخرى حول المخاطروتحاليل القيمة ا

 الحد من المخاطر

تستخدم المجموعة وكجزء من استراتيجيتها العامة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى إدارة التعرضات الناجمة عن 

لكية ومخاطر االئتمان والتعرضات الناجمة عن تغيرات في معدالت الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر حقوق الم

 7معامالت التوقع
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

 الحد من المخاطر

5
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 (تابع)الية إدارة المخاطر الم 4

 

 

2132  2133 

836,181312,158

3,2,2,1313,328,822

31,831,36732,355,325

4,114,6212,558,852

2,8,336182,312

1321,254,2,633,535,221

1,316,8622,512,213

7,575,4875,111,221

1331,682,14,3,312,223

11,,16,64525,133,585
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

تركيز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان

 القطاعات الجغرافية 

 ألف ريال قطري        

  قطر 

دول مجلس 

التعاون 

الخليجي 

  أوروبا  األخرى
باقي دول 

 اإلجمالي  العالم
          2132ديسمبر  13في 

          
 885,888 -  -  -   885,888 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

 2,060,525  360,,28  66,,,6  788,836  306,755 مستحقات من بنوك 

 23,823,276  087,533 -   278,7,8  86,,23,372 قروض وسلف للعمالء

 226,803,,  72,635  07,,,  388,750  3,776,878 استثمارات مالية

 855,888 -  -  -   855,888 موجودات أخرى

 05,757,2,5  830,388  68,658  2,037,687  ,28,638,56 المجموع

          

التعرض اآلخر لمخاطر االئتمان هو 

          :كالتالي

 3,257,870  8,632  ,2,,28  ,220,86  0,676,203 التزامات محتملة

 86,,6,868  0,080 -   7,008  6,876,556 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

 25,780,3,6  25,683  ,2,,28  228,800  235,,25,83 المجموع

    
    

  قطر 

دول مجلس 

التعاون 

الخليجي 

  أوروبا  األخرى
باقي دول 

 اإلجمالي  العالم
          2133ديسمبر  13في 

          
 381,881 -  -  -   381,881 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

 3,3,8,822  132,203  180,008  082,211  082,111 مستحقات من بنوك 

 32,300,320  20,128  23,801  228,001  33,812,013 قروض وسلف للعمالء

 13,,,1,,2  ,00,22  0,218  31,380  2,013,282 استثمارات مالية

 ,082,11 -  -  -   ,082,11 موجودات أخرى

 3,,30,,080  2,3,010  032,32,  121,210  33,221,021 

اآلخر لمخاطر االئتمان هو التعرض 

          :كالتالي

 13,,,2,01  31,020  30,001  311,300  2,233,013 التزامات محتملة

 0,111,221 -  -   33  0,111,232 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

 223,,3,31  31,020  30,001  ,,311,3  3,033,331 المجموع
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

تركيز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان

 ألف ريال قطري  
 إجمالي المخاطر  إجمالي المخاطر 
 0520  2133 
    

 0,2,3,202  ,,858,6,, الحكومة
 00,012,  52,,,83 الهيئات الحكومية

 01,8,1,  886,,,6 الصناعة
 1,182,080  280,,3,88 التجارة

 1,332,220  ,8,,28,,3 الخدمات
 032,120  8,7,852 المقاوالت
 2,138,112  838,,0,87 العقارات
 1,0,3,013  3,873,536 الشخصية

 031,,20  06,,0,6 أخرى
 13,,,2,01  3,257,870 االلتزامات المحتملة

 03,623,550  21,1,1,103 

A

B 

C 

D 

E 

 
 

 0520  2133 
    

    التصنيف المعادل
 13,,3,012  7,821,878 تصنيف عالي
 32,331,328  35,722,4,5 تصنيف عادي

 212,322  ,366,62 تحت المراقبة أو منخفض القيمة
 21,731,112  21,1,1,103 
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

 ألف ريال قطري 
 استثمارات مالية مدينة  مستحقات من بنوك  قروض وسلف للعمالء 

 0520  2133  0520  2133  0520  2133 
لم تتجاوز موعدها ولم 

خطورة )تنخفض قيمتها 

    (:منخفضة

  

      
 ,,2,083,8  ,586,73,,  3,3,8,822  2,060,525  08,080,,33  23,3,6,067 عادي  –تصنيف عالي 

 23,3,6,067  33,,08,080  2,060,525  3,3,8,822  ,,586,73,  2,083,8,, 

            

تجاوزت موعدها ولم تنخفض 

    (:تصنيف خاص)قيمتها 

  

      

-  -  -  -   038,,28  066,0,3 خطورة مقبولة/ تصنيف عادي

-  -  -  -   038,,28  066,0,3 القيمة الدفترية

            

            انخفضت قيمتها/تحت المراقبة

دون المستوى و مشكوك في 

 330,330  68,,65 (أشهر 2أكثر من )تحصيلها 

 

 -  -  -  -

-  -  -  -   013,300  60,682, (أشهر 2أكثر من )خسارة 

 873,,86  03,,002   -  -  -  -

مخصص خاص : ناقصا

 (102,313)  (363,832) االنخفاض في القيمة لخسارة

 

 -  - -  - 

مخصص جماعي  : ناقصا

 (30,111)  (3,555) لخسارة االنخفاض في القيمة

 

 -  - -  - 

 23,823,276  32,300,320   -  - -  - 

 ,,2,083,8  ,586,73,,  3,3,8,822  2,060,525  32,300,320  23,823,276 بالصافي –القيمة الدفترية 

            
            دين  -استثمارات مالية 

محتفظ بها حتى تاريخ 

 -  - االستحقاق

 

-  -  30,675  12,3,1 

 ,2,002,31  ,86,,50,,  -  -  -  - متاحة للبيع

مخصص خسارة : ناقصا

 -  - االنخفاض في القيمة

 

-  -  (0,52,)  (2,130) 

 2,032,802  588,705,,  -  -  -  - بالصافي –القيمة الدفترية 

 2,032,802  588,705,,  3,3,8,822  2,060,525  32,300,320  23,823,276 إجمالي القيمة الدفترية 

 

 

 0520  2133 

 310,830  2,2,461 يوم 1,حتى 
 00,,383  6,781 يوم 21 - 3,

 038,,28  241,,,2 اإلجمالي
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

211

252133

3

5735
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

1

 

132132

881,585 621,337 324,654 312,211 11,633  

3,2,2,131 ,25,135 166,6,5    

31,831,367 562,,26 3,145,735 2,885,456 1,712,285 5,586,785 

4,33,,521 1,7,715 4,5,472 3,517,818 3,688,518 

381,225     381,225 

137,611 ,2,183 358,72, 65,547 ,71  

21,616,341 2,211,71, 2,1,1,527 1,548,67, 5,113,677 7,458,538 

2,511,284 3,854,414 264,113 434,54,   

31,,51,418 8,451,871 2,662,615 2,381,185 651,848  

382,111    382,111  

4,5,816 ,,,582 3,6,121 77,166 13,538 ,3,121 

1,443,6321,443,632

21,616,34131,417,8861,321,2562,675,111867,1661,512,612

 8,214,347 3,12,,72, 871,67, 4,414,133 1,,25,886
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

1

 

132133

381,881 558,111 335,252 21,112 22,885  

3,328,822 3,238,822 21,111    

32,355,325 218,228 222,825 2,132,115 1,832,513 5,283,323 

2,212,213   3,122,122 3,555,253 

383,312     383,312 

511,531 351,233 252,525 5,521 2,332  

33,221,521 2,232,318 3,338,538 2,333,212 5,251,811 2,331,128 

2,182,513 3,122,352 252,252 531,521   

32,221,213 3,238,111 2,325,212 2,335,521 213,312  

382,111     382,111 

555,252 352,138 322,232 33,335 22,522 25,313 

2,531,1522,531,152

33,221,5218,313,1331,312,1332,212,285255,2282,382,351

5,353,212 2,133,252 515,152 5,282,212 1,221,155 
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

4

 

132132

2,518,284 2,518,276 3,855,45, 264,74, 438,168   

31,,51,418 31,,84,364 8,462,823 2,673,157 2,3,5,15, 654,,27  

382,111 211,114117 584 2,722 3,6,423  

36,668,722 36,722,47431,138,587 2,,16,1,1 2,636,34, 853,148  

        

        

      

 7,143,1345,47,,28, 3,54,,15, 1,481 7,2,, 3,884 

 7,135,2255,46,,325 3,543,74, 4,3 2,6,1 3,367

36,748,26131,128,7532,,41,6,72,63,,343856,144737
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

4

 

132133

2,182,513 2,183,125 3,122,251 251,158 532,325   

32,221,213 32,311,225 3,212,528 2,315,212 2,312,328 211,281  

382,111 212,231151 233 1,313 32,525 382,183 

35,255,312 35,123,1218,522,833 2,232,213 2,232,121 252,353 382,183 

        

        

      

 2,533,5233,531,312 112,253 283,358 2,135 1,311 

 2,185,8233,515,211 111,521 233,531 1,325 2,511

35,121,1538,212,1532,282,8352,228,258255,212382,333
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

3

2

VaR

القيم )ولألغراض التنظيمية ( يوم واحدل

 7 والتي يتم رصدها في مقابل الحدود الموضوعة( المعرضة للمخاطر لعشرة أيام

13

 حد أدنى حد أقصى متوسط ديسمبر 13في  
2132     

 (1,112) 35,551 5,552 31,185 مخاطر العملة األجنبية
 (25) 33 1 - مخاطر سعر الفائدة

 (21) (355) (311) (358) التغاير
 (1,183) 31,331 5,552 32,222 اإلجمالي

     
2133     

 2,885 21,232 3,225 35,353 مخاطر العملة األجنبية
 2 28 35 2 مخاطر سعر الفائدة

 (22) (251) (133) (223) التغاير
 2,812 21,123 3,213 35,522 اإلجمالي
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

1

 :فيما يلي مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ غير المتاجرة

 بااللف ريال قطري :إعادة تسعير في  

 سنوات 5-3 شهر 32-1 أشهر 1أقل من  القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

 سنوات
حساسة لغير 

 معدل الفائدة الفعلي الفائدة

        

2132        

        

 - 881,585 - - - - 881,585 النقد وما يعادله
 %1755 18,582 - - - 3,251,528 3,222,131 مستحق من بنوك

 %5721 531,125 5,232,213 2,588,122 1,215,853 2,322,323 31,831,323 قروض وسلف للعمالء
 %5732 351,253 3,288,513 3,182,823 525,532 532,531 5,332,521 استثمارات مالية

-  381,225- - - -  381,225 ممتلكات ومعدات

-  133,211- - - -  133,211 موجودات أخرى

 21,212,351 5,525,182 1,313,121 1,233,222 2,125,318 2,131,125 - 

        
 %3721 38,235 - - 535,558 2,311,522 2,511,285 مستحق إلى  بنوك 

 %3722 3,155,212 - 251,852 3,855,523 31,311,811 31,251,518 ودائع العمالء
 %2738 - - - - 382,111 382,111 دين ثانوي

 - 525,812 - - - - 525,812 مديونيات أخرى
-  1,553,232- - - -  1,553,232 حقوق الملكية

 21,212,351 32,181,222 2,252,135 251,852 - 5,112,225 - 

 - (1,212,521) 2,125,318 1,133,133 3,532,258 (3,238,211)  بنود بيان المركز المالي
 - - (12,511) (258,551) - 225,851  بنود خارج الميزانية العمومية

  (1,212,521) 2,128,318 1,158,213 3,532,258 (3,221,121)  فجوة حساسية سعر الفائدة

 - - 1,212,521 (1,122,338) (2,353,335) (3,221,121)  فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4
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1

 :فيما يلي مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ غير المتاجرة

 بااللف ريال قطري :إعادة تسعير في  

 سنوات 5-3 شهر 32-1 أشهر 1أقل من  القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

 سنوات
حساسة لغير 

 الفعلي معدل الفائدة الفائدة

        

2133        

        

 - 381,811 - - - - 381,811 النقد وما يعادله
 %1755 315,283 - - - 3,211,238 3,328,822 مستحق من بنوك

 %2755 318,813 1,312,252 2,132,315 1,135,322 2,152,128 32,355,325 قروض وسلف للعمالء
 %5781 351,525 3,555,253 253,553 - - 2,212,213 استثمارات مالية

-  383,312- - - -  383,312 ممتلكات ومعدات

-  511,531- - - -  511,531 موجودات أخرى

 33,221,521 1,282,132 1,135,322 1,228,152 5,252,511 2,153,182 - 

        
 %1722 23,251 - - 531,521 3,583,323 2,182,513 مستحق إلى  بنوك 

 %3782 3,155,288 - 213,313 3,332,538 8,215,125 32,221,213 ودائع العمالء
 %2711 - - - - 382,111 382,111 دين ثانوي

 - 555,252 - - - - 555,252 مديونيات أخرى
-  2,531,152- - - -  2,531,152 حقوق الملكية

 33,221,521 31,228,355 2,252,218 213,313 - 5,151,222 - 

 - (3,221,325) 5,252,511 2,212,155 822,388 (2,333,812)  بنود بيان المركز المالي
 - - (12,511) (313,825) (133,258) 552,251  بنود خارج الميزانية العمومية

  (3,221,325) 5,231,311 2,528,551 531,211 (2,255,582)  فجوة حساسية سعر الفائدة

 - - 3,211,325 (1,232,212) (5,355,152) (2,255,582)  المتراكمفجوة حساسية سعر الفائدة 
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

1

 تحليل الحساسية 

يبين الجدول التالي الحساسية لتغير معقوول محتمول فوي أسوعار الفائودة، موع بقواء جميوع العوامول األخورى ثابتوة لبيوان             

 7الدخل الموحد وبيان حقوق الملكية الموحد للمجموعة

الدخل الموحد هي األثر الناتج عن تغيرات مفترضة في معودالت الفائودة علوى صوافي إيوراد الفوائود        إن حساسية بيان

لمدة سونة واحودة اعتموادًا علوى معودل سوعر فائودة متغيور للموجوودات والمطلوبوات الماليوة غيور المتداولوة فوي السووق                

اب حساسوية حقووق الملكيوة مون خوالل      يوتم احتسو  7 ، متضمنة أثور أداة التحووط  2132ديسمبر  13المحتفظ بها كما في 

الكشف عن الموجودات المالية المتاحة للبيوع ذات المعودل الثابوت، متضومنا أثور التبوادالت المسوجلة كتحوطوات تودفق          

لألثر للتغيرات المفترضة في معودالت الفائودة وتسوتند إلوى افتوراض أن هنواك تحركوات         2132ديسمبر  13نقدي في 

من المتوقع أن يكون أثر االنخفاضات في نقاط األساس مساويا ومقابال ألثر االرتفاعات 7 موازية في منحى العائدات

 7المبينة

 بااللف ريال قطري

 حساسية حقوق الملكية  حساسية صافي إيرادات الفوائد   

 

التغير في  
 2133  2132  نقاط األساس

 

2132  2133 

          العملة
          

-  -   823  5,556  25 ريال قطري

 5,211  1,147  25 دوالر أمريكي
  

3,6,2 

  

31 

   8,,11  2,325  3,6,2  31 

4

 ألف ريال قطري 
  المجموعةالعملة الوظيفية لمنشآت 

   2132 2133 
     :صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية

 231 3,112   جنيه إسترليني
 (2,321) (2,327)   يورو

 3,281,333 ,8,62,,   درهم إماراتي
 52,533 6,,,62   عملة أخرى

 3,112,353 3,121,811   المجموع

ألف ريال  52,155: 2133)ألف ريال قطري  23,232يبلغ تتضمن العملة األخرى أعاله تعرضا للجنيه المصري 

 21127ينشأ هذا التعرض من استثمار المجموعة االستراتيجي الذي تم في (7 قطري

" خوالل اليووم  "يوتم وضوع حودود    7 تدير المجموعوة تعرضوها لمخواطر العموالت ضومن حودود وضوعها مجلوس اإلدارة        

علوى الورغم مون أن    7 الريوال القطوري مربووط بالودوالر األمريكوي     7 لكل عملة بشكل مسوتقل وبوالمجموع  " المفاجئة"و
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كافووة التعرضووات 7 المجموعووة ال تتعوورض أليووة مخوواطر عمووالت فقوود تووم وضووع حوودود للتعوورض للوودوالر األمريكووي     

 7للعمالت األخرى محدودة وال تتعرض المجموعة بشكل كبير إلى مخاطر العمالت األخرى

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

4

في ( النقص/ )الزيادة 

 الربح والخسارة

في ( النقص/ )الزيادة

 الدخل الشامل اآلخر
     
 2133 2132 2133 2132 تغير في معدل صرف العملة % 3

     
- -  2 31 جنيه إسترليني 

 251 252 233 274 يورو

- - - -  أمريكيدوالر 

 552 ,63 2,215 4,2,4 عمالت أخرى
     

 

 محافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر سعر السهم  (5

 مخاطر صعر السهم 

قام مجلس اإلدارة بوضع حدود على مبلغ 7 تنشأ مخاطر سعر السهم من تقلبات في مؤشرات األسهم وأسعارها 

 7مراقبتها بشكل مستمر من قبل لجنتي االئتمان واالستثمار في المجموعةتتم 7 ونوع االستثمارات يمكن قبولها

 7ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم غير المتداول من محفظة استثمار المجموعة 

األثر على األسهم نتيجة التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها كاستثمارات متاحة للبيع في  

 :نتيجة للتغيرات في مؤشرات األسهم ومع بقاء كافة المتغيرات ساكنة هو كالتالينهاية السنة، 

 ألف ريال قطري     

  التغير في سعر األسهم  
التأثير على حقوق 

 2132الملكية  
التأثير على حقوق  

 2133الملكية  
      مؤشرات السوق

      

 81  323  ٪31 بورصة قطر

 المخاطر التشغيلية  (هـ

تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسائر الناجمة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو  

تدير المجموعة مخاطرها التشغيلية بصورة رئيسية من خالل إطار عمل المخاطر التشغيلية 7 األحداث الخارجية

خاطر التشغيلية ولجنة المخاطر التشغيلية والتي لها المعتمد من قبل مجلس اإلدارة والذي يتألف من سياسة الم

التقييم الذات للمخاطر "معروف باسم عملية  2تستخدم المجموعة منهجا ملتزما ببازل 7 ممثلون في كافة اإلدارات

من أجل تقييم وتوثيق واإلبالغ عن المخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها في إطار نشاط األعمال " التشغيلية

 7ياديةاالعت

تعتمد لجنة المخاطر التشغيلية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية بشكل سنوي وتستعرض المخاطر التشغيلية التي  

تواجه الوظائف المختلفة في المجموعة بشكل منتظم خالل السنة لتتبع حالة المخاطر المفتوحة وإيجاد الضوابط 

تمت بنجاح في نوفمبر  2132الذاتي للمخاطر التشغيلية لسنة عملية التقييم 7 المناسبة أينما كان ذلك ضروريا

إضافة إلى أن كال من وظائف االئتمان والتدقيق الداخلي يجريان مراجعات دورية مستقلة لتقييم كفاية 7 2132

 7الفحص والضوابط في أية فترة مطلوبة
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

 المخاطر التشغيلية  (هـ

تحدد هاتان الوثيقتان اإلجراءات 7 المجموعة خطة استمرار أعمال موثقة بدقة وخطة استعادة عند الكوارثلدى 

تهدف خطة استمرار األعمال إلى الكشف عن مستوى األثر على أنشطة 7 الواجب اتباعها في حاالت الكوارث

 7لكوارث الطبيعيةأعمال المجموعة عند االضطرار للعمل من موقع مختلف في حالة الطوارئ أو ا

وتتضمن الوصول إلى أنظمة الكومبيوتر واالتصال بالشبكات المحلية ومخدمات قواعد البيانات واالنترنت والشبكة  

إنها عملية موضوعة بإتقان وتتم بشكل دوري خالل السنة ويتم التوقيع على 7 الداخلية والبريد االلكتروني الخ

تم تدقيق كل من خطة 7 ة للتأكيد على إجراء االختبارات بنجاح من قبلهمإتمامها من قبل كافة اإلدارات المعني

التزاما ) 2132استمرار األعمال وخطة االستعادة عند الكوارث بشكل مستقل من قبل المدققين الخارجيين في مايو 

 7ووجدتا كافيتين ومنفذتين بشكل جيد( بمتطلبات مصرف قطر المركزي

إطفاء الحرائق للموظفين المسؤولين عن الحرائق بشكل دوري بمساعدة هيئة الدفاع يتم تقديم تدريب أساسي على  

 7يتم إجراء تدريب على اإلخالء سنويا كجزء من إجراءات السالمة واألمان في أنحاء شبكة الفروع7 المدني

 إدارة رأس المال (و

القواعد والمعدالت الموضوعة من قبل  -من بين تدابير أخرى  -تتم مراقبة كفاية رأس مال المجموعة باستخدام  

يلخص الجدول التالي كفاية رأس مال 7 كزيلجنة باسيل حول الرقابة البنكية والمتبناة من قبل مصرف قطر المر

 :2المجموعة وفقا لمتطلبات بازل 

 

 0520  2133 
    

 2,281,130  2,713,535 الشريحة االولى لرأس المال
 110,281  148,687 الشريحة الثانية لرأس المال

    

 38,228,,2  1,181,212 الثانية لرأس المال+ الشريحة األولى 
    

 33,800,320  34,8,5,134 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
    

 3293  3881 الشريحة االولى  – 2نسبة بازل 
 2293  2187 الثانية+ الشريحة االولى   – 2نسبة بازل 

3725

55311

55
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  4

 (تابع)إدارة رأس المال  (و

 ألف ريال قطري  

 
2132 

المبلغ  2 بازل
المرجح 
 بالمخاطر

2133 
المبلغ  2بازل 

المرجح 
 بالمخاطر

القيمة  2132
 الدفترية

القيمة  2133
 الدفترية

     
 2,333,222 18,,3,627 32,881 31,4,4 النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية

 3,222,232 3,418,366 558,153 483,346 مستحق من بنوك
 32,522,213 35,131,631 2,121,333 32,311,485 قروض وسلف للعمالء

 2,132,512 65,181,,2 - - استثمارات مالية
 522,281 164,5,4 123,855 111,1,2 أخرى موجودات

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر 
 32,132,518 23,312,123 31,211,322 537,,32,88 االئتمان

     
  - 513,385 ,831,57 الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق

الموجودات المرجحة بالمخاطر للمخاطر 
   3,382,238 3,386,238 التشغيلية

 34,8,5,134 33,855,325   

     
   2132 2133 
     

 33,855,325 34,8,5,134   موجودات مرجحة بالمخاطر 

 2,238,228 1,181,212   رأس المال التنظيمي
الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس 

 %2273 %2187   (معدل رأس المال)المال التنظيمي 

5

يتم تقييم 7 تضع المجموعة تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات

ستقبلية التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها توقعات األحداث الم

 7التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف

 مبدأ االستمرارية (3

أجرت إدارة المجموعة تقييما لقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها وتوصلت إلى أن لدى المجموعة الموارد  

ير ريبة جوهرية إضافة إلى ذلك ليس لإلدارة علم بأية شكوك جوهرية يمكن أن تث7 لالستمرار للمستقبل المنظور

لهذا السبب يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على مبدأ 7 حول قابلية المجموعة على االستمرار في أعمالها

 7االستمرارية
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212

4

3

 

 

  7في أسواق نشطة ألداة مماثلة( غير المعدلة)األسعار المتداولة : 3المستوى 

  ألثر الهام على القيمة العادلة المسجلة أساليب تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت ذات ا: 2المستوى

 7يمكن مالحظتها
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5   

3

 

  أساليب تقييم تستخدم أثرا هاما على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند على بيانات السوق : 1المستوى

 7التي يمكن مالحظتها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألف ريال قطري   

 المجموع 1المستوى  2المستوى  3المستوى  

     

     

     2132ديسمبر  13

     
 33,213 - 33,213 - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 521,,4,33 - 3,171,641 2,745,881 استثمارات مالية

 2,745,881 3,184,873 - 4,311,754 

     
 6,637 - 6,637 - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 - 6,637 - 6,637 
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     2133ديسمبر  13
     

 3,382 - 3,382 - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 2,212,213 - 3,152,212 3,282,233 استثمارات مالية

 3,282,233 3,153,822 - 2,213,321 

     
 22,323 - 22,323 - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 - 22,323 - 22,323 

3213

1

2221,331

2133221,331

5  

2

مختلفة في تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا في فئات محاسبية  

 :ظروف معينة

عند تصنيف موجودات مالية ضمن المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق قررت المجموعة أن لديها كل من النية اإليجابية  -

 7والمقدرة على االحتفاظ بالموجودات حتى تاريخ استحقاقها كما هو مشترط في السياسات المحاسبية

خالل الربح أو الخسارة، قررت المجموعه أنه قد التقى أحد المعايير  في تعيين األصول المالية بالقيمة العادلة من  -

 7لهذه التسمية الواردة في السياسات المحاسبية

في تصنيف الموجودات المالية على أنها محتفظ بها حتى االستحقاق، قررت المجموعة أن لديها كل النية والقدرة  -

 7استحقاقها كما هو مطلوب من قبل السياسات المحاسبيةعلى االستمرار في اإلحتفاظ باألصول حتى تاريخ 

 37تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح  

1

 

 

4 

 

5



 ق8م8البنك األهلي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

52

 

6

األفراد والخدمات المصرفية 

 الخاصة وإدارة الثروات

تعالج بشكل رئيسي ودائع العمالء األفراد وحساباتهم الجارية 

وتقديم قروض للعمالء ورهون سكنية ومسحوبات على 

تمثل 7 وف وبطاقات ائتمانية وتسهيالت تحويل األموالالمكش

الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات خدمة األفراد 

أصحاب الثروة من خالل نطاق من المنتجات االستثمارية 

والصناديق والتسهيالت االئتمانية واألمانات واالستثمارات 

 7البديلة

الخدمات المصرفية للشركات           

والخزينة واالستثمارات ووساطة 

 الشركة التابعة

تعالج بشكل رئيسي القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى 

والودائع والحسابات الجارية للعمالء الشركات والمؤسسات 

وتقديم أسواق مالية وخدمات متاجرة وخزينة إضافة إلى إدارة 

تقدم خدمات الوساطة من خالل الشركة 7 تمويل المجموعة

 "و7ش7شركة األهلي للوساطة ش"التابعة المملوكة بالكامل 
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األفراد والخدمات 

المصرفية الخاصة 

 وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية 

للشركات           

 والخزينة واالستثمارات

 
 المجموع

    
2132    

    
    

 516,422 176,532 31,,,35 صافي إيراد الفوائد
 ,315,31 61,843 43,268 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 26,355 38,7,1 7,162 األجنبية ربح العمالت
 ,38,41 ,38,41 - اإليراد من استثمارات مالية

 4,434 4,124 1,1 إيرادات تشغيلية أخرى
    

 ,6,1,51 ,483,57 11,,218 إجمالي إيراد القطاع
    

    :البنود غير النقدية الهامة األخرى
 (33,5,1) (3,841) (751,,) خسارة انخفاض قيمة 

    
 ,465,35 177,117 87,852 ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

    
 21,616,341 36,641,712 65,418,,1 موجودات القطاع الصادر عنها التقرير

    
 37,364,528 53,212,,33 5,231,2,6 مطلوبات القطاع الصادر عنها التقرير
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6

3 

 

األفراد والخدمات 

المصرفية الخاصة 

 وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية 

للشركات           

والخزينة واالستثمارات 

 ووساطة الشركة التابعة

 
 

 المجموع

    
2133    

    
    

 532,153 155,212 232,532 صافي إيراد الفوائد
 28,821 52,158 12,815 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 21,323 35,325 5,222 ربح العمالت األجنبية
 2,212 2,212 - اإليراد من استثمارات مالية

 1,535 1,335 511 إيرادات تشغيلية أخرى
    

 313,822 512,332 222,251 إجمالي إيراد القطاع
    

    :البنود غير النقدية الهامة األخرى
 (53,853) (55,352) (32,222) خسارة انخفاض قيمة 

    
 552,255 131,122 313,232 ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

    
 33,221,521 35,138,182 1,855,118 موجودات القطاع الصادر عنها التقرير

    
 35,531,135 31,235,258 5,325,532 مطلوبات القطاع الصادر عنها التقرير
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 :يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

القيمة العادلة من  

خالل الربح أو 

 الخسارة 

محتفظ بها 

حتى تاريخ 

 االستحقاق

القروض والذمم 

 المتاحة للبيع المدينة
التكلفة المطفأة 

 األخرى
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة الدفترية
        2132ديسمبر  13

 881,585 881,585 881,585 - - - - النقد وما يعادله
 3,2,2,131 3,2,2,131 3,2,2,131-  - - - مستحق من بنوك

 33,213 33,213 - - - - 33,213 موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 31,831,367 31,831,367 - - 31,831,367 - - القروض والسلف للعمالء

        االستثمارات المالية
 64,737,,3 64,737,,3 - 64,737,,3 - - - مقاسة بالقيمة العادلة

 2,363,135 2,354,7,6 - 2,322,146 - 12,761 - مقاسة بالقيمة المطفأة

 33,213 12,761 31,831,367 4,186,761 2,372,5,5 21,336,536 21,321,125 

        
 6,637 6,637 - 3,325 - - 5,4,2 مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 2,511,284 2,511,284 2,511,284-  - - - مستحق إلى بنوك
 51,418,,31 51,418,,31 51,418,,31 - - - - ودائع العمالء

 382,111 382,111 382,111 - - - - دين مساند

 5,4,2 - - 3,325 36,668,722 36,675,11, 36,675,11, 
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 :يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

القيمة العادلة من  

خالل الربح أو 

 الخسارة 

محتفظ بها 

حتى تاريخ 

 االستحقاق

القروض والذمم 

 المتاحة للبيع المدينة
التكلفة المطفأة 

 األخرى
إجمالي القيمة 

 العادلة القيمة الدفترية
        2133ديسمبر  13

 381,881 381,881 381,881 - - - - النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية
 3,328,822 3,328,822 3,328,822-  - - - مستحق من بنوك

 3,382 3,382 - - - - 3,382 موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 32,355,325 32,355,325 - - 32,355,325 - - القروض والسلف للعمالء
        االستثمارات المالية

 551,128 551,128 - 551,128 - - - مقاسة بالقيمة العادلة

 2,125,325 2,121,512 - 2,121,352 - 12,321 - مقاسة بالقيمة المطفأة

 3,382 12,321 32,355,325 2,211,853 2,552,382 33,152,111 33,155,585 

        
 22,323 22,323 - 31,535 - - 35,232 مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 2,182,513 2,182,513 2,182,513-  - - - مستحق إلى بنوك
 32,221,213 32,221,213 32,221,213 - - - - ودائع العمالء

 382,111 382,111 382,111 - - - - دين مساند

 5,232 - - 31,535 35,255,312 35,281,221 35,281,221 
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 النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية8

 
2132 2133 

   

 35,815 64,212  النقد

 551,123 651,244 *احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

 325,253 ,361,31 أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

 881,585 381,881 

 7االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة*

 مستحقات من بنوك ,
 

2132 2133 
   

 315,283 18,583 الحسابات الجارية

 3,211,238 ,3,251,42 الودائع
 3,2,2,131 3,328,822 

31

 2133 2132 حسب النوع
   

 31,322,881 82,,32,267 القروض
 2,252,353 3,785,415 سحب على المكشوف

 13,531 16,,61 أوراق مخصومة
أوراق دين 

(3) 81,712 85,112 
 82,325 58,116 قروض أخرى

 34,256,423 32,232,113 
 (21,822) (46,421) ربح مؤجل

 (152,313) (1,1,813) المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء 
 (35,111) (1,111) المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة 

 32,355,325 31,831,367 (3إيضاح )صافي القروض والسلف للعمالء 
   

 

 553752( باستثناء القروض غير المتعثرة تحت المراقبة)للعمالء المتعثرة بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف  

مليون ريال  128722: 2133)من إجمالي القروض والسلف للعمالء % 1722مليون ريال قطري والذي يمثل 

 (7من إجمالي القروض والسلف للعمالء% 2725قطري 

مليون ريال قطري من  82,538عمالء مبلغ يتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف لل 

 (مليون ريال قطري 22,553: 2133)الفوائد المعلقة 

 
(3 )

 :أوراق الدين

إعادة تصنيف " 3والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  12تطبيقا للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

لموجودات المالية من المتاحة للبيع إلى القروض قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض ا" الموجودات المالية

تغير واضح  2118يوليو  3حددت المجموعة الموجودات التي تطبق عليها التعديالت والتي كان لها في 7 والسلف

وفقا لتعديل معيار المحاسبة 7 في النية فقررت االحتفاظ بها للمستقبل المنظور بدال من إخراجها على المدى القصير

 7بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ 2118يوليو  3فقد تمت إعادة التصنيف بمفعول يسري من  12رقم الدولي 



 ق8م8البنك األهلي ش

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 ألف ريال قطري                                                                                2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

58

 

31

115,555

3211838,31513213281,15513

213313213281,31285,112

132133

2118

35,532

32118

57322752581,181

13

213221331321323,325

3,813132133

321322133

3,356,3113,823,382

,,186,,162,822,883

1,571,313 1,522,151 

31,831,36732,355,325

 قروض  :2132ديسمبر  13في 
سحوبات على 

 المكشوف
أوراق 

 المجموع قروض أخرى أوراق دين مخصومة
       

 3,352,311 - 23,212 -  835,525 135,511 حكومية وهيئات معنية
 222,558 15 21,521 2,851 31,251 215,358 صناعة
 1,332,282 52-  32,228 115,111 1,522,218 تجارية
 3,223,358 35 33,233 1,135 353,225 3,328,838 خدمات

 518,122 3,852-  5,232 322,115 512,222 مقاوالت
 2,221,381 - 35,132 - 3,582 2,251,238 عقارات
 1,813,528 52,115-  53,355 113,281 1,518,828 شخصية

 32,223,282 3,385,515 21,212 81,312 58,112 35,252,523 

   
 (52,521)  ربح مؤجل: ناقصا

 (121,813)  المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
 (1,111)  المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة 

  31,831,323 
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 قروض  :2133ديسمبر  13في 
سحوبات على 

 المكشوف
أوراق 

 المجموع قروض أخرى أوراق دين مخصومة
       

 3,823,328 - 22,238 - 3,125,532 122,155 حكومية وهيئات معنية
 231,133 5 21,535 2,123 55,325 552,818 صناعة
 1,115,515 252-  23,112 113,313 2,282,533 تجارية
 222,521 28 33,552 1,521 312,523 322,112 خدمات

 122,221 2,231-  1,225 82,281 115,252 مقاوالت
 2,333,355 - 21,128 - 53,352 2,112,225 عقارات
 1,351,221 81,223-  852 223,833 1,522,331 شخصية

 31,322,881 2,252,353 13,531 85,112 82,325 32,232,113 

   
 (21,221)  ربح مؤجل: ناقصا

 (152,313)  المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
 (35,111)  المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة 

  32,355,325 

 2132 2133 

   
 135,355 166,717 يناير 3الرصيد في 

 332,385 81,455 انخفاض قيمة مسجل خالل السنة
 (53,225) (51,163) أرصدة أساسية مستردة خالل السنة

 1,6,813 122,215 

 (22,323) - مشطوبات خالل السنة

   

 122,313  1,6,813  ديسمبر 13الرصيد في 

 7التغيرات أثر الفائدة المعلقة على تصنيف القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزيتتضمن 
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3 56,265 263,885 48,587 166,717

 6,656  16,836  1,,,81  81,455 

 2,7,7  13,214  3,,111  51,163 

       

132132 61,324 267,467 6,,241 1,6,813

        
3 81,115  215,531    135,355 

 31,153  53,852  58,583  332,385 
 33,255  11,133    53,225 

  22,323    22,323 

132133 52,225 223,885 58,583 122,313

1,11135,1112133

33

1321325,332,5212133

2,212,213

21322133

4,188,7772,215,823

12,76112,321 

4,323,5172,218,223

2,134 2,135 

4,33,,5212,212,213

 2132 2133

  

        
 3,231  82,211  52,355  23,111 

3,132,525  2,11,,336  513,253  2,112,352 

5,6,8,1  25,335 

55,141    55,213   

2,134    2,135   

 3,,64,737 2,322,146  551,128 2,121,352
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1,211,322

35,3152,552,33135,125

2133

33

 2132 2133

  
        

       

12,761    12,761   

   

 12,761    12,761   

       

12,761    12,761   

       

       

 12,761    12,761   

13213212728

1571552133

 2132 2133 
   

 2,135  2,134  يناير 3الرصيد في 
 -  -  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة للسنة

 -  -  عكس مخصص خسارة انخفاض القيمة خالل السنة

 2,135  2,134  ديسمبر 13الرصيد في 
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32

13

2132

32133 325,282 51,212 81,585 322 53,232115,133 
  5,253 8,315 3,31223,335 

 315,823 2,522 1133,325 

132133325,232 55,122 82,125 535 52,258138,518 

32132 324,,3, 54,122 8,,1,4 435 4,,658138,418 
  4,856 32,2,1 3563,,153,,217 

 3,617 3,758 4351,781 

132132324,,3, 57,573 ,,,626 356 53,5,1111,865 

      

      

3213335,112 15,835 31,221 181 322,321 

1,252 31,888 8,121 13 22,385 

 5,353 2,582  3,211 

13213338,558 53,552 32,355 535 312,232 

3213238,558 53,552 32,355 535 312,232 

1,237 6,828 7,471 2, 37,547 

 3,715 3,411 434 1,57, 

13213223,765 46,64, 82,3,7 2, 351,641 

 

132133312,133 32,322 32,2513 52,258383,312 

132132311,354 31,,22 37,42,327 53,5,1381,225 
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2132  2133 

211,521382,235

72,74,352,352

32,31425,281

5,1115,812

1333,2133,382

7,11,31,258

2,35,2,312

6,8552,583

137,611511,531

34

2132  2133 

73522,521

38,22112,533

3,155,7253,228,353

23,111

3,458,624221,331

2,511,2842,182,513

35

21322133

 2,473,868 2,853,513 
 8,2,871 851,128 

 31,588,711 2,118,112 

31,,51,41832,221,213 

 
 7,3,51,  3,131,311 

 3,,78,522  2,121,181 
 4,,81,,6,  5,512,851 

 6,3,,,418  5,332,553 

31,,51,418 32,221,213
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36

21322133

51

382,111382,111

232133

328

232132

37

2132  2133 

17,51318,512

26,44421,835

2,,27723,255

4,15,5,133

136,63722,323

58,65358,121

46,86638,823

4,1165,233

1,27831,223

33,62,33,152

36,54635,532

3,4713,153

211,461382,235

48,61,25,222

4,5,816555,252

 21322133

          

3 21,171 4,756 2,836 27,645 25,832 

 5,646   5,646 1,218 

 25,73, 4,756 2,836 11,2,3 22,321 

 2,558  3,456 4,134 2,135 

13 21,3634,756 3,1612,,27723,255
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 2132  2133 

   

 

71818  25725 

57811  5785 

13327818  31718 

132132323718213331718

31

22213252,152,832231

222132

11213235,251,111

11

222132

21335123,322

2131

11211231

311

52112

222,111

52112

2

12,131

2133
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38

21322133

33,,43, 8,171 33,146 2,382 32,125 2,252 

   2  2 

3,,431 7,13, 26,42, 2,522 3,255 33,532 

316  316 38  38 

1318,,123,15317,883 32,5328,13133,152 

231

132133521,522

1183,225

1321322133

3,

2132  2133 

31,5318,228

7,1145,132

31,,,21328,322

636,451232,152

774,387 833,382 
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2132  2133 

5,3212,238

2,,53638,558

211,32,221,255

217,765 255,813 

23

2132  2133 

68,13725,138

3,7861,382

4,7515,582

28,21825,355

2,85,2,281

315,,51 311,321 

22

2132  2133 

   

522522

1523,518

844 3,211 

21

2132  2133 

26,35221,352

15

26,355 21,323 

24

2132  2133 

,,1272,151

,,182 5,522 

38,41, 2,212 

25

   

4,1241,335

1,1 511 

4,434 1,535 
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26

2132  2133 

48,12452,231

2,1513,825

5,6461,218

571322

5,,46251,325

336,155 312,118 

27

2132  2133 

6,,233,128

75,281

33,,8733,852

62,111

33,61833,581

7,5438,281

1,3,71,331

25,42821,333

81,355 33,235 

28

2132  2133 

465,35,552,255

33,,782,725338,312,355

1888 1735 

2132  2133 

371,178,32625,218,282

5,223,828

42,146,87652,152,832

7,657,7212,222,332

1333,,782,725 338,312,355 
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2,

 

2132  2133 

7,575,4875,111,221

2,556,2,53,223,223

551,567555,131

 31,682,14, 3,312,223 

 

2132  2133 

2,352,81,3,222,232

124,622552,251

4,7135,213

3,215

2,482,362 2,352,528 

2132

5,3525,3522133

11 

2132  2133 

227,143251,322

3,2,2,1313,328,822

3,53,,153 2,112,223 
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13

 

 113235

5

132132        

       

 33,3135,4,22,352,81,2,352,81,

 311742,4,841258,44116,411

 

       

 3,1532,,78228,815,77

33,2136,6372,477,4132,383,634,77258,44116,411

       

132133        

       

 3,38231,3123,222,2323,552,158351,123

 3,532222,151312,211332,851

       

 8,131215,231212,35813,555

3,38222,3232,352,2123,552,158552,232355,225
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13

12

212,211132132

252,5252133

11

33,22833,152

13213327513

21323121182133

14



 ق8م8البنك األهلي ش

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 ألف ريال قطري                                                                                  2132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 

22

 



 ق8م8البنك األهلي ش

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 ألف ريال قطري                                                                                  2132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 

21

 

14

 21322133

 

    

16 25,121 
 363,842  352,352  

  61,61,    22,135 

    
      

 261,44,  223,382  

     35,111

    
      

 7,11,  48,7625,252  

  211,622    552,251 

    
      

 3,6,6 ,75 312 25,112 

 1,215 381 3,132 312 

  

 

2132  2133 

288535

2132  2133 

33,11833,231

7,6115,513

38,,1832,381
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132132  2133 

881,584 381,882

3,2,2,131  3,328,822 

31,831,367  32,355,325 

4,36,,521  2,282,213 

381,3,4  333,512 

137,575  511,585 

 21,651,151  33,222,113 

 
    

    
 2,511,284  2,182,513 

31,,,2,788  32,315,132 

382,111  382,111 
 4,5,168  555,312 

 37,211,441  35,551,252 

 
    

    
 3,271,751  311,383 

 3,117,722  3,118,322 
 251,6,7  238,285 

 17,883  33,152 

552,561 552,238 

 1,44,,631  2,535,353 

21,651,151  33,222,113 
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16

132132  2133 

   

   

774,387  833,382 

218,487  255,332 

515,711  532,131 

   

314,242  311,322 

 844  3,211 

 311,1,828,222

    

 26,355  21,323 

 38,41,  2,212 

 4,616  1,258 

 688,268  
313,153 

    

332,756  311,212 

 35,,51  23,231 

33,5,1  53,853 

 77,464  32,122 

471,512555,212


