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تقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة المساهمین الكرام 

بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق) 

جمیعااإلسالمي ش.م.ق ("البنك") وشركته التابعة ("یشار الیهمالدوليقطرلبنك لقد دققنا البیانات المالیة الموحدة المرفقة 

التغیرات وبیان الدخل الموحد وبیان ٢٠١٤دیسمبر ٣١المجموعة") والتي تتضمن بیان المركز المالي الموحد كما في "ـب

الموحد وبیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ ، وملخص ألهم السیاسات في حقوق المساهمین

لمبادئ وقواعد هذهإنالمحاسبیة واإلیضاحات المتممة األخرى. البیانات المالیة الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقًا

ولیة مجلس إدارة المجموعة. إن مسؤولیتنا هي إبداء رأي حول البیانات المالیة الموحدة الشریعة اإلسالمیة هي من مسؤ 

إلى أعمال التدقیق التي قمنا بها. استنادًا

ساس الرأيأ
لمعاییر التدقیق المتعلقة بالمؤسسات المالیة اإلسالمیة والصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة  لقد تم تدقیقنا وفقًا

دات معقولة بأن البیانات ـالمالیة اإلسالمیة التي تتطلب القیام بتخطیط وتنفیذ أعمال التدقیق للحصول على تأكیللمؤسسات 

دلة المؤیدة للمبالغ ألل، على أساس العینة ،المالیة الموحدة خالیة من أخطاء مادیة. یشتمل التدقیق على القیام بفحص

على تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات التي تتضمنها البیانات المالیة  الموحدة. ویشتمل التدقیق أیضًا

المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقییم العرض العام للبیانات المالیة الموحدة. 

یمكننا من إبداالتي قمنا بها باعتقادنا أن أعمال التدقیق معقوًال ء رأینا.توفر أساسًا

الرأي
في رأینا أن البیانات المالیة الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي المادیة ، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 

للسنة المنتهیة في ذلك ساهمینوتدفقاتها النقدیة والتغیرات في حقوق الموالنتائج الموحدة ألعمالها٢٠١٤دیسمبر ٣١

لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. التاریخ وفقًا



تقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة المساهمین الكرام 

تتمة-بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق) 

القانونیة والتنظیمیة األخرىتقریر حول المتطلبات 
في المالیة الواردةأن المعلومات علىلقد حصلنا على جمیع المعلومات واإلیضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا. كما نؤكد

المالیة التقریر السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع السجالت المحاسبیة للمجموعة. وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة 

أو لتعلیمات مصرف قطر ٢٠٠٢لسنة ٥فات ألحكام النظام األساسي للبنك أو لقانون الشركات التجاریة القطري رقم مخال

على وجه قد یكون له تأثیر مادي على أنشطة المجموعة أو مركزها المالي.٢٠١٣لسنة ١٣رقم قانون الو المركزي 

ست ویونـغـعن إرن

فــراس قســـوس 

٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 

..............ة في ـالدوح



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٧إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٣-

بیان المركز المالي الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

ووقعها بالنیابة عن المجلس كل من:٢٠١٥فبرایر ٨تم اعتماد هذه البیانات المالیة الموحدة من قبل مجلس االدارة بتاریخ 

..............................................

عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشیبي

..............................................

ن عبداهللا آل ثانيد. خالد بن ثاني ب

التنفیذيالرئیس والعضو المنتدبمجلس االدارةرئیس

٢٠١٤٢٠١٣

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحاتالموجودات

معدلة

٨١,٦٢٢,١١٢١,٦٦٩,٣٢٢وأرصدة لدى مصرف قطر المركزينقد 

٩٧,٥١٤,٢٠٨٤,٨٤٨,٥٣٠أرصدة لدى البنوك

١٠٢١,٨٣٩,٢٨٠١٩,٠٢١,٠١٧موجودات تمویل

١١٥,٥٩٧,٧٨٦٦,٧٦٠,٣٨٠استثمارات مالیة

١٢٣٥٥,٣٣٨٣٧١,٥٣٦استثمارات في شركات زمیلة 

١٣٤٨٦,٣٧٤٥٩١,٣٤٩في عقاراتاستثمارات 

١٤٥١٥,٨٥٦٤٠٢,٢٠٦موجودات ثابتة

١٥٤٦٦,٥٠١٣٧٦,١٢٤موجودات أخرى

٣٨,٣٩٧,٤٥٥٣٤,٠٤٠,٤٦٤إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق وحقوق المساهمین

المطلوبات

١٦٣,٣٣٨,٧١٥١,٣٩٥,٩٩٩أرصدة من بنوك

١٧٦,٢١٥,٧٠٥٥,٦٧٠,٨٠٩حسابات العمالء الجاریة

١٨٢,٥٤٣,٩١٦٢,٥٤٢,٠٨٢صكوك تمویل

١٩٥٠٨,٣٢١٤٧٩,٤٢٤مطلوبات أخرى

١٢,٦٠٦,٦٥٧١٠,٠٨٨,٣١٤إجمالي المطلوبات

٢٠٢٠,٤٢٢,٦٣٥١٨,٨١٥,٠٠٦حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

ساهمینحقوق الم

١,٥١٣,٦٨٧١,٥١٣,٦٨٧)أ(٢١رأس المال

٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠(ب)٢١احتیاطي قانوني

٤٧٤,٧٥١٤١٢,٩٠١(ج)٢١احتیاطي مخاطر

٦,٥٢٠- (د)٢١احتیاطي القیمة العادلة

٨٤,٨٨٢١٢٥,٨٦٠)هـ(٢١احتیاطیات أخرى

٦٠٥,٤٧٦٥٦٧,٦٣٣(و)٢١أرباح نقدیة مقترح توزیعها

٢٣٧,٠٠٧٥٨,١٨٣أرباح مدورة

٥,٣٦٨,١٦٣٥,١٣٧,١٤٤إجمالي حقوق المساهمین

٣٨,٣٩٧,٤٥٥٣٤,٠٤٠,٤٦٤وحقوق المساهمینحسابات االستثمار المطلقإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٧إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٤-

بیان الدخل الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤٢٠١٣

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

٢٢١,٠١٦,٤٥٦٩٥٠,١٣٢صافي إیرادات أنشطة التمویل

٢٣٣٨٣,٤٨٤٣٧٠,٢١٨ستثماراالصافي إیرادات أنشطة 

١,٣٩٩,٩٤٠١,٣٢٠,٣٥٠ستثماراالإجمالي إیرادات أنشطة التمویل و 

١٢٩,٦٤٨٧٧,٧٦١إیرادات رسوم وعموالت 

)٢٢,٤٤١()٢٨,٠٢٨(مصروفات رسوم وعموالت

٢٤١٠١,٦٢٠٥٥,٣٢٠صافي إیرادات رسوم وعموالت 

٢٥١٧,٥٦٨١٧,٠٠٧صافي ربح عملیات النقد األجنبي

٦٥,٣٧٩)١٠,٢٩٣(١٢الحصة من نتائج شركات زمیلة 

-١١,٤٧٠ایرادات اخرى

١,٥٢٠,٣٠٥١,٤٥٨,٠٥٦إجمالي اإلیرادات

)١٣٥,٥٢٥()١٥٤,١٣٧(٢٦تكالیف الموظفین

)١٤,٠٣٣()١٥,١١٢(١٤و ١٣إستهالك 

)٧٧,٤٦٩()٧٨,٠٦٠(تمویلمصروفات

)٨٧,٨٢٠()١١٤,١٧٦(٢٧مصروفات أخرى

)٣١٤,٨٤٧()٣٦١,٤٨٥(إجمالي المصروفات

)٥٦,٤٧١()١١,٤٢٦(١١صافي خسائر إنخفاض في قیمة استثمارات مالیة

)٩,٥٩٣()٢٨,٢٠٩(١٠صافي خسائر إنخفاض في قیمة موجودات تمویل

)٦٨,٩٦٠()١٢,٦٧٩(١٢شركات زمیلةفي أجنبیة ةخسائر تقییم عمل

١,١٠٦,٥٠٦١,٠٠٨,١٨٥صافي الربح للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

)٢٥٧,٨٧٤()٢٨٠,٦٨٩(٢٠العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق من األرباح

٨٢٥,٨١٧٧٥٠,٣١١ربح السنةيصاف

العائد على السهم

٣١٥,٤٥٤,٩٦ساسي والمخفف للسهم (لایر قطري للسهم)العائد األ



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٧إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٥-

الموحدالمساهمینبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

رأس المالاتایضاح

احتیاطي

قانوني

احتیاطي 

مخاطر

احتیاطي القیمة 

العادلة

احتیاطیات 

أخرى

أرباح نقدیة 

جماليإأرباح مدورةمقترح توزیعها
ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤١٢,٩٠١٦,٥٢٠١٢٥,٨٦٠٥٦٧,٦٣٣٥٨,١٨٣٥,١٣٧,١٤٤(معدل)٢٠١٤ینایر ١الرصید في 

)٦,٥٢٠(- - - )٦,٥٢٠(- - - في احتیاطي القیمة العادلةالحركة

٨٢٥,٨١٧٨٢٥,٨١٧- - - - - - صافي ربح السنة 

٨٢٥,٨١٧٨١٩,٢٩٧- - )٦,٥٢٠(- - - اجمالي االیراد والمصروف المحقق خالل السنة

)٥٦٧,٦٣٣(- )٥٦٧,٦٣٣(- - - - - (و)٢١المساهمینى ارباح نقدیة موزعة عل

- ٤٠,٩٧٨- )٤٠,٩٧٨(- - - - (هـ)٢١صافي الحركة في اإلحتیاطیات األخرى

- )٦٠٥,٤٧٦(٦٠٥,٤٧٦- - - - - (و)٢١أرباح نقدیة مقترح  توزیعها 

صندوق دعم األنشطة االجتماعیة يالمساهمة ف

)٢٠,٦٤٥()٢٠,٦٤٥(- - - - - - ٣٦والریاضیة 

- )٦١,٨٥٠(- - - ٦١,٨٥٠- - (ج)٢١ى احتیاطي مخاطرالمحول ال

٨٤,٨٨٢٦٠٥,٤٧٦٢٣٧,٠٠٧٥,٣٦٨,١٦٣- ٢٠١٤١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤٧٤,٧٥١دیسمبر  ٣١الرصید في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٧إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٦-

تتمة-بیان التغیرات في حقوق المساهمین الموحد
٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في

قانونياحتیاطيرأس المالاتایضاح

احتیاطي 

مخاطر

احتیاطي القیمة 

العادلة

احتیاطیات 

أخرى

أرباح نقدیة مقترح 

جماليإأرباح مدورةتوزیعها
ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

قطريلایر

ألف

لایر قطري

٢٠١٣١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٢٧٢,٨٥٤١٠٧,١٧٦٦٧,٣٥٥٥٢٩,٧٩٠٩٢,٨١٥٥,٠٣٦,٠٣٧ینایر ١الرصید في 

)١٠٠,٦٠٢(---)١٠٠,٦٠٢(---التغیرات نتیجة تغییر سیاسة محاسبیة

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٢٧٢,٨٥٤٦,٥٧٤٦٧,٣٥٥٥٢٩,٧٩٠٩٢,٨١٥٤,٩٣٥,٤٣٥(معدل)٢٠١٣ینایر ١الرصید كما في 

)٥٤(---)٥٤(---في احتیاطي القیمة العادلةالحركة

٧٥٠,٣١١٧٥٠,٣١١------صافي ربح السنة 

٧٥٠,٣١١٧٥٠,٢٥٧--)٥٤(---اجمالي االیراد والمصروف المحقق خالل السنة

)٥٢٩,٧٩٠(-)٥٢٩,٧٩٠(-----(و)٢١المساهمینى ارباح نقدیة موزعة عل

-)٥٨,٥٠٥(-٥٨,٥٠٥----(هـ)٢١صافي الحركة في اإلحتیاطیات األخرى

-)٥٦٧,٦٣٣(٥٦٧,٦٣٣-----(و)٢١أرباح نقدیة مقترح  توزیعها 

صندوق دعم األنشطة االجتماعیة يالمساهمة ف

)١٨,٧٥٨()١٨,٧٥٨(------٣٦والریاضیة 

-)١٤٠,٠٤٧(---١٤٠,٠٤٧--(ج)٢١ى احتیاطي مخاطرالمحول ال

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤١٢,٩٠١٦,٥٢٠١٢٥,٨٦٠٥٦٧,٦٣٣٥٨,١٨٣٥,١٣٧,١٤٤(معدل)٢٠١٣دیسمبر ٣١الرصید في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٧إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٧-

بیان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتهیة في للسنة 

٢٠١٤٢٠١٣إیضاحات

ألف لایر قطريألف لایر قطري

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٨٢٥,٨١٧٧٥٠,٣١١صافي ربح السنة

:التالیةتعدیالت للبنود
١٠٢٨,٢٠٩٩,٥٩٣صافي خسائر انخفاض في قیمة موجودات تمویل

١١١١,٤٢٦٥٦,٤٧١خسائر انخفاض في قیمة استثمارات مالیةصافي 

١٢١٢,٦٧٩٦٨,٩٦٠تقییم عملة اجنبیة عند تحویل إستثمار في شركات زمیلة     خسائر 

١٤١٥,١١٢١٤,٠٣٣و١٣إستهالك

)٢٨,٣٩٥()٣٤,٢٤٩(٢٣صافي ربح بیع استثمارات مالیة 

)٥,٧١٤()٥,٢١٥(٢٣إیراد توزیعات األرباح

)٦٥,٣٧٩(١٢١٠,٢٩٣الحصة من نتائج شركات زمیلة 

١,٨٣٤١,٧٤٤إطفاء صكوك

١٩٣,٤٦٠٤,٨٧٠مكافأة نهایة خدمة للموظفین 

)٤٢,٠٤٢()٨٨,٧٢٢(في عقاراتأرباح بیع إستثمارات صافي 

-)١١,٤٧٠(بیع موجودات ثابتةایرادات 

٧٦٩,١٧٤٧٦٤,٤٥٢الموجودات والمطلوبات التشغیلیةالربح قبل التغیرات في 

تغیرات رأس المال العامل:

)٢٧٢,٦٣٠()٦٤,١٠٩(حساب االحتیاطي لدى مصرف قطر المركزي 

٣٦٤,١٥١)٢,٠٠٢,٨٢٦(ارصدة لدى البنوك

)٤,٣٥٥,٤٩٩()٢,٨٤٦,٤٧٢(موجودات تمویل

)٥٦,٧٧١()٩٠,٣٧٧(موجودات أخرى 

١,٩٤٢,٧١٦٥٨١,٣٣٢بنوك أرصدة من 

٥٤٤,٨٩٦٣١,٣١٣حسابات العمالء الجاریة

٥,١٦٧٩٩,٤٩٨مطلوبات أخرى 

)٢,٨٤٤,١٥٤()١,٧٤١,٨٣١(

)٦٦٤()٣٧٥(مكافأة نهایة خدمة للموظفین مدفوعة 

)٢,٨٤٤,٨١٨()١,٧٤٢,٢٠٦(أنشطة التشغیلفيةالمستخدمصافي التدفقات النقدیة



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٧إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٨-

تتمة–بیان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤٢٠١٣إیضاحات

ألف لایر قطريألف لایر قطري

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

)٣,٥١٨,٣٣٩()٣,٣٣٦,٧٣٩(ء استثمارات مالیةاشر 

٤,٥٤٤,٦١٦١,٧٣٣,٧٢٩من بیع استثمارات مالیةمتحصالت

)٦٩,٣٤٧()١٤٩,٣٦٦(١٤شراء موجودات ثابتة

-٣٥,٩٥٦متحصالت من بیع موجودات ثابتة

١٢٩,٩٧١٦,٨٧٤توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة 

)٥٩٥()١٥,٤٠٨(١٣في عقاراتشراء استثمارات 

-)٥٤,٩٦٥(١٢زمیلةالمدفوع تحت حساب زیادة رأس مال شركة 

٢٠٥,٢٢٨٢٦٠,٧١٧إستثمار عقاريمتحصالت من بیع 

٢٣٥,٢١٥٥,٧١٤توزیعات أرباح مستلمة 

)١,٥٨١,٢٤٧(١,٢٤٤,٥٠٨أنشطة االستثمار)فيةالمستخدم(منصافي التدفقات النقدیة

من أنشطة التمویلالتدفقات النقدیة 

١,٦١٦,٨٦٤٤,٧٦١,٥٧٧التغیر في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 

)٥٢٩,٧٩٠()٥٦٧,٦٣٣(مدفوعةأرباح نقدیة 

١,٠٤٩,٢٣١٤,٢٣١,٧٨٧أنشطة التمویلمنصافي التدفقات النقدیة 

)١٩٤,٢٧٨(٥٥١,٥٣٣وما في حكمهفي النقد (النقص)الزیادةصافي

٤,٩٨٥,٩٩٩٥,١٨٠,٢٧٧ینایر ١النقد وما في حكمه في 

٣٢٥,٥٣٧,٥٣٢٤,٩٨٥,٩٩٩دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٩-

المنشأة الصادر عنها التقریر٢

١٩٩٠لسنة٥٢كشركة مساهمة قطریة بموجب المرسوم األمیري رقم تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق) ("البنك")

محلیًاویمارس البنك نشاطه من خالل مركزه الرئیسي الكائن في شارع حمد الكبیر بالدوحة قطر. داخل دولةوستة عشر فرعًا

إن أسهم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر.

. تشتمل البیانات ٦٦٤الدوحة , دولة قطر , صندوق برید هو ه المسجل عنوانو ١٣٠٢٣للبنك هوالتجاري السجل إن رقم

:الخاصالغرضذات التابعةهشركتعلى البیانات المالیة للبنك و ٢٠١٤دیسمبر ٣١المالیة الموحدة للبنك للسنة المنتهیة في 

الفعلیةنسبة الملكیة بلد التأسیس    رأس المال    النشاط الرئیسي للشركة   

٢٠١٤٢٠١٣ألف لایر قطري

بنك قطر الدولي   شركة

- - اصدار صكوك-جزر الكایمن     الصدار الصكوكاالسالمي 

)١دة (و المحد

)١ایضاح (

كة معفاة ذات مسؤولیة محدودة , المحدودة في جزر الكایمن كشر الصدار الصكوك ت شركة بنك قطر الدولي االسالمي ـتأسس

الدولي اإلسالمي .ذلك بغرض اصدار صكوك لصالح بنك قطرو 

للنظام األساسي للبنك و مبادئ وأحكام الشریعة المصرفیةیعمل البنك في الخدمات  واألنشطة التمویلیة واإلستثماریة وفقًا

لتعلیمات مصرف قطر المركزي.اإلسالمیة كما یتم تحدیدها من قبل هیئة الرقابة الشرعیة للبنك ووفقًا

وفقا لقرار مجلس ٢٠١٤دیسمبر ٣١تمت الموافقة على اصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة في 

.٢٠١٥فبرایر ٨اإلدارة بتاریخ 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-١٠-

اسس اإلعداد٢

بیان االلتزام)أ(

لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  تم اعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا

المصرفیةو التعلیمات ةمن قبل هیئة الرقابة الشرعیةووفقا لمبادئ واحكام الشریعة االسالمیة المحددالمالیة اإلسالمیة 

. بما ٢٠٠٢لسنة ٥القطري رقم ةكزي ومتطلبات قانون الشركات التجاریعن مصرف قطر المر ةذات الصلة الصادر 

معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةیتماشى مع متطلبات 

جعة للمؤسسات المالیة معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراوبالنسبة للمواضیع التي ال تغطیها 

الدولیة للتقاریر المالیة ذات الصلة الصادرة عن مجلس معاییر تقوم المجموعة باالسترشاد بالمعاییر ،اإلسالمیة

المحاسبة الدولیة.

أساس القیاس)ب(

على أنها تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات المالیة المصنفة 

.یمة العادلة من خالل بیان الدخل""استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة" و"استثمارات بالق

محاسبیةسیاسةتغییر في )ج(

التكلفة التاریخیة ناقص مجمع من القیمة العادلة الىقیاس االستثمارات العقاریةطریقةقامت المجموعة بتغییر

لمعیار المحاسبة المالي  .٢٦االستهالك و أي خسائر انخفاض القیمة وفقًا

.٣٧المالیة الموحدة تم االفصاح عنه في ایضاح البیاناتالتأثیر على 

العملة الوظیفیة وعملة العرض)د(
المستخدمة في أنشطة البنك وفي عرض بیاناته الموحدة  باللایر القطري وهي العملة البیانات المالیة عرض هذه م ت

المالیة. فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیه بخالف ذلك ، تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب 

ألف لایر.

استخدام التقدیرات واالفتراضاتهـ) (

المحاسبة المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة بموجب معاییر 

تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد 

تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.

مر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مست

السنة التي تتم فیها مراجعة التقدیرات وفي أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك.

تم االفصاح عن المعلومات حول المجاالت الهامة التى تتضمن افتراضات واحكام جوهریة في تطبیق السیاسات 

.٥مبالغ المعترف بها في البیانات المالیة الموحدة في اإلیضاح المحاسبیة التي لها األثر األهم على ال



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-١١-

السیاسات المحاسبیة الهامة٣

على جمیع الفترات المعروضة في هذه البیانات المالیة الموحدة متناسق تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الهامة التالیة بشكل 

على جمیع شركات المجموعة. متناسق وقد تم تطبیقها بشكل 

س توحید البیانات المالیةاأس(أ)

الشركات ذات الغرض الخاص)١(

ومحدد بصورة جیدة مثل ضمان أصول محددة أو معرفغرض خاص هي شركة یتم تأسیسها إلنجاز هدف ذات الشركة 

یتم توحید البیانات المالیة للشركات ذات الغرض تنفیذ معاملة تمویل محددة. یتم توحید الشركة ذات الغرض الخاص ، 

على تقییم مدى جوهریة عالقتها بالمجموعة ومخاطر وحوافز الشركة ذات الغرض الخاص ، بناًءالخاص إذا ما تبین أنه 

تشیر الظروف التالیة إلى الحاالت التي یمكن بموجبها للمجموعة یطر على الشركة ذات الغرض الخاص.تسن المجموعةإ

من تحقیق السیطرة علیها، من حیث الجوهر، ومن ثم توحیدها:

یتم القیام بأنشطة الشركة ذات الغرض الخاص باالنابة عن المجموعة لتلبي احتیاجات أعمال محددة لدیها بحیث ·

. تحصل المجموعة على المنافع من العملیات التشغیلیة للشركة ذات الغرض الخاص

اتخاذ قرار الحصول على غالبیة المنافع من أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص ،  تمتلك المجموعة صالحیات ·

مباشرة أو عن طریق قیادة تم تفویضها التخاذ مثل هذه القرارات.

للمجموعة الحق في الحصول على غالبیة المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص و بالتالي قد تتعرض لمخاطر ·

ات الغرض الخاص.عن أنشطة الشركة ذةعرضیة ناتج

أن تحتفظ المجموعة بغالبیة المخاطر الباقیة أو مخاطر الملكیة المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص أو ·

موجوداتها بغرض الحصول على منافع من أنشطتها.
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-١٢-

)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمةأساس توحید البیانات المالیة ((أ)

)تتمة(ذات الغرض الخاص الشركات )١(

یتم تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سیطرة على الشركة ذات الغرض الخاص عند التأسیس، وفي العادة ال یتم القیام 

بإجراء إعادة التقییم للتحقق من السیطرة في غیاب أى تغییرات في هیكل أو شروط الشركة ذات الغرض الخاص أو القیام 

المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص. في العادة ال تؤدي التغیرات الیومیة في ظروف السوق بمعامالت إضافیة بین

إلى تعدیل جوهر العالقة بین المجموعة والشركة أحیانًاإلى إعادة تقییم للسیطرة. برغم ذلك قد تؤدي التغییرات في السوق

هذا التغییر یستلزم إعادة تقییم للسیطرة استنادا إلى ذات الغرض الخاص وفي مثل هذه الحالة تحدد المجموعة ما إذا كان

حقائق وظروف محددة. تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقییم للسیطرة على الشركة ذات الغرض الخاص عندما تؤدي 

التصرفات الطوعیة للمجموعة مثل تقدیم تمویل بمبالغ تزید عن السیولة المتوفرة أو تقدیم شروط خارج تلك الموضوعة 

أصال، أو حدوث تغییر العالقة بین المجموعة و الشركة ذات الغرض الخاص .

الشركات الزمیلةاالستثمار في )ب(

ملكیة ةالشركات الزمیلة هي الشركات التي یكون للمجموعة فیها تأثیر هام ، لكن دون سیطرة ،  ویصحب ذلك عادة نسب

من حقوق التصویت.٪٥٠إلى ٪٢٠تتراوح مابین 

تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة ویتم االعتراف بها مبدئیا بالتكلفة (متضمنة 

تكالیف المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزمیلة). یتضمن استثمار المجموعة في 

خسائر النخفاض القیمة المتراكمة) التي یتم تحدیدها عند االستحواذ.الشركات الزمیلة الشهرة (صافیة من أي 

یتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ على الشركات الزمیلة في بیان الدخل الموحد 

یة. تتم تسویة التغیرات في حقوق الملكلالستحواذالالحقةبینما یتم االعتراف بالتغیرات في حصتها من االحتیاطي 

المتراكمة الالحقة لالستحواذ في مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر الشركة 

الزمیلة مع مساهمتها في الشركة الزمیلة أو تزید عنها ، بما فى ذلك أیة ذمم مدینة أخرى غیر مضمونة ، فان المجموعة 

بأیة خسائر اضافیة اال اذا ابرمت المجموعة اتفاقا قانونیا أو قامت بسداد دفعات نیابة عن الشركة ال تقوم باالعتراف 

الزمیلة.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمة(الشركات الزمیلة)٢(

, ما إذا كان هناك دلیل مادي على إنخفاض قیمة االستثمار في الشركة تحدد المجموعة في تاریخ كل مركز مالي 
. في تلك الحالة تقوم المجموعة بإحتساب مبلغ اإلنخفاض في القیمة كفرق بین القیمة العادلة و القیمة الدفتریة الزمیلة

الدخل الموحد .للشركة الزمیلة و تقوم بإدراج تلك المبالغ في بیان 

كما یتم بین البنك وشركاته الزمیلة إلى حد مساهمة البنك في الشركات الزمیلة. من المعامالتیتم استبعاد المكاسب 
اذا كانت تلك المعاملة تقدم دلیل على انخفاض إال،الناتجة من التعامالت بین البنك وشركاته الزمیلةإستبعاد الخسارة 

إلعداد البیانات المالیة الموحدة یتم استخدام سیاسات محاسبیة مشابهة للمعامالت المماثلة واألحداث قیمة اصل محول.
في الشركات الزمیلة یعترف بها في بیان اإلستثمارفيلتعدیالتالمخففة لخسائر الو رباحاألاألخرى في نفس الظروف. 

الدخل الموحد.

على البیانات المالیة حتى تاریخ ال یسبق تاریخ بیان المركز المالي الموحد تستند حصة البنك في نتائج الشركات الزمیلة 
. مجموعةلل، معدلة لتتفق مع السیاسات المحاسبیة بأكثر من ثالثة أشهر

تبعها تتم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات الزمیلة متى كان ذلك ضروریا لضمان انسجامها مع السیاسات التي 
.المجموعة

عند فقدان التأثیر الهام على الشركة الزمیلة ، تقوم المجموعة بالقیاس واالعتراف بالحصة المحتفظ بها من االستثمار 
بالقیمة العادلة. أي فروقات بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الهام والقیمة العادلة للحصة المتبقیة 

ر یتم االعتراف بها في بیان الدخل الموحد. والمتحصالت من استبعاد االستثما

العمالت األجنبیة)ج(

معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبیة

تتم ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبیة أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبیة إلى العملة الوظیفیة على اساس اسعار 
تنفیذ المعاملة.تاریخفى ةالصرف السائد

ترجمة الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت االجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تتم 
تاریخ بیان المركز المالي. یتم قیاس الموجودات والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت األجنبیة بالقیمة العادلة وتتم الترجمة 

. كما تتم ترجمة الموجودات الى العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائ د في التاریخ الذي یتم فیه تحدید القیمة العادلة 
والمطلوبات غیر المالیة و التي تقاس بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام سعر الصرف السائد في تاریخ 

المعاملة.

العمالت األجنبیة والناشئة عن الترجمة بإستخدام یتم ادراج فروقات صرف العمالت األجنبیة الناتجة من سداد المعامالت ب
.هایة السنة في بیان الدخل الموحداسعار صرف الموجودات و المطلوبات المالیة السائدة في ن

یتم تحویل االستثمارات في الشركات الزمیلة األجنبیة لللایر القطري بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. كما یتم 
ح أو الخسائر للسنة باستخدام متوسط أسعار الصرف للسنة. یتم تسجیل خسائر فروق تحویل االستثمارات تحویل األربا
الزمیلة في بند "خسائر تقییم عمالت أجنبیة في شركات زمیلة" ضمن بیان الدخل الموحد.في الشركات 
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البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-١٤-

)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

االستثمارات المالیة)د(

أدوات أدوات ذات طبیعةاالستثمارات المالیة على استثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین واستثمارات فيتشتمل 
حقوق ملكیة.

التصنیف)١(

أدوات ذات طبیعة أدوات الدین هي أوراق مالیة ذات مدفوعات ربح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحدید االستثمارات في 

حقوق ملكیة هي االستثمارات التي ال تظهر علیها دالئل االستثمارات ذات طبیعةاالستثمارات في أدواتلحامل األداة. 

في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین وهي تتضمن أدوات یثبت منها منفعة باقیة في موجودات المنشأة بعد خصم جمیع 

مطلوباتها.
أدوات ذات طبیعة أدوات الدین

طفأة، أو (ب) بالقیمة ) بالتكلفة الم١: (دوات الدین یتم تصنیفها في الفئات التالیة أدوات ذات طبیعة أاالستثمارات في 
خالل بیان الدخل.منالعادلة

یتم تصنیف وقیاس االستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إدارة األداة على أساس 
العائد التعاقدي أو أنه ال یتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم یتم تخصیصها بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. 

خالل بیان الدخل تتضمن استثمارات ت الدین المصنفة والمقاسة بالقیمة العادلةاالستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوا
فإن االستثمارات في أدوات ذات الشراءمحتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. عند 

لعادلة من خالل بیان الدخل لو فقط بالقیمة اتصنیفهاطبیعة أدوات الدین التي تدار على أساس العائد التعاقدي یمكن 
أو المطلوب أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر منها على أسس االصلكانت تستبعد فجوة محاسبیة قد تنشأ عند قیاس 

مختلفة.

أدوات حقوق الملكیة

) بالقیمة العادلة خالل بیان الدخل، ١حقوق الملكیة في الفئات التالیة: (ذات طبیعةیتم تصنیف االستثمارات في أدوات
.الملكیة) بالقیمة العادلة من خالل حقوق٢أو (

حقوق الملكیة المصنفة والمقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل تتضمن ذات طبیعةاالستثمارات في أدوات
ة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصص

یتم تصنیف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم االستحواذ علیه أو نشأ أصال بغرض تحقیق ربح من التقلبات 
قصیرة األجل في السعر أو هامش المتداول. االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي یكون فیها نموذج فعلي 

بح قصیر األجل یتم تصنیفها أیضا على أنها "محتفظ بها للمتاجرة".لتحقیق ر 

حقوق الملكیة المخصصة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل استثمارات تتم ذات طبیعة تتضمن االستثمارات في أدوات 
إدارتها وتقییم أدائها داخلیا على أساس القیمة العادلة. 

مجموعة باختیار غیر قابل لإللغاء لتصنیف بعض أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم عند االعتراف المبدئي تقوم ال
. الملكیةتخصیصها بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل لیتم تصنیفها كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق 
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمةاالستثمارات المالیة ()د(

التحقیقوٕالغاء التحقیق)٢(

كمثال التاریخ الذي تعاقدت فیه المجموعة على شراء او بیع الموجود ،االستثمارات المالیة في تاریخ المتاجرةتحقیقیتم 
االستثمارات المالیة عند تحقیقالتاریخ الذي تصبح فیه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدیة لألداة. یتم إلغاء في هذا

انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة بتحویل جزء كبیر من جمیع 
مخاطر وعوائد الملكیة. 

القیاس)٣(

القیاس المبدئي
تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي یتم تكبدها یتم القیاس المبدئي لالستثمارات المالیة بالقیمة العادلة مضافا إلیها 

في االستحواذ على استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والتي یتم تحمیلها على بیان الدخل الموحد.

القیاس الالحق
تحقیقویتم تاریخ المركز الماليقیاسها بالقیمة العادلة في إعادةاالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل یتم

المبدئي تقاس التحقیقالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القیاس في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیها. بعد 

تحقیقنخفاض في القیمة. یتم االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي ناقصا خسارة اال

أو خسارة االنخفاض في قیمة التحقیقجمیع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملیة اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء 

االستثمارات في بیان الدخل الموحد.

الربح تحقیقیعاد قیاسها بالقیمة العادلة في تاریخ المركز المالي ویتم الملكیةاالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق
أو الخسارة الناشئة من التغییر في القیمة العادلة لالستثمارات في بیان التغیرات في حقوق المساهمین الموحد ویتم عرضها 

اض القیمة أو تحصیل أو استبعاد في احتیاطي القیمة العادلة بشكل منفصل ضمن حقوق المساهمین . وعند بیع أو انخف
سابقا في بیان المحققةاالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة فإن الربح أو الخسارة المتراكمة 

التغیرات في حقوق المساهمین الموحد یتم تحویلها إلى بیان الدخل الموحد.

طرق مناسبة أخرى یمكن منها اشتقاق قیاس موثوق به للقیمة العادلة االستثمارات التي لیس لها سعر مدرج بالسوق أو 
على أساس مستمر فإنه یتم تسجیلها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القیمة (إن وجد).
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمةاالستثمارات المالیة ()د(

القیاسأسس)٤(

قیاس التكلفة المطفأة
المالي عند االعتراف المبدئي االلتزامأو االصلالمبلغ الذي یقاس به هوالمالي االلتزامأو لالصلالتكلفة المطفأة 

مخصوما منه مدفوعات السداد األصلیة مضافا إلیه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي 

یتضمن كما ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفیض لخسارة االنخفاض في القیمة. به المحققألي فرق بین المبلغ المبدئي 

لمعدل الربح الفعلي. متممَا احتساب معدل الربح الفعلي جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء

قیاس القیمة العادلة
بین طرفین (بائع ومشتري) مطلعین وراغبین في التزامأو سداد أصلالقیمة العادلة هي المبلغ الذي یمكن به مبادلة 

باستخدام سعر المدرجةالقیمة العادلة لالستثمارات بقیاسالمجموعةتقومومعاملة تجاریة ضمن األنشطة االعتیادیة.

بالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة تقوم ما أ. في تاریخ إقفال بیان المركز المالي الموحدلتلك األداةالسوقعرض

داة أخرى مماثلة أو وفقا لتقییم بتحدید تقدیر معقول للقیمة العادلة بعد األخذ في االعتبار القیمة السوقیة ألالمجموعة

التدفقیة النقدیة المستقبلیة و تقوم المجموعة بتحدید قیم ما في حكم النقد بواسطة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة 

.قود ذات خصائص المخاطر المتماثلةبإستخدام معدالت الربح الحالیة للع

موجودات تمویل)هـ(

على تمویل ملتزم بالشریعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید. تتضمن هذه موجودات تمویل تشتمل
التمویل الموجودات التمویل المقدم من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع وطرق 

اإلسالمي األخرى. یتم إثبات موجودات التمویل بتكلفتها المطفأة ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض في القیمة (إن 
وجدت).
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمةموجودات تمویل ()هـ(

المرابحة والمساومة

مؤجلة. تقوم المجموعة بترتیب معامالت المرابحة والمساومة عن ذمم المرابحة والمساومة المدینة هي مبیعات بشروط 

طریق شراء السلعة (التي تمثل موضوع المرابحة) وبیعها إلى المرابح (المستفید) بهامش ربح على التكلفة. یتم سداد سعر 

یتم إثبات ذمم المرابحة البیع (التكلفة زائدا هامش الربح) في أقساط من جانب المرابح على مدى فترة زمنیة متفق علیها.

).تالمدینة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجد

على تعلیمات مصرف قطر المركزي یقوم البنك بتطبیق قاعدة إلزام ُمصدر أمر الشراء بوعده في البیع بالمرابحة بناًء

صدر أمر الشراء بقبول البضائع في حالة وفائها بالمواصفات.  وعدم الدخول في أیة معاملة مرابحة ال یتعهد فیها ُم

و المشاركةالمضاربة

في المضاربة وبرأس المال والعمل في هي شراكات تساهم فیها المجموعة برأس المالو المشاركةتمویل المضاربة

مخصص خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجد).. یتم إثبات هذه العقود بالقیمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا المشاركة

اإلجارة 

بالتكلفة مضافا إلیها ربح متفق لالصلتنشأ ذمم اإلجارة المدینة من هیاكل التمویل عندما یكون الشراء واإلجارة الفوریة 

یتم تسجیل ذمم اإلجارة ،علیه (وهي تشكل القیمة العادلة في مجملها). یتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة

(وهي تشكل التكلفة المطفأة في مجملها) و  المدینة بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإلجارة ناقصا اإلیراد المؤجل 

مخصص خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجد).

االستصناع

ستصنع" (مشتري) وتقوم بمزاولة تصنیع االستصناع هو عقد بیع تتصرف فیه المجموعة بصفتها "الصانع" (البائع) مع "الم

أو اقتناء منتج استنادا إلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق علیه.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

األخرىالموجودات والمطلوبات المالیة)و(

والقیاس المبدئيالتحقیق)١(

وأرصدة حسابات البنوكوموجودات التمویل وحسابات العمالء الجاریة البنوكىلدرصدة األالمجموعة مبدئیا تحقق
في التاریخ الذي تنشأ فیه. جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة ىوبعض الموجودات والمطلوبات االخر تمویلالوصكوك

ي النصوص التعاقدیة لألداة.تصبح فیه المجموعة طرفا فوهو التاریخ الذيمبدئیا في تاریخ السدادتحقیقها یتم 

المالي مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیها، بالنسبة للبند الذي ال یكون بالقیمة العادلة من خالل االلتزامأو االصلیقاس 
بیان الدخل، تكالیف المعاملة التي تنسب بصورة مباشرة إلى استحواذه أو إصداره.

بالتكلفة المطفأة  باستخدام طریقة معدل الربح بعد القیاس المبدئي تقاس الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى الحقًا
ومخصص انخفاض القیمة. شطبهابعد استبعاد أي قیم تم الالفع

الموجودات والمطلوبات المالیةتحقیقإلغاء )٢(

المالي أو عند االصلمالي عند انتهاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الاالصلتحقیقتقوم المجموعة بإلغاء 
المالي أو في الحالة التي ال االصلالمالي في معاملة یتم فیها تحویل جمیع مخاطر وعوائد ملكیة االصلقیامها بتحویل 

المالي.االصلا ال تحتفظ بالسیطرة على تحتفظ فیها المجموعة وال تحول جزء كبیرا من مخاطر وعوائد الملكیة كما أنه

والتي یتم خلقها أو االحتفاظ بها من التحقیقالمالیة المحولة والتي تؤهل إللغاء صولاألأیة مصلحة في تحقیقیتم 
مالي، یتم صلأتحقیق. عند إلغاء الموحدجانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بیان المركز المالي

المحول) والمقابل المستلم االصل(أو القیمة الدفتریة المخصصة لجزء من لالصلالفرق بین القیمة الدفتریة تحقیق
جدید یتم الحصول علیه ناقصا أي مطلوب جدید یتم تحمله) في بیان الدخل الموحد.اصل(متضمنا أي 

ان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما بجمیع تدخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بها في بی
أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو لجزء منها. في حالة االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من 

المحولة. االصولتحقیقالمخاطر والعوائد عندها ال یتم إلغاء 

المالي االصلتحویل جمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد ملكیة في المعامالت التي ال تحتفظ فیها المجموعة وال تقوم ب
إلى حد مشاركتها المستمرة والتي یتم تحدیدها بالحد االصلتحقیق، تستمر المجموعة في االصلوتحتفظ بالسیطرة على 

المحول. االصلالذي تتعرض فیه إلى التغییرات في قیمة 
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمة(الموجودات والمطلوبات المالیة)و(

)تتمة(الموجودات والمطلوبات المالیة تحقیقإلغاء )٢(

تحقیق الموجودمقابل رسوم. یتم إلغاء المحول الماليالموجود ت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة في بعض المعامال
في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم التزامأو تحقیق الموجود. یتم التحقیقیر إلغاء المالي عندما یحقق معای

) كاف ألداء الخدمة.التزام) كاف أو أقل من (موجودالخدمة أكثر من (

مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدیة.التزامتحقیقتلغي المجموعة 

المقاصة)٣(

قابل للتطبیق لمقاصة شرعيیتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة فقط عندما یكون هناك حق قانوني أو 
المبالغ المعترف بها وترغب المجموعة إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقیق األصل وسداد االلتزام في نفس 

الوقت.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة)ز(

مالي. أصلاریخ كل بیان مركز مالي تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة في ت
حقوق الملكیة) ذات طبیعة الدلیل الموضوعي على انخفاض قیمة الموجودات المالیة (متضمنة  االستثمارات في أدوات 

من جانب المجموعة بشروط التمویلالتقصیر أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ الشركة المستثمر فیها أو إعادة هیكلة 
السوق غیابلم تكن المجموعة لتفكر فیها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سیدخل في إفالس أو 

األخرى التي یمكن مالحظتها فیما یتعلق بمجموعة موجودات مثل التغیرات السلبیة في النشطة للورقة المالیة أو البیانات
أو المصدرین بالمجموعة أو الظروف االقتصادیة المتعلقة بحاالت التقصیر في األطراف المقابلةمركز الدفع لدى 

طویل كیة فإن االنخفاض الهام أو حقوق الملذات طبیعةالمجموعة. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لالستثمارات في أدوات
في قیمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها یعتبر دلیال موضوعیا على انخفاض القیمة.االجل

عادلة من خالل حقوق الملكیةالقیمة بالفي أدوات حقوق الملكیة المصنفة االستثمارات

والمقاسة الملكیةكقیمة عادلة من خالل حقوق حقوق الملكیة المصنفة ذات طبیعةفي حالة االستثمارات في أدوات
طویل كحد أدنى) أو ٪٢٠بالقیمة العادلة فإنه یوضع اعتبار لالنخفاض الهام (الذي تنخفض فیه القیمة السوقیة بنسبة 

أشهر على األقل) في القیمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند ٩(الذي تنخفض فیه القیمة السوقیة لمدة االجل
ذات ستثمارات في أدواتتحدید ما إذا كانت قیمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدلیل بالنسبة لال

یتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في الملكیةل حقوق من خالالمصنفة كقیمة عادلة الملكیةحقوق طبیعة
ذلك یتم عكس بعدواالعتراف به في بیان الدخل الموحد. ق الملكیة الموحد من حقوق المساهمینبیان التغیرات في حقو 

حقوق ذات طبیعة دوات خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بها سابقا في بیان الدخل الموحد عن االستثمارات في أ
.الملكیةمن خالل حقوق الملكیة
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-٢٠-

)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمة(انخفاض قیمة الموجودات المالیة)ز(

الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة (متضمنة االستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین المصنفة بالتكلفة 
المطفأة)

یتم قیاس خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بین القیمة الدفتریة 
للموجودات المالیة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجود. یتم 

انخفاضمخصص. عندما یتسبب حدث الحق في في حسابالموحد ویتم إظهارها االعتراف بالخسائر في بیان الدخل
مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل الموحد إلى حد خسائر 

موجودات المالیة االنخفاض في القیمة المعترف بها سابقا. تدرس المجموعة الدلیل على خسارة االنخفاض في قیمة ال
المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من المستویین الفردي والجماعي. یتم تقییم جمیع الموجودات المالیة الهامة بصفة فردیة 
للوقوف على االنخفاض المحدد في القیمة. جمیع الموجودات المالیة التي یوجد أنه لم تنخفض قیمتها بشكل محدد یتم 

تحدید ما إذا كانت هناك أیة خسائر انخفاض في القیمة تم تكبدها ولكنه لم یتم تحدیدها بعد. یتم تقییمها بصورة جماعیة ل
تقییم الموجودات المالیة غیر الهامة فردیا بصورة جماعیة للتعرف على خسائر القیمة بتجمیعها معا في مجموعات ذات 

خصائص مخاطر متماثلة.

في حكمهالنقد وما )ح(

مصرف أوراقا نقدیة وعمالت معدنیة بالصندوق وأرصدة غیر خاضعة لقیود محتفظ بها لدى في حكمهیتضمن النقد وما 
وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاریخ االستحواذ والتي تخضع قطر المركزي

لمخاطر غیر هامة من التغییرات في قیمتها العادلة ویتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتها قصیرة 
األجل.

بالتكلفة المطفأة.الموحدماليفي بیان المركز الفي حكمهیتم تسجیل النقد وما 
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-٢١-

)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

استثمارات في عقارات)ط(

أو لكالھما یتم تصنیفھا كاستثمار ألغراض الزیادة الرأسمالیةالعقارات التي یتم االحتفاظ بھا لتحقیق إیرادات ایجار، أو 
في عقارات.

بتكلفتھا والتي تتضمن المصاریف المباشرة ذات الصلة. تشمل المصاریف  یجب قیاس االستثمارات في عقارات مبدئیاً
المباشرة ذات الصلة ، على سبیل المثال، االتعاب المھنیة للخدمات القانونیة وضرائب تحویل العقار وتكالیف المعاملة 

األخرى.

تشمل تكالیف العقار الذي تم انشاؤه أو قید االنشاء أیة مصروفات مرتبطة مباشرة بإحضار الموجودات إلى الموقع أو 
للحالة التي تھدفھا اإلدارة. الحالة المطلوبتین لھ لتشغیلھ وفقاً

فاض في القیمة. مخصصات االستھالك وأي انختقوم المجموعة بتحقیق االستثمارات العقاریة بالتكلفة بعد خصم
واالستھالك التوزیع المنتظم لتكلفة الموجودات على مدى أعمارھا االنتاجیة.

ویجب أن تضاف المصاریف الرئیسیة التي تتكبدھا المؤسسة والتي تتعلق باالضافات أو التحسینات على العقارات بعد 
ز المالي، بشرط أن تتوقع المؤسسة تزید ھذه االستحواذ إلى القیمة الدفتریة لالستثمار في العقارات في بیان المرك

المصروفات من المنافع االقتصادیة المستقبلیة للمؤسسة من العقارات. على الرغم من ذلك، فإن كان من غیر المتوقع أن 
ك تزید المنافع االقتصادیة المستقبلیة، فعلى المؤسسة تحقیق تلك المصروفات في بیان الدخل للفترة التي تكبدت فیھ تل
المصروفات مع األخذ في االعتبار الفصل بین الجزء المتعلق بحقوق المالك والجزء المتعلق بمالكي حساب االستثمار.

االستثمار في العقارات عندما تستبعد أو عندما تسحب بصفة دائمة من االستخدام وال یتوقع منفعة تحقیقیتم إلغاء 
أي أرباح أو خسائر ناتجة من سحب أو استبعاد أي استثمار في العقارات في اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یتم تحقیق

بیان الدخل الموحد في السنة التي یسحب أو یستبعد فیھا.

یتم التحویل إلى ومن االستثمار في العقارات فقط عندما یكون ھنالك تغیر في استخدام العقار ویتم إثبات ذلك بانتھاء 
إیجار تشغیلي لطرف أو انتھاء البناء أو التطویر. ویتم التحویل من االستثمار في العقارات شغل المالك للعقار أو بدء

فقط عندما یكون تغّیر في االستخدام ویتم إثبات ذلك ببدء شغل المالك للعقار أو التطویر بھدف البیع.

الموجودات الثابتة ) ي(

والقیاسالتحقیق)        ١(

ئر االنخفاض في القیمة.هالك المتراكم وخساستتقاس بنود الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا اإل

. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلیا تكلفة المواد االصلتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء 
الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام المطلوبة منها بصفة مباشرة لجعلمتعلقهوالعمالة المباشرة وأیة تكالیف 

وتكالیف تفكیك وٕازالة البنود وٕارجاع الموقع الكائنة علیه إلى وضعه السابق وتكالیف االقتراض المرسملة. 
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

) تتمةالموجودات الثابتة () ي(

)تتمةوالقیاس (التحقیق)١(

عندما یكون ألجزاء بند الموجودات الثابتة أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة (مكونات رئیسیة) للموجودات 
الثابتة.

الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أحد بنود الموجودات الثابتة یتم تحدیدها بمقارنة متحصالت البیع مع القیمة الدفتریة 
في بیان الدخل الموحد.ىخر االات/ المصروفىاالیرادات االخر للموجودات الثابتة ویتم االعتراف بها بالصافي في 

التكالیف الالحقة)٢(

استبدال أحد مكونات الموجودات الثابتة في القیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة تكلفة تحقیقیتم 
القیمة الدفتریة للجزء تحقیقالمستقبلیة المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وٕامكانیة قیاس تكلفتها بصورة موثوق بها. یتم إلغاء 

ة الیومیة الموجودات الثابتة في بیان الدخل الموحد عند تكبدها.تكالیف الخدمتحقیقالمستبدل. یتم 

هالك في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بند ستاإلتحقیقیتم 
صادیة المستقبلیة المضمنة في الموجودات الثابتة حیث أن هذه هي أفضل مقارب یعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقت

ناقصا قیمته الباقیة المقدرة. االصلوهي تستند إلى تكلفة االصل

األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنوات المقارنة على النحو التالي:

سنوات

٢٠مباني
٥-٣معدات تقنیة المعلومات            

٧-٥وتركیبات اثاث 
٥سیارات

مستقبلي إن كان ذلك ، وتسویتها بأثر بیان المركز الماليالقیم الباقیة للموجودات في تاریخ و األعمار اإلنتاجیة تتم مراجعة
مالئما.

. یتم تحمیل بیان الدخل الموحد بمصروفات االصالحات و الصیانة عند تكبدها

یتم إطفاء مصروفات التجدیدات و التحسینات المتعلقة بمباني البنك المستأجرة خالل العمر التقدیري أو كما في عقد اإلیجار ,          

.أقرباایهم
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

حسابات العمالء الجاریة) ك(

یتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجاریة عند استالمها من قبل المجموعة. یتم قیاس المعامالت بالمبلغ المستلم من قبل 

هذه الحسابات بالتكلفة المطفأة.مالي یتم قیاسكل مركز في وقت التعاقد. في نهایة لبنكا

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق) ل(

هي أموال تحتفظ بها المجموعة ویمكنها استثمارها حسب تقدیرها الخاص. یفوض أصحاب حسابات االستثمار المطلقحقوق

االستثمار بالصورة التي ترى المجموعة أنها مناسبة ستثمار أموال صاحب حسابالمطلق المجموعة إلصاحب حساب االستثمار

بدون وضع قیود بخصوص متى وكیف وما هو الغرض الذي یجب أن ُتستثمر فیه األموال.

، من إجمالي الدخل من حسابات ى أصحاب حسابات االستثمار المطلقیقوم البنك باحتساب أتعاب إدارة (أتعاب مضارب) عل

نسوب إلى أصحاب الحسابات یتم تخصیصه على حسابات االستثمار بعد طرح المخصصات وخصم االستثمار فإن الدخل الم

حصة المجموعة كمضارب في الربح. یتم تحدید تخصیص الدخل من جانب إدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة الربح 

. المطلقالمسموح بها حسب أحكام وشروط حسابات االستثمار

و المساهمینالمطلقأصحاب حسابات االستثمارتوزیع الربح بین حقوق)م(

یلتزم البنك بتوجیهات مصرف قطر المركزي كما یلي:

یتم التوصل إلى صافي الربح بعد األخذ في االعتبار جمیع اإلیرادات والمصروفات في نهایة السنة المالیة ویتم توزیعها ·

.والمساهمینبین أصحاب حسابات االستثمار 

أصحاب حسابات االستثمار على أساس أرصدة إیداعاتهم الیومیة على مدار السنة بعد خصم أتعاب تحتسب حصة ربح·

المضاربة المتفق علیها والمعلنة للبنك.

مصرف قطر المركزي، وتعلیماتفي حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ من إهمال البنك بسبب عدم التزامه بلوائح ·

أو الخسائر من جانب أصحاب حسابات االستثمار. یخضع هذا الموضوع إلى عندها یجب عدم تحمل تلك المصروفات 

قرار مصرف قطر المركزي.

، بصفته في الحالة التي تكون فیها نتائج المجموعة في نهایة السنة صافي خسائر عندها سیقوم مصرف قطر المركزي·

عن كیفیة معالجة هذه الخسائر بدون اإلخالل الجهة المسؤولة عن تحدید مسؤولیة البنك عن هذه الخسائر، باتخاذ قرار 

بقواعد الشریعة اإلسالمیة.

بسبب تجمیع أموال االستثمارات مع أموال المجموعة ألغراض االستثمار، لن یتم إعطاء أولویة ألي طرف عند تخصیص ·

الربح.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

تمویلالصكوك)ن(

٥مساهمة مشتركة في ملكیة موجودات أو منافع أو خدمات تحمل ربحا نصف سنوي ثابت وتستحق بعد تمویل الصكوك مثل ت

. یتم االعتراف بهذا الربح على نحو دوري إلى أن یحین موعد استحقاقها. یتم االعتراف بالصكوك نوات من تاریخ االصدارس

حقاق. یتم تصنیف هذه الصكوك كبند منفصل في البیانات بصافي القیمة ویتم إطفاء التكلفة ذات الصلة على مدى فترة االست

".تمویلالالمالیة الموحدة ضمن " صكوك

المخصصات)س(

حالي نتیجة لحدث سابق یمكن قیاسه بصورة حكميیتم االعتراف بمخصص عندما یكون لدى المجموعة التزام قانوني أو 

موثوق بها ومن المحتمل أن یتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادیة لسداد ذلك االلتزام.

إعادة الهیكلة)ع(

یتم االعتراف بمخصص إعادة الهیكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة هیكلة مفصلة ورسمیة وتكون إعادة الهیكلة إما أنها 

صات للخسائر التشغیلیة . ال یتم أخذ مخصوخطة الهیكله سوف تسبب خسائر للمجموعهقد بدأت أو قد أعلن عنها للجمهور

.المستقبلي

منافع الموظفین)ف(

خطة المساهمات المحددة)١(

وفقا لقانون تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تدیره الدولة بالنسبة للموظفین القطریین 

التقاعد ویتم إدراج المصروف الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفین ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة في بیان 

الدخل الموحد. لیس لدى المجموعة أیة التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. یتم االعتراف بالمساهمات عند 

حلول موعد استحقاقها.

ةالخدمةمخصص مكافأة نهای)٢(

ىتحتسب المجموعة مخصصا لمكافأة نهایة الخدمة للموظفین وفقا لسیاسات المجموعة. تحتسب المكافأة بناءا عل

.في تاریخ بیان المركز الماليةراتب الموظف وفترة الخدم
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

رأس المال واالحتیاطیات)ص(

المالتكالیف إصدار رأس )١(

یتم خصم تكالیف الزیادة التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكیة من القیاس المبدئي ألدوات حقوق الملكیة.

توزیعات األرباح لألسهم العادیة)٢(

.بنكجانب مساهمي الیتم االعتراف بتوزیعات األرباح لألسهم العادیة في حقوق الملكیة في الفترة التي یتم اعتمادها فیها من 

االعتراف باإلیرادات)ق(

والمساومةالمرابحة 

عندما یكون الدخل قابال للتحدید تعاقدیا ویمكن تحدید مبلغه عند بدء و المساومةیتم االعتراف بالربح من معامالت المرابحة
المعاملة. یتم االعتراف بهذا الدخل على أساس التناسب الزمني على مدى فترة  المعاملة. عندما یكون دخل العقد غیر قابل 

عقول أو عند تحققه فعلیا. یتم استبعاد للتحدید وال یمكن تحدید مبلغه یتم االعتراف به عندما یكون التحقق مؤكدا على نحو م
الدخل من الحسابات المتعثرة من بیان الدخل الموحد.

المضاربة

یتم االعتراف بإیراد تمویل المضاربة عندما یحین الحق في استالم الدفعات أو عند توزیع المضاربة بینما یتم تحمیل الخسائر 
من جانب المضارب.على بیان الدخل الموحد عند اإلعالن عن ذلك 

في حالة خسارة رأس المال قبل البدء في األعمال دون وجود اهمال أو تقصیر من قبل المضارب یتم عندئذ خصم الخسائر من 
بة وتعامل كخسارة للمجموعة. في حالة اإلنهاء أو التسییل فإن الجزء غیر المدفوع من قبل المضارب یسجل رأس مال المضار 

المضارب.كذمم مدینة تستحق من 

المشاركة

یتم االعتراف بإیراد تمویل المشاركة عندما یحین الحق في استالم الدفعات أو عند التوزیع.

اإلجارة

یتم االعتراف بالدخل من اإلجارة على أساس التناسب الزمني على مدى فترة  اإلیجار. یتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعثرة 
الموحد.من بیان الدخل 

االستصناع

وذلك من خالل األخذ في یتم االعتراف باإلیراد وهامش الربح في بیان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطریقة نسبة اإلنجاز 
یقوم البنك باالعتراف بالخسائر والتكالیف التقدیریة للمجموعة.)اإلعتبار الفرق بین إجمالي اإلیراد (السعر النقدي للمشتري

عة من عقد االستصناع بمجرد توقعها.المتوق

الوكالة

یتم االعتراف بالدخل من ودائع الوكالة على أساس التناسب الزمني بغرض جني معدل عائد دوري ثابت استنادا إلى الرصید 
القائم.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمة(االعتراف باإلیرادات)ق(

االستثماریةالمصرفیةاإلیرادات من خدمات األعمال 

االستثماریة (التي یتم عرضها في إیراد الرسوم والعموالت) متضمنة رسوم المصرفیةیتم االعتراف بإیرادات خدمات األعمال 

الودائع ورسوم التسویق واألداء حسب األحكام التعاقدیة عندما یتم تقدیم الخدمة وتحقق اإلیراد. یكون ذلك في العادة عند تقوم 

نحو كبیر أن تتدفق المنافع االقتصادیة من المجموعة بأداء جمیع التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على

المعاملة للمجموعة. یتم تحدید التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى األحكام المتفق علیها في العقود لكل معاملة. 

المؤكدة الملزمة یستند تقییم ما إذا كانت المنافع االقتصادیة من المعاملة ستصب في مصلحة المجموعة على مدى االرتباطات

المستلمة من األطراف األخرى.

إیرادات الرسوم والعموالت

المالي المسجل بالتكلفة المطفأة ویتم االصلیتم إدراج إیراد الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما لمعدل الربح الفعلي على 

إدراجه في قیاس معدل الربح الفعلي للموجود المالي. یتم االعتراف بإیرادات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة 

الحسابات وعموالت المبیعات ورسوم اإلدارة والترتیب والمشاركة في التمویل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها.

اد توزیعات األرباحإیر 

یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في استالم اإلیراد. 

العائدات على السهم)ر(

العادیة. یحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح سي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمهبعرض بیانات العائد األسایقوم البنك

أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادیة بالبنك على العدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. یتم تحدید 

المرجح لألسهم العادیة العائدات المخففة للسهم بتسویة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادیة والعدد المتوسط

القائمة بأثر جمیع األسهم العادیة المخففة المحتملة.

تقاریر القطاعات)ش(

قطاع التشغیل هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال یمكن للمجموعة أن تجني منها إیرادات وتتكبد 

مصروفات ویتضمن ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم 

) بهدف وضع ةالتشغیلیات(بصفته كبیر صانعي القرار الرئیس التنفیذيل مراجعة نتائجها التشغیلیة بصورة منتظمة من قب

. منفصلةقرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالیة 
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

االیرادات غیر الشرعیة)ت(
یرادات اتلتزم المجموعة بعدم تحقیق أیة إیرادات من مصادر التتفق مع الشریعة االسالمیة ، وعلیه تقوم بتجنیب أیة 

لما مختلفة خیریةمن مصادر غیر شرعیة في حساب خیري یتم استخدامه من قبل المجموعة للصرف على أنشطة  وفقًا
.تقره هیئة الرقابة الشرعیة

وكاالت دائنة)خ(
المجموعة ودائع من العمالء بموجب عقد وكالة والتي بموجبها یتم االتفاق على االرباح المستحقة للعمالء. ال تقبل

یوجد أي قیود على المجموعة الستخدام األموال التي وردت في إطار إتفاقیات عقود الوكالة. تسجل قیمة الوكاالت 
الدائنة بالتكلفة إضافة الى األرباح المستحقة.

الضمانات المالیة)ذ(
تقوم المجموعة في سیاق العمل االعتیادي ، بإصدار ضمانات مالیة تشتمل على اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان 

وقبوالت.

بقیمتها العادلة وهي الرسوم المستلمة في تاریخ إصدار الضمان ، ویتم إطفاء القیمة  تدرج هذه الضمانات المالیة مبدئیًا
على مدى العمر اإلنتاجي للضمان المالي. بعد التحقیق المبدئي ، یتم قیاس مطلوبات المجموعة العادلة المبدئیة

بموجب هذا الضمان بالقیمة المطفأة أو المصروفات التقدیریة المطلوبة لسداد أي التزامات مالیة تنشأ في تاریخ بیان 
ومدعومة المركز المالي أیهما أعلى. تحدد هذه التقدیرات بناء على الصفقات المماثلة والخسائر المتكبدة تاریخیًا

بتقدیرات اإلدارة.

أي زیادة في مطلوبات الضمانات تحول إلى بیان الدخل الموحد. یتم تسجیل إطفاء عالوة اإلصدار المستلمه في بیان 
الدخل الموحد ضمن  "إیرادات عموالت ورسوم".

المطلوبات المحتملة)ض(
المحتملة خطابات الضمان واإلعتمادات المستندیة وٕالتزامات المجموعة فیما یتعلق بتعهدات أحادیة تتضمن المطلوبات 

غیر مدرجة في بیان المركز المالي الموحد ، ولكن تم المحتملةالجانب لشراء/ بیع عمالت وغیرها. هذه المطلوبات

اذا كانت محتملة الحدوث.إالاإلفصاح عنها في اإلیضاحات المتتمة للبیانات المالیة الموحدة

أرقام المقارنة) ظ(

یجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جمیع ، فیما عدا الحاالت التي یسمح فیها معیار أو تفسیر أو یتطلب خالف ذلك 

المبالغ مع معلومات مقارنة.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)طبقت(اذا المعاییر والتفسیرات الجدیدة )أأ(

والتي یبدأ سریانها ،التعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة معاییر دولیة جدیدة و تطبیق قامت المجموعة للمرة االولى ب

من عا :٢٠١٤ینایر ١تبارًا

یة للتقاریر المالیة موضحة ادناه:التأثیر لكل من المعاییر الجدیدة والتعدیالت علي المعاییر الدولو طبیعة ال

)٢٧ومعیار المحاسبة الدولي ١٢و١٠مؤسسات االستثمار (تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

من متطلبات التوحید وفقا للمعیار الدولي للتقاریر االستثمار مؤسسات تستوفي تعریف التي مؤسساتلاهذه التعدیالت تستثني

الشركات التابعة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. من مؤسسات االستثمار إثبات االستثناء یتطلب هذا.١٠المالیة 

للمعیار ،مجموعةهذه التعدیالت لیس لها أي تأثیر على ال وذلك لعدم وجود مؤسسات تستوفي تعریف مؤسسات االستثمار وفقًا

.١٠الدولي للتقاریر المالیة 

٣٢تعدیالت علـى معیار المحاسبة الدولي –بات المالیـة تسویة الموجودات المالیة والمطلو 

تطبیق معاییر التسویة في  حق قانوني للتسویة قابل للتنفیذ ". وتوضح التعدیالت أیضًا هذه التعدیالت توضح معنى " لدیه حالیًا

( مثل نظم غرف  المقاصة المركزیة) والتي تطبق َالیات ٣٢معیار المحاسبة  التسویة اإلجمالیة غیر على نظم التسویة 

.مجموعةهذه التعدیالت لیس لها أي تأثیر على الالمتزامنة. 

٣٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -فصاحات المبلغ الممكن استرداده للموجودات غیر المالیة إ

على اإلفصاحات "القیمة العادلةقیاس " ١٣لتقاریر المالیة الدولي لار یمعتزیل تلك التعدیالت العواقب غیر المقصودة لل

. باإلضافة إلى ذلك، هذه التعدیالت تتطلب اإلفصاح عن " انخفاض قیمة األصول" ٣٦الدولي ةلمعیار المحاسبوفقًاالمطلوبة 

ل خالاالقیمة أو عكسهفي خسارة انخفاض لها احتساب التي تم المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو وحدات تولید النقد

.الفترة. هذه التعدیالت لیس لها تأثیر على المجموعة

معاییر مصدرة غیر ساریة المفعول
بتقییم تأثیر هذه المعاییر الجدیدة. سوف تقوم  المعاییر والتفسیرات التالیة لم تصبح بعد واجبة التطبیق. تقوم المجموعة حالیًا

في حالة عدم وجود معاییر محاسبیة مالیة ممثله صادرة عن هیئة ،المجموعة بتطبیق هذه المعاییر الجدیدة في تواریخ سریانها 

مؤسسات اإلسالمیة.المحاسبة والمراجعة لل

تاریخ السریانالموضوع
٢٠١٨ینایر ١األدوات المالیة٩معیار المحاسبة الدولي 
٢٠١٦ینایر ١الحسابات التنظیمیة المؤجلة١٤معیار المحاسبة الدولي 
٢٠١٧ینایر ١إیرادات عقود العمالء١٥معیار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦ینایر ١:المحاسبة عن اكتساب حصةالترتیبات المشتركة١١تعدیل على معیار المحاسبة الدولي 
توضیح لطرق : ٣٨و معیار المحاسبة الدولي ١٦تعدیل على معیار المحاسبة الدولي 

االستھالك واإلطفاء المقبولة
٢٠١٦ینایر ١

٢٠١٦ینایر ١طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة:٢٧تعدیل على معیار المحاسبة الدولي 

الصادرة التي لم تصبح بعد واجبة التطبیق.لم تقم المحموعة بتطبیق أي معاییر او تفسیرات او تعدیالت  
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إدارة المخاطر المالیة٤

مقدمة ولمحة عامة(أ)

المالیةاألدوات

الموجودات المالیة النقد واألرصدة لدىتتضمن األدوات المالیة جمیع الموجودات واإللتزامات المالیة للمجموعة ، تتضمن 

وأرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المالیة وموجودات أخرى محددة ، تتضمن اإللتزامات المالیة مصرف قطر المركزي

بنوك وصكوك تمویل ومطلوبات أخرى محددة. كما تتضمن األدوات المالیة حقوق منأرصدة حسابات العمالء الجاریة و 

المدرجة ضمن بنود خارج المیزانیة العمومیة.وااللتزاماتإلستثمار المطلق والمطلوبات المحتملة أصحاب حسابات ا

إدارة المخاطر

تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من استخدامها لألدوات المالیة:

مخاطر االئتمان• 

مخاطر السیولة• 

مخاطر السوق• 

المخاطر التشغیلیة• 

المخاطر األخرى• 

أهداف المجموعة وسیاساتها وعملیاتها لقیاس أعاله و یقدم هذا االیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر 

وٕادارة المخاطر ورأس المال للمجموعة.

تشتمل أعمال المجموعة على تحمل مخاطر بالصورة المستهدفة وٕادارتها بصورة مهنیة. الوظائف األساسیة إلدارة المخاطر 
بالمجموعة هي تحدید جمیع المخاطر الرئیسیة بالمجموعة وقیاس تلك المخاطر وٕادارة مراكز الخطر وتحدید السقوف. تقوم 
المجموعة بالمراجعة المنتظمة لسیاسات وأنظمة المخاطر لدیها لتعكس التغیرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات 

بالسوق.

هدف المجموعة هو تحقیق توازن مناسب بین المخاطر والعوائد وتقلیل اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي 
أو األرباح الضائعة، والتي قد تكون ناجمة عن عوامل داخلیة أو المحتملة الخسائر بالمخاطر تعرف المجموعة ،للمجموعة
خارجیة.
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)تتمة(إدارة المخاطر المالیة٤

(تتمة)مقدمة ولمحة عامة(أ)

إطار إدارة المخاطر

یتولى أعضاء مجلس اإلدارة ("المجلس") المسؤولیة العامة عن وضع اإلطار العام إلدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف 

علیه.

لجان متخصصة تقوم بتقدیم تقاریرها إلیه مباشرة كما تقوم بوظائف بالنیابة عنه بهدف دعم كفاءة یشكل المجلس عدة

والسیاسة والتطویر"لجنة "و"اإللتزامالتدقیق والحوكمة و لجنة "و"اللجنة التنفیذیة"أعمال اإلدارة وتتضمن بشكل أساسي 

."لجنة المخاطر"

التطویر و اتالسیاسلجنة 

اللجنة من خمسة أعضاء ، ثالثة منهم أعضاء بالمجلس وٕاثنان من اإلدارة العلیا للبنك. الحد األقصى لعضویة تلك تتألف 

اللجنة ثالثة سنوات أو فترة المجلس أیهما أقرب مع إحتفاظ المجلس بحق إعادة تشكیل اللجنة بما یتوافق مع مصلحة البنك.

باإلشراف والموافقة على سیاسات ونظم مسؤولیة اللجنة هي دراسة وٕاعداد وتطویر اال ستراتیجیات واألهداف. كما تقوم أیضًا

ألهداف البنك والتطورات عنبجانب مسؤولیتها أیضَاوأرصدة البنك تقییم وتطویر تلك السیاسات وٕاجراءات تطبیقها وفقًا

قواعد  وتعلیمات مصرف قطر المركزي.ونظمالمحلیة والدولیة وأیضًا

على طلبتقوم اللجنة على األقل مرة كل شهرین بناًء رئیسها كما یكون لدیها الحق باإلجتماع بشكل منباإلجتماع إعتیادیًا

على طلب رئیسها. إستثنائي بناًء

اللجنة التنفیذیة

حضور یمكن لرؤساء الوحدات تتألف اللجنة من أربعة أعضاء ثالثة منهم أعضاء مجلس إدارة والرئیس التنفیذي للبنك.

قتضى ذلك دون المشاركة في التصویت.اإجتماعات تلك اللجنة في حال 

تقوم اللجنة بالمهام الموكلة إلیها من المجلس بما في ذلك منح وتجدید اإلئتمان للجنة ویتبع ذلك صالحیة إتخاذ قرار 

لتنفیذیة ومتابعة إلتزامها بتحقیق اإلستثمار وتوظیف رأس المال بنسبة تزید عن الصالحیات التي یمنحها المجلس لإلدارة ا

األهداف المنصوص علیها ودراسة أسباب اإلنحراف عن اإلهداف وٕاقتراح توصیات التصحیح تلك اإلنحرافات. 

على طلب رئیسها كما أن من الجائز أن تجتمع اللجنة  على األقل مرة كل شهرین بناًء تقوم اللجنة باإلجتماع إعتیادیًا

في الحاال على إصدار قرار في الحاالت الطارئة إستثائیًا على طلب من رئیسها. وتكون اللجنة قادرة أیضًا ت الطارئة بناًء

جلسة بعد تلك القرارات.لویتم تسجیله في محضر إجتماع أو 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
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-٣١-

(تتمة)إدارة المخاطر المالیة٤

(تتمة)مقدمة ولمحة عامة(أ)

(تتمة)إطار إدارة المخاطر

لجنة المخاطر

من اإلدارة العلیا للبنك. یكون رئیس اللجنة ونائبه وٕاثنانتتألف اللجنة من خمسة أعضاء ، ثالثة منهم أعضاء مجلس إدراة 

تكونمن أعضاء مجلس اإلدارة. وتكون اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على قطاع المخاطر اإلئتمانیة والتشغیلیة. كما 

خاطر وتحدیثها وتطویر ذلك النظام لیشمل إستراتیجیة وسیاسات إدارة المخاطر خلق نظام فعال إلدارة المعنمسؤولة أیضًا

على أساس دوري للتأكد من توافقها مع التغیرات التي تطرأ على سوق البنك وتعدیل التقاریر المقدمة لها من وتقییمهابالبنك 

قطاع المخاطر بشأن مخاطر التشغیل واإلئتمان والسوق.  

بالتأكد من تطبیق السیاسات وٕاجراءات وتوصیات ومتطلبات مصرف قطر المركزي. كما تتأكد اللجنة من قیام تقوم اللجنة 

إدارة المخاطر بمراقبة كل عناصر المخاطر وموجودات المحفظة باإلضافة للتأكد من أن المتطلبات الالزمةِ إلعداد 

نتظم.الدراسات والتحلیالت اإلئتمانیة قد تم تطبیقها بشكل صحیح وم

على طلب من رئیسها ویجوز لها عقد إجتماعات إستثنائیة في  تقوم اللجنة باإلجتماع على أساس دوري كل شهرین بناًء

على طلب  رئیسها. كما یحق لها التصویت على عقد إجتماع في حالة وجود مانع للعقد على أن من الحاالت الطارئة بناًء

اللجنة وعضو مجلس إدارة بالموافقة. على أن یتم تسجیل ذلك في محضر یقوم على األقل أربعة أعضاء منهم رئیس 

إجتماع أو جلسة بعد تلك القرارات. 

اإللتزام و مة وكالحو التدقیق لجنة 

من اللجنةتتألف  من عضوي مجلس إدارة ورئیس اللجنة المعین من قبل مجلس اإلدراة. تم تعدیل مهمة لجنة التدقیق بدًا

مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب باإلضافة إلى مهامها الحالیة.، و لتشمل الحوكمة واإللتزام ٢٠١١سنة 

خالل الصالحیات الممنوحة لكل قطاع. وتتأكد اللجنة  دقیق على قطاعات البنك من تتقوم اللجنة بدور فعال في شئون ال

سیاسات وتعلیمات  من قیام الموظفین بإتباع السیاسات واإلجراءات والقرارات التي قام المجلس بالموافقة علیها وأیضًا

على شئون مصرف قطر المركزي تقوم اللجنة باإلشراف على التدقیق الداخلي والخارجي وتقییم األداء والمخاطر واإلشراف

الحوكمة وٕارتباطات اإلدارة وكذلك مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب.
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(تتمة)إدارة المخاطر المالیة٤

مخاطر اإلئتمان (ب)

مخاطر االئتمان هى مخاطر إخفاق أحد العمالء أو أحد أطراف موجود مالي من الوفاء بإلتزاماته التعاقدیة مما یؤدي الى 

المجموعة خسائر مالیة وتنشأ هذه المخاطر بشكل أساسي من موجودات التمویل وارصدة لدى البنوك وٕاستثمارات مالیة تكبد 

وموجودات أخرى محددة.

المخاطر في أفراد ومجموعة التمویل وتجنب تركزتعرض لمخاطر اإلتمان من خالل تنویع أنشطة الیهدف البنك إلدارة 

لتقییم ة. كما یقوم البنك بالحصول على ضمانات مناسبة یتم تحید نوع ومبلغ الضمان عمالء في أماكن وأعمال محدد وفقَا

ومؤشرات المقبولة الضمان فیما یتعلق بنوعیاتالمتعاقد معه. یتم تطبیق المبادئ اإلستیضاحیة مخاطر إئتمان الطرف 

التقییم. 

یلي: كما هي األنواع  الرئیسیة للضمانات التي یتم الحصول علیها 

.أوراق مالیةوأنقد ،لتمویل أوراق مالیة·

.وأوراق مالیة رهن على عقارات وبضاعة ونقد ،الشركات والتجارةلتمویل·

.وأوراق مالیةرهن على العقارات السكنیة ،للتمویل التأجیري·

.مراقبة القیمة السوقیة للضماناتتقوم اإلدارة ب

الشركات األم لألرصدة والمبالغ المدینة الناتجة عن األنشطة التمویلیة المقدمة یقوم البنك بالحصول على ضمانات من 

لشركاتها التابعة.

اطر اإلئتمان لمكونات بیان المركز المالي. یعرض الحد األقصى األقصى للتعرض لمخالحدیعرض الجدول التالي

عن طریق إستخدام إتفاقیات المقاصة األساسیة والضمانات.  التخفیفللتعرض باإلجمالي قبل تأثیر 
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)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

أو أیة تعزیزات ائتمانیة أخرىاالمحتفظ بهاتالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان)١(

كما یلي:هي مسجلة في بیان المركز المالي مالیةبموجوداتالتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة 

٢٠١٤٢٠١٣
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١,٣٨٠,٠٠٨١,٤٦٦,٨٢٩أرصدة لدى مصرف قطر المركزي  
٧,٥١٤,٢٠٨٤,٨٤٨,٥٣٠أرصدة لدى البنوك

٢١,٨٣٩,٢٨٠١٩,٠٢١,٠١٧موجودات تمویل
٥,٣٤٩,٨٤٧٦,٥٢١,٤٨٥استثمارات مالیة 
٣٧٢,١٠٧٣٠٤,٦٨١موجودات أخرى

٣٦,٤٥٥,٤٥٠٣٢,١٦٢,٥٤٢

كما یلي:هي التعرض لمخاطر االئتمان األخرى 
٤,٧٤١,٦١٣٣,٠٥٠,٠٢٣تسهیالت إئتمانیة غیر مستغلة

١,٣٨٥,٦٩٧١,١١٢,٥٩٣خطابات ضمان
٣٤٥,١١١٢٩٢,٢٨٢اعتمادات مستندیة

٣٥,٤٦٥٨٠,٦١٣قبوالت بنكیة
١٧,٦٨١١٩,٨٧٢أخرى

٦,٥٢٥,٥٦٧٤,٥٥٥,٣٨٣

األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به للتعزیزات یمثل الجدول أعاله سیناریو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون 
ریة االئتمانیة األخرى المرفقة. بالنسبة للموجودات المسجلة في بیان المركز المالي، استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القیم الدفت

الواردة في بیان المركز المالي الموحد.

الضمان المالي هو أقصى قیمة یمكن للبنك أن یدفعها في حال طلب الضمان.الحد خطر اإلئتماني المتعلق بالحد األقصى للتعرض لل
للتعرض لمخاطر اإلئتمان المتعلقة باإللتزامات التمویلیة هو كامل مبلغ اإللتزام ، في كال الحالتین فإن الحد األقصى للتعرض األقصى

كز المالي الموحد.للمخاطر أكبر بكثیر من المبلغ المعترف به كمطلوبات في بیان المر 

تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان)٢(

القطاعات الجغرافیة

یحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقیمها الدفتریة (بدون األخذ في االعتبار أي ضمان یتم االحتفاظ به أو أي تعزیز ائتماني 
الجغرافیة و بناءا على مقر إقامة اطرافها المقابلة :آخر) طبقا لتصنیفها بالمناطق 

قطر٢٠١٤
دول مجلس التعاون 

الخلیجي األخرى
دول الشرق 
اإلجماليأخرىاألوسط األخرى

موجودات مسجلة في بیان المركز 
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريالمالي الموحد:

١,٣٨٠,٠٠٨---١,٣٨٠,٠٠٨مركزيقطر المصرفأرصدة لدى 
٦,١٨٩,١١٦٨٤٥,٠٢١٤,٤٩٥٤٧٥,٥٧٦٧,٥١٤,٢٠٨أرصدة لدى البنوك

٢١,٨٣٨,٩٤٦٢٤٧٣٣٥٤٢١,٨٣٩,٢٨٠موجودات تمویل
٤,٩٨٨,٦٥٦١١٠,١٨٦٣٤,٧٤٥٢١٦,٢٦٠٥,٣٤٩,٨٤٧استثمارات مالیة 
٣٧٢,١٠٧---٣٧٢,١٠٧موجودات أخرى

٣٤,٧٦٨,٨٣٣٩٥٥,٤٥٤٣٩,٢٧٣٦٩١,٨٩٠٣٦,٤٥٥,٤٥٠
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البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٣٤-

)إدارة المخاطر المالیة (تتمة)٤(

)مخاطر االئتمان (تتمة(ب)
)تتمةمع التعرض لمخاطر االئتمان (تركز مخاطر الموجودات المالیة)٢(

)(تتمةالقطاعات الجغرافیة

قطر٢٠١٣
دول مجلس التعاون 

الخلیجي األخرى
دول الشرق األوسط 

اإلجماليأخرىاألخرى
مسجلة في بیان المركز موجودات 

المالي الموحد:
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

١,٤٦٦,٨٢٩---١,٤٦٦,٨٢٩مركزيقطر المصرف أرصدة لدى 
٣,٢٨٠,٦٣٧١,٢٠٩,٧١٢٢,٩٤١٣٥٥,٢٤٠٤,٨٤٨,٥٣٠أرصدة لدى البنوك

١٩,٠٢١,٠١٧-١٨,٨٢٤,٦٦٦١٨٤,٢٥٦١٢,٠٩٥موجودات تمویل
٦,٥٢١,٤٨٥--٦,٣٨٦,٧٤٩١٣٤,٧٣٦استثمارات مالیة 
٣٠٤,٦٨١---٣٠٤,٦٨١موجودات أخرى

٣٠,٢٦٣,٥٦٢١,٥٢٨,٧٠٤١٥,٠٣٦٣٥٥,٢٤٠٣٢,١٦٢,٥٤٢
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة))٤(

مخاطر االئتمان (تتمة)(ب)

تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان (تتمة))٢(

القطاعات الجغرافیة (تتمة)

قطر

دول مجلس 

التعاون الخلیجي 

األخرى

دول الشرق 

اإلجماليأخرىاألوسط األخرى

موجودات خارج بیان المركز 

:المالي الموحد

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

٢٠١٤

٤,٧٤١,٦١٣---٤,٧٤١,٦١٣غیر مستغلةائتمانیةتسهیالت 

١,٣٨٥,٦٩٧---١,٣٨٥,٦٩٧خطابات ضمان

٣٤٥,١١١---٣٤٥,١١١مستندیةاعتمادات 

٣٥,٤٦٥---٣٥,٤٦٥قبوالت بنكیة 

١٧,٦٨١---١٧,٦٨١أخرى

٦,٥٢٥,٥٦٧---٦,٥٢٥,٥٦٧

قطر

دول مجلس 

التعاون الخلیجي 

األخرى

دول الشرق األوسط 

اإلجماليأخرىاألخرى

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

٢٠١٣

تسهیالت ائتمانیة غیر 

٣,٠٥٠,٠٢٣---٣,٠٥٠,٠٢٣مستغلة

١,١١٢,٥٩٣---١,١١٢,٥٩٣خطابات ضمان

٢٩٢,٢٨٢---٢٩٢,٢٨٢اعتمادات مستندیة

٨٠,٦١٣---٨٠,٦١٣قبوالت بنكیة 

١٩,٨٧٢---١٩,٨٧٢أخرى

٤,٥٥٥,٣٨٣---٤,٥٥٥,٣٨٣



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٣٦-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

)تتمة(تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان)٢(

الصناعةقطاعات 

التعزیزات اإلئتمانیة األخرىالضمانات أو اإلعتبار ، مخاطر ائتمان المجموعة بقیمها الدفتریة قبل األخذ في یحلل الجدول التالي
:حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعةب

التعرض إجمالي
مخاطرلل

التعرض إجمالي 
مخاطرلل

٢٠١٤٢٠١٣
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٩,٩٧٨,٩١٦٦,٧٩٤,٤٦٩الخدمات
٨,٩٠٠,٩٥٥١٠,٠٤٦,٩٧١العالقةالحكومة والهیئات ذات 

٨,٣٢٩,٢٨١٧,٢٣٧,٧٣٨العقارات
٦,٥٢٥,٥٦٧٤,٥٥٥,٣٨٣المطلوبات المحتملة

٦,٠٤١,٤٧٦٥,٤٤٨,٤٨٠أفراد 
١,٣٣٤,٨٦٦٨٨٦,١١٥التجارة

٨٥٣,٣٠٨٧٢٥,٦٧٨المقاوالت
٢٣٥,٣٣٦٢٤٢,٩٧٢الصناعة

٧٨٢,٣٠٩٧٨٠,١١٨أخرى
٤٢,٩٨١,٠١٤٣٦,٧١٧,٩٢٤

التعرض لمخاطر االئتمان

:)أو ما یعادلها(یعرض الجدول أدناه تحلیال للموجودات المالیة حسب تصنیف وكاالت التصنیف استنادا إلى تصنیفات ستاندر آند بورز 

٢٠١٤٢٠١٣
قطريلایرألف قطريلایرألف 

التصنیف المعادل
٧,٥٩٢,٦٦٣٩,٣٦٢,٠٠٩أ أ–أ أ أ إلى 
٥,٦٩٣,٥١١٢,٢١٤,٦٣٠أ-+أ إلى 

٨٠,٩٥٤٤٧٧,٨٦٦ب ب ب-+ ب ب ب إلى 
٣,٠٧٤٤,٢٠٣ب-+ ب ب إلى 
٢٣,٠٨٥,٢٤٨٢٠,١٠٣,٨٣٤غیر مصنفة

٣٦,٤٥٥,٤٥٠٣٢,١٦٢,٥٤٢



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٣٧-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

جودة االئتمان)٣(

یوضح الجدول التالي تفاصیل جودة االئتمان :
في أدوات الدینمالیةاستثمارات أرصدة لدى البنوكموجودات تمویل

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

غیر  متأخرة السداد ولم تنخفض

( منخفضة المخاطر )قیمتها

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

لف أ

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

--٢٢,٨٣٢,٤٢١١٩,٨٤٣,٦١٤٧,٥١٤,٢٠٨٤,٨٤٨,٥٣٠القیمة اإلجمالیة

----)١,١٥١,١٤٢()١,٤٦١,٥٥٢(مؤجلةرباحأ

--٢١,٣٧٠,٨٦٩١٨,٦٩٢,٤٧٢٧,٥١٤,٢٠٨٤,٨٤٨,٥٣٠القیمة الدفتریة

متأخرة السداد وغیر منخفضة 

القیمة ( تصنیف خاص ) 

----٤٠٤,٩٢٦٢٤٥,٣٠١القیمة الدفتریة

منخفضة القیمة 

----٧٧,٩٨٨٨٦,٨٩٣أشهر)٣دون المستوى (أكثر من 
٦مشكوك في تحصیلها (أكثر من 

٢٣,١٨٨٢٢,٣٤٢أشهر)
----

----١٢٧,٧٢٨١١٠,٥٠٠أشهر)٩ردیئة (أكثر من 

٢٢٨,٩٠٤٢١٩,٧٣٥----
ناقص : مخصص االنخفاض في 

)١٢٣,٢٠٥()١٤٩,٧٥٧(القیمة
----

----)١٣,٢٨٦()١٥,٦٦٢(ناقص : أرباح معلقة

)١٣٦,٤٩١()١٦٥,٤١٩(----

---٦٣,٤٨٥٨٣,٢٤٤بالصافي–القیمة الدفتریة 

رات مالیةاستثما

بالقیمة العادلة من خالل بیان 

١٨,١٨٩٣١,٨١٣----الدخل

٥,٣٣١,٦٥٨٦,٤٨٩,٦٧٢----بالتكلفة المطفأة

٥,٣٤٩,٨٤٧٦,٥٢١,٤٨٥----القیمة الدفتریة

٢١,٨٣٩,٢٨٠١٩,٠٢١,٠١٧٧,٥١٤,٢٠٨٤,٨٤٨,٥٣٠٥,٣٤٩,٨٤٧٦,٥٢١,٤٨٥إجمالي القیمة الدفتریة 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٣٨-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

)تتمةجودة االئتمان ()٣(

دین التي انخفضت قیمتها ذات طبیعة التمویل واالستثمارات في أدوات موجودات 

دین التي انخفضت قیمتها بصورة فردیة (بخالف تلك المسجلة ذات طبیعة التمویل واالستثمارات في أدوات موجودات

دلیل موضوعي على انخفاض قیمتها وال تتوقع تحصیل وجودالدخل) التي تحدد المجموعة بیانبالقیمة العادلة من خالل 

.اإلستثمارات المالیةالتمویل/ إلتفاقیاتالمبلغ األصلي والربح المستحق بكاملهما بناء على الشروط التعاقدیة 

. في قیمتهاتقییم اإلنخفاض المسجلة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل ال یتم في أدوات ذات طبیعة دیناالستثمارات 

السداد وغیر منخفضة القیمةمتأخرةموجودات تمویل 

هي تلك التي تجاوزت مدفوعات ربحها التعاقدي أو مبلغها األصلي متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمةالتمویل موجودات

موعد استحقاقها ولكن المجموعة ترى بأنه من غیر المناسب تكوین مخصص النخفاض القیمة على أساس مستوى 

الضمان/ الضمانات المتاحة و/ أو مرحلة تحصیل المبالغ المستحقة للمجموعة.

٢٠١٤٢٠١٣

ألف لایر قطريقطريألف لایر 

١٧٠,١٢٧١٧٩,٨٨٠یوما٣٠حتى 

٢٣٤,٧٩٩٦٥,٤٢١یوما٨٩إلى ٣١

٤٠٤,٩٢٦٢٤٥,٣٠١إجمالي



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٣٩-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

الضمانات )٤(

مصرف قطر المركزي ویتم تقییمها بالرجوع إلى سعر السوق أو مؤشرات تعلیماتیستند تحدید أهلیة وقیمة الضمان إلى 

مماثلة.أخرى موجودات 

التمویل موجوداتشكل ودیعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل تتمثل فيالمجموعة إن ضمانات 

.متأخرة السداد

ملیون لایر قطري ٣٤٨مبلغ یوم٣٠بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها حتى اتإجمالي الضمانقیمةبلغت 

ملیون لایر قطري) للمبالغ التي تجاوزت ٢٠١٣:١٩,٦(ملیون لایر قطري١,٠٧٧،قطري)لایرملیون١٧٨,٧: ٢٠١٣(

للمبالغ التى تجاوز )يملیون لایر قطر ٢٠١٣:١٣٥,١(يملیون لایر قطر ٣٠٢ویوم٦٠یوم وحتى ٣٠موعد استحقاقها 

یوم.٩٠موعد إستحقاقها 

سیاسة الشطب

بخسائر ةخاصوأیة مخصصات في أدوات ذات طبیعة دین اإلستثمار تقوم المجموعة بشطب موجود تمویلي أو رصید 

غیر قابلالخاص به الضمان عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن الموجود التمویلي أو االنخفاض في القیمة

موافقة مصرف قطر المركزي.الحصول علىبعدذلك للتحصیل و 

/ المصدر مثل للعمیللمعلومات مثل حدوث تغییرات كبیرة في المركز المالي ااألخذ باإلعتباریتم القیام بهذا التحدید بعد 

/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان لسداد المبلغ بكامله. بالنسبة للموجودات العمیلعدم مقدرة 

تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقه.حالةالتمویلیة القیاسیة ذات المبالغ الصغیرة، تستند قرارات الشطب عموما على 

لایر قطري ) .ملیون٢:  ٢٠١٣ملیون لایر قطري ( ١,٧خالل السنة تم شطب مبلغ



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٠-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

مخاطر السیولة(ج)

مثال ماتها عند حلول موعد استحقاقها، مخاطر السیولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة التزا
الرتباطات التعاقدیة أو التدفقات النقدیة الخارجة األخرى مثل لالالزمالنقدعلى ذلك، نتیجة لسحب ودائع العمالء أو 

بالنسبة ألدوات إدارة المخاطر وخالفها. ستؤدي هذه التدفقات التأمینات النقدیةطلب الدین أو ادوات استحقاقات 
في ظل الظروف القاسیة قد الموارد المالیة المتاحة لتمویل العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات.نقصالخارجة إلى 

ینتج عن عدم توفر السیولة تخفیضات في بیان المركز المالي الموحد ومبیعات الموجودات أو احتمال عدم المقدرة 
في جمیع العملیات موجودةعلى الوفاء بارتباطات التمویل. إن المخاطر التي ال یمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها 

ة وأحداث على مستوى السوق أن تتأثر بمجموعة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسسیة ویمكن البنكالتشغیلیة 
.باإلضافة إلى غیرهاویتضمن ذلك أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة والكوارث الطبیعیةبأكمله

إدارة مخاطر السیولة)١(

إلى حد كبیر من صكوك مصرف قطر تتكونتحتفظ المجموعة بمحفظة من األصول السائلة عالیة الجودة والتي 
إلزاميتحتفظ المجموعة باحتیاطى ، كماوالودائع بین البنوك قصیرة االجلو استثمارات متاجرة قصیرة األجلالمركزي

إدارة مخاطر السوق مخاطر السیولة للبنك على أساس یومي من خالل تراقب لدى مصرف قطر المركزي.
. تطلب ذلكحالار اجهاد السیولة و تقوم االدارة بتقدیم النتائج إلى لجنة المخاطر التخاذ الالزم في باختسیناریوهات 

.مجلس االدارةجمیع سیاسات وٕاجراءات السیولة تخضع لمراجعة وموافقة 

سیولةالتعرض لمخاطر ال)٢(

صافي الموجودات السائلة إلى نسبةالذي یتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السیولة هو الرئیسالقیاس
صافي یتضمن. إجمالي الموجودات بإستحقاقها مقابل إجمالي المطلوبات بإستحقاقها):(مثالودائع العمالء

والتي یوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع من في أدوات ذات طبیعة دین ٕاستثمار الموجودات السائلة النقد وما یعادله و 
والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل الشهر التالي. یتم استخدام احتساب وأدوات ذات طبیعة دین البنوك 

تقوم ادارة مصرف قطر المركزي.التي یتطلبها، لقیاس التزام المجموعة بحدود السیولة مماثل، ولكنه غیر مطابق
مخاطر السوق بمراقبة مخاطر السیولة للبنك على أساس یومي كما تقوم بإجراء اختبار اجهاد السیولة للتأكد من توافق 

.بنك مع متطلبات مصرف قطر المركزيال

نات المالیة و خالل السنة ان تفاصیل معدل صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء للبنك في تاریخ البیا
كانت على النحو التالي :

٢٠١٤٢٠١٣
٪٪

دیسمبر٣١في 
١٤٣١٦٣المتوسط للسنة

١٦٧١٨٢الحد األقصى للسنة
١٢١١٣٨لسنةلالحد األدنى 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤١-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر السیولة ((ج)

تحلیل االستحقاق)٣(

التعاقدیة. لمجموعة على أساس استحقاقاتها ومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق لیتم إجراء تحلیل سیولة موجودات 

حسابات اإلستثمار المطلق ، یتم عندئذ اصحابفي حالة عدم وجود إستحقاق تقاعدي متفق علیه للموجودات والمطلوبات وحقوق 

.تحلیل اإلستحقاق بناء على اإلستحقاقات المتوقعة

سنوات٥- ١أشهر إلى سنة٣أشهر٣- ١أقل من شهرالقیمة الدفتریة

٥أكثر من 

سنوات

٢٠١٤
ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

أرصدة لدى مصرف نقد و 

١,٢٣١,٨١٢---١,٦٢٢,١١٢٣٩٠,٣٠٠قطر المركزي

--٧,٥١٤,٢٠٨٤,٧٤٦,٦٦٧٤٠٠,٥٦٥٢,٣٦٦,٩٧٦أرصدة لدى البنوك

٢١,٨٣٩,٢٨٠٢,١٩٤,٨١٧٢,١٢١,٥٥٩٥,٢٠٨,٦٦١١٠,١٧٢,٣٩٦٢,١٤١,٨٤٧موجودات التمویل

٥,٥٩٧,٧٨٦٣٦٦,٩٢٦٢٤٨,٨٦٧٦٤٨,١٤٣٤,٠٥١,٣٥٨٢٨٢,٤٩٢استثمارات مالیة

إستثمارات في شركات 

٣٥٥,٣٣٨----٣٥٥,٣٣٨زمیلة

٣٠٨,٤٣٣١٧٧,٩٤١---٤٨٦,٣٧٤في عقاراتاستثمارات 

١٦,٣٧١٤٩٩,٤٨٥---٥١٥,٨٥٦موجودات ثابتة

--٣٧٢,٠٨٠٩٤,٤٢١-٤٦٦,٥٠١موجودات أخرى

٣٨,٣٩٧,٤٥٥٧,٦٩٨,٧١٠٣,١٤٣,٠٧١٨,٣١٨,٢٠١١٤,٥٤٨,٥٥٨٤,٦٨٨,٩١٥إجمالي الموجودات 

--٣,٣٣٨,٧١٥١,٠٤١,٧٨٥٢,٢٩٠,٧٤٠٦,١٩٠بنوك نمأرصدة 

----٦,٢١٥,٧٠٥٦,٢١٥,٧٠٥حسابات العمالء الجاریة 

-٢,٥٤٣,٩١٦---٢,٥٤٣,٩١٦صكوك تمویل

٢٣,٣٣٤-٥٠٨,٣٢١٤٤,٢١٨٢٣٣,٣٨٣٢٠٧,٣٨٦مطلوبات أخرى

١٢,٦٠٦,٦٥٧٧,٣٠١,٧٠٨٢,٥٢٤,١٢٣٢١٣,٥٧٦٢,٥٤٣,٩١٦٢٣,٣٣٤المطلوبات إجمالي 

أصحاب حسابات حقوق

-٢٠,٤٢٢,٦٣٥٨,٦٩٨,٣٧٧٣,٥٤٣,٠١٥٧,٠٥٥,٢٥٣١,١٢٥,٩٩٠االستثمار المطلق

٣٣,٠٢٩,٢٩٢١٦,٠٠٠,٠٨٥٦,٠٦٧,١٣٨٧,٢٦٨,٨٢٩٣,٦٦٩,٩٠٦٢٣,٣٣٤مالياإلج

١,٠٤٩,٣٧٢١٠,٨٧٨,٦٥٢٤,٦٦٥,٥٨١)٢,٩٢٤,٠٦٧()٨,٣٠١,٣٧٥(٥,٣٦٨,١٦٣فجوة اإلستحقاق



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٢-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر السیولة ((ج)

)تتمةتحلیل االستحقاق ()٣(

سنوات٥- ١أشهر إلى سنة٣أشهر٣- ١أقل من شهرالقیمة الدفتریة

٥أكثر من 

سنوات

٢٠١٣
ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

قطريلایر 

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

أرصدة لدى مصرف نقد و 

١,١٦٧,٧٠٣---١,٦٦٩,٣٢٢٥٠١,٦١٩قطر المركزي

--٤,٨٤٨,٥٣٠٤,١٣٨,٥٥٠٣٤٥,٨٣٠٣٦٤,١٥٠أرصدة لدى البنوك

١٩,٠٢١,٠١٧١,١٢٧,٦٣٣٢,١١٢,٩٩٠٤,٣٦٨,٨٥٩١٠,٠٩٥,١٤٠١,٣١٦,٣٩٥موجودات التمویل

٤,٠٣٨,٧٤٩٤٦٣,٤٥٢-٦,٧٦٠,٣٨٠٢,١٤٨,٥٠٣١٠٩,٦٧٦استثمارات مالیة

إستثمارات في شركات 

٣٧١,٥٣٦---٣٧١,٥٣٦زمیلة

-٥٩١,٣٤٩---٥٩١,٣٤٩في عقاراتاستثمارات 

٩,١٥٥٣٩٣,٠٥١---٤٠٢,٢٠٦موجودات ثابتة

--٣٠٣,٦٣٣٧٢,٤٩١-٣٧٦,١٢٤أخرىموجودات 

٣٤,٠٤٠,٤٦٤٧,٩١٦,٣٠٥٢,٨٧٢,١٢٩٤,٨٠٥,٥٠٠١٥,١٠٥,٩٢٩٣,٣٤٠,٦٠١لي الموجودات إجما

--١,٣٩٥,٩٩٩٦٠٢,٦٧١٤٢٩,١٧٨٣٦٤,١٥٠بنوك منأرصدة 

----٥,٦٧٠,٨٠٩٥,٦٧٠,٨٠٩حسابات العمالء الجاریة 

-٢,٥٤٢,٠٨٢---٢,٥٤٢,٠٨٢صكوك تمویل

٤٧٩,٤٢٤٧٩,٢٨٥٢٤٧,٧٧٣١٢٩,٤٣٩٢,٦٧٩٢٠,٢٤٨مطلوبات أخرى

١٠,٠٨٨,٣١٤٦,٣٥٢,٧٦٥٦٧٦,٩٥١٤٩٣,٥٨٩٢,٥٤٤,٧٦١٢٠,٢٤٨إجمالي المطلوبات 

أصحاب حسابات حقوق

-١٨,٨١٥,٠٠٦٩,٩٩٦,٩١٠٢,٣٩٩,٧٠٠٥,٤٤٨,٨١٢٩٦٩,٥٨٤االستثمار المطلق

٢٨,٩٠٣,٣٢٠١٦,٣٤٩,٦٧٥٣,٠٧٦,٦٥١٥,٩٤٢,٤٠١٣,٥١٤,٣٤٥٢٠,٢٤٨مالياإلج

١١,٢٢٠,٠٤٨٣,٦٩١,٨٨٩)١,١٣٦,٩٠١()٢٠٤,٥٢٢()٨,٤٣٣,٣٧٠(٥,١٣٧,١٤٤فجوة اإلستحقاق



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٣-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

مخاطر السوق(د)

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب 

التغیرات في أسعار السوق. تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت الربح ومؤشرات العمالت واألسهم وكل ما 

في مستوى التغیرات في معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح یتعرض لتغیرات عامة أو محددة في السوق والتقلب 

وتوزیعات االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسهم. 

ادارة مخاطر تم مراقبتها من قبل یو مجموعة الخزینة مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغیر المتاجرة في تتركز 

المخاطر بمجلس االدارة .لجنة . یتم رفع تقاریر بشكل منتظم إلى السوق بمجموعة المخاطر

ألفراد والشركاتايقطاعموجودات ومطلوبات المرتبط ببشكل أساسي من إدارة معدل الربح الغیر متداولةمحافظ التنشأ 

من استثمارات نشأالتى تاالسهمصرف العمالت األجنبیة ومخاطر مخاطر محافظ لغیر المتاجرة التتضمن.بالمجموعة

وحقوق الملكیة.في أدوات ذات طبیعة دین المجموعة 

إدارة مخاطر السوق)١(

/ لجنة الحدوداألصول والخصوم (ألكو)تسند الصالحیة الكلیة عن مخاطر السوق إلى لجنة  ادارة . / لجنة اإلستثمار 

(تخضع لمراجعة السوق مخاطر دارةإلتفصیلیة عن وضع سیاسات ولةؤ المسيهبمجموعة المخاطرمخاطر السوق 

. الهدف الرئیسي إلدارة مخاطر السوق هو تحدید المراجعة الیومیة لتطبیقهاو ) المخاطر بمجلس االدارةوموافقة لجنة 

لضمان وحمایة مصالح جمیع المساهمین. تنظر المجموعة الى إدارة مناسبةوتصنیف وٕادارة مخاطر السوق بطریقة 

المفاضلة بینتعظیممن ذلك لیس لتحیید مخاطر السوق، ولكن بدال اأساسیة والغرض منهككفاءةق مخاطر السو 

المخاطر / العائد ضمن حدود واضحة المعالم. وجود مخاطر السوق یتطلب قیاس حجم التعرض. هذا اإلجراء هو مقدمة 

من المجموعةعلى رأس مال كاف لحمایة التحوط أو الحفاظو تخفیض التعرض تتمثل فىأساسیة إلدارة المخاطر التي 

خطر ضعف القدرة التشغیلیة.

ختبار اإلجهاد.نماذج سیناریوهات إهولمحفظة المجموعةاألداة الرئیسیة المستخدمة لقیاس ومراقبة مخاطر السوقنإ



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٤-

تحلیل الحساسیة

إن إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح تكملها مراقبة حساسیة الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة 

االعتبار بشكل شهري تتضمن لمختلف السیناریوهات المعیاریة وغیر المعیاریة لمعدالت الربح. السیناریوهات المعیاریة التي تؤخذ في 

نقطة أساس صعودا أو هبوطا في أكبر من ٥٠نقطة أساس لهبوط أو صعود متناظر في كافة منحنیات العائدات حول العالم و١٠٠

جزء االثني عشر شهرا في كافة منحنیات العائدات. فیما یلي تحلیل لحساسیة المجموعة لزیادة أو نقصان في معدالت ربح السوق 

:كما یليض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنیات العائدات ومركز مالي ثابتبافترا

متناظرةنقطة أساس١٠٠
نقصزیادة
ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري
حساسیة صافي الربح

٤٤(٢٠١٤٤٤(
دیسمبر٣١في 

٢٠١٣
)٦٩(٦٩دیسمبر٣١في 

محافظ لغیر المتاجرة-التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

مخاطر سعر السهم

مخاطر سعر السهم هي مخاطر انخفاض القیمة العادلة لألسهم نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات األسهم واألسهم الفردیة. ینشأ 
بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والقیمة العادلة من التعرض لمخاطر سعر السهم غیر المتاجر به من أسهم حقوق الملكیة المصنفة 

خالل حقوق الملكیة.
تتعرض المجموعة أیضا إلى مخاطر سعر السهم وفیما یلي تحلیل الحساسیة لتلك المخاطر:

األثر على الربح والخسارة األثر على حقـوق المساهمین
التغیر في أسعار 

٪األسهم  مؤشرات األسواق

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤
ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

١٠,٩٦٨ ١١,٧٤٨ ٣,٥٨٧ - /+-١٠ بورصة قطر

- - - ٣,٦٩١ /+-١٠ دمشق لألوراق المالیةسوق

وأسعار صرف العمالت األجنبیة الخ. ویستند تم إعداد التحلیل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة مثل معدالت الربح 
إلى االرتباط التاریخي ألسهم حقوق الملكیة بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون التغیرات الفعلیة مختلفة عن المعروضة أعاله.

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

تتمة)مخاطر السوق ((د)

محافظ لغیر المتاجرة-الربح التعرض لمخاطر معدل)٢(



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٥-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤
)تتمةمخاطر السوق ((د)

)تتمةالمتاجرة (محافظ لغیر -التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

مخاطر العملة 
اسعار العمالت األجنبیة.  معدلقیمة الموجودات المالیة سوف تتقلب بسبب التغیرات في من أن ان مخاطر العملة هي المخاطر 

اسعار العمالت األجنبیة السائدة في بیان المركز المالي . ان مجلس اإلدارة قد وضع معدلتتعرض المجموعة إلى هذه التقلبات في 
الت والتي یتم مراقبتها بشكل یومي. ألقصى في التعرض لمستوى عرض العمالحد ا

یبین الجدول التالي تأثیر التغیر المنطقي الممكن حدوثه في معدالت صرف العمالت مقابل اللایر القطري على صافي الربح للسنة ، 
:ثبات العوامل األخرى المتغیرةبإفتراض

العملة معدل صرفالتغیر في

التأثیر على بیان الدخللسعر السهم

٪٢٠١٤٢٠١٣

ألف لایر قطريألف لایر قطري

لعملةا
١٠٣٨١١٥-+/یورو

١٠٦٥٩٨٥-+/يجنیه استرلین

١٠٣٠,٢٠٣٢٦,٤٨٩-+/عمالت أخرى 

تدیر المجموعة تعرضها للعمالت من خالل الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. یتم وضع حدود لكل عملة على المستوى 

سنة. إن سعر صرف اللایر القطري مثبت بالنسبة للدوالر األمریكي. وبالرغم من أن المجموعة ال الفردي والجماعي في بدایة كل 

تتعرض ألي مخاطر من تغیر سعر العملة نتیجة لتثبیت سعر صرف اللایر القطري للدوالر األمریكي إال أنه تم وضع حدود 

مخاطر عمالت أخرى.ةیوالمجموعة لیست معرضة ألخرى یعتبر محدود للدوالر األمریكي. إن التعرض لمخاطر العمالت األ



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٦-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمحافظ لغیر المتاجرة (-التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

المخاطر التشغیلیة(هـ)

المخاطر التشغیلیة هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة عدیدة مرافقة الرتباط المجموعة 

باألدوات المالیة بما في ذلك العملیات والموظفین والتكنولوجیا والبنیة التحتیة ومن عوامل خارجیة بخالف مخاطر االئتمان 

تنشأ من المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لسلوك الشركات. والسوق والسیولة كتلك التي 

تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة مع بغیة تحقیق التوازن وإن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغیلیة 

تحد من المبادرة واإلبداع.الفاعلیة الكلیة من حیث التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي

تسند المسؤولیة الرئیسیة عن وضع وتطبیق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارة العلیا ضمن كل وحدة. ویتم دعم 

هذه المسؤولیة بوضع المعاییر الكلیة للمجموعة إلدارة المخاطر التشغیلیة في النواحي التالیة:

لمهام متضمنة التصریح المستقل للمعامالت.متطلبات للفصل المناسب بین ا-

متطلبات تسویة المعامالت ومراقبتها.-

االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى.-

.توثیق الضوابط واإلجراءات-

المخاطر التي یتم متطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تتم مواجهتها وكفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة -

تحدیدها.

.متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالیة واإلجراء التصحیحي المقترح-

.وضع خطط الطوارئ-

.التدریب والتطویر المهني-

.المعاییر األخالقیة والعملیة-

تخفیف المخاطر بما في ذلك التأمین أینما كان ذلك فعاال.-



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٧-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمحافظ لغیر المتاجرة (-التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

إدارة رأس المال(و)

يرأس المال النظام

إن سیاسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة 

مستوى رأس المال على عائد المساهمین وتعترف المجموعة بالحاجة إلى التطویر المستقبلي لألعمال. یتم أیضا االعتراف بأثر 

اإلبقاء على التوازن بین العائدات األعلى التي یمكن تحقیقها بمعدل مدیونیة أعلى والمنافع والضمان الذین یمكن الحصول 

علیهما بمركز رأس مال متین.

.السنة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة خارجیًالقد التزمت المجموعة وعملیاتها المنظمة بشكل فردي خالل 

التي تم تبنیها من قبل مصرف قطر المركزي.٢یتم احتساب معدل كفایة رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل 

دیسمبر كما یلي:٣١ولوائح مصرف قطر المركزي في ٢للمجموعة بموجب بازل يكان مركز رأس المال النظام

٢٠١٤٢٠١٣
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٤,٠٧٢,٧٢٣٤,٠٤٧,٦٨٦رأس المال األساسي 
٢٥٥,١١٨٢٣٦,٧٤٩رأس المال المساعد 

٤,٣٢٧,٨٤١٤,٢٨٤,٤٣٥ميإجمالي رأس المال النظا

.رباح المدورة واحتیاطیات أخرى یتضمن رأس المال األساسي رأس المال واالحتیاطي القانوني واأل

من الموجودات المرجحة بالمخاطر) واحتیاطي القیمة العادلة ٪١,٢٥یتضمن رأس المال المساعد احتیاطي المخاطر (لغایة 

) ودین مساند.إذا كان سالبًا٪١٠٠إذا كان موجبا و٪٤٥(



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٨-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمحافظ لغیر المتاجرة (-التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

)تتمةإدارة رأس المال ((و)
)تتمة(يرأس المال النظام

الموجودات المرجحة بالمخاطر والقیم الدفتریة

القیمة الدفتریةالمبلغ المرجح بالمخاطر٢بازل

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

ألف 

ریـال قطري

ألف 

ریـال قطري

ألف 

ریـال قطري

ألف 

ریـال قطري

١,٣٨٠,٠٠٨١,٤٦٦,٨٢٩--لدى مصرف قطر المركزياألرصدة 

٤,٠٣٠,٩٧٠٢,٧٧١,٣٣٩٧,٥١٤,٢٠٨٤,٨٤٨,٥٣٠بنوك اللدى أرصدة 

١٦,٦٨٨,٩٠٠١٣,٨٣٨,٠٦٦٢١,٨٣٩,٢٨٠١٩,٠٢١,٠١٧موجودات تمویل

٣٣٩,٥٦٥٤١٧,٥٨٦٥,٥٩٧,٧٨٦٦,٧٦٠,٣٨٠استثمارات مالیة

١,٠٢٣,٢٢٣٨٨٧,٤٠١٤٦٦,٥٠١٣٧٦,١٢٤موجودات أخرى

١,٠٦٠,٣٣٤١,٢٨٨,٧٦٣٦,٥٢٥,٥٦٧٤,٥٥٥,٣٨٣موجودات خارج المیزانیة العمومیة

إجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فیما 

٢٣,١٤٢,٩٩٢١٩,٢٠٣,١٥٥٣٥٠,٣٢٣,٤٣٣٧,٠٢٨,٢٦٣یتعلق بمخاطر االئتمان

یتعلق الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فیما 

١,٦٢٥,٧٦٩١,٩٢٥,٠٧٥١٣٠,٠٦٢١٥٤,٠٠٦بمخاطر السوق

الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فیما یتعلق 

١,٨٣٠,٠٣٣١,٥٨٩,٤٦٣١٤٦,٤٠٣١٢٧,١٥٧بالمخاطر التشغیلیة

٣,٤٥٥,٨٠٢٣,٥١٤,٥٣٨٢٧٦,٤٦٥٢٨١,١٦٣

.٪٨لكفایة رأس المال هو ٢ووفق المتطلبات الحالیة للجنة بازل٪١٠المحدد من قبل مصرف قطر المركزي هو الحد األدنى للمعدل 

٢٠١٤٢٠١٣

ألف 

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

٢٦,٥٩٨,٧٩٤٢٢,٧١٧,٦٩٣موجودات مرجحة بأوزان المخاطر 

٤,٣٢٧,٨٤١٤,٢٨٤,٤٣٥رأس المال التنظیمي

الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كنسبة من رأس المال التنظیمي (معدل رأس 

٪١٨,٨٦٪١٦,٢٧المال)



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٤٩-

استخدام التقدیرات واألحكام٥

الرئیسیة للتقدیرات الهامةالمصادر (أ)

عنها التقریر. یتم إجراء تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمطلوبات الصادر 

تقییم مستمر للتقدیرات واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلیة 

یعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف.

مخصصات خسائر االئتمان)١(

ما إذا كان هناك انخفاض في القیمة على أساس تم یتم تقییم الموجودات التي تم قیاسها بالتكلفة المطفأة لتحدید 

وصفه في السیاسات المحاسبیة.

إن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القیمة تنطبق على الموجودات المالیة المقیمة 

للقیمة الحالیة للتدفقات بشكل فردي لتحدید ما إذا كان هناك انخفاض في قیمتها وتستند على أفضل تقدیر لإلدارة 

النقدیة التي یتوقع استالمها. تقوم اإلدارة عند تقدیر هذه التدفقات النقدیة بوضع أحكام حول الحالة المالیة للطرف 

المقابل وصافي القیمة المحققة ألي ضمان یتعلق به. یتم تقییم كل أصل تعرض النخفاض في قیمته وفقا لخصائصه

االئتمان وبشكل مستقل على استراتیجیة التخارج وتقدیر التدفقات النقدیة القابلة ، حیث تصادق إدارة مخاطر

لالسترداد من ذلك األصل. یتم تحدید الحد األدنى النخفاض القیمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى 

مصرف قطر المركزي.تعلیمات



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٠-

)تتمةاستخدام التقدیرات واألحكام (٥

)تتمة(المصادر الرئیسیة للتقدیرات الهامة (أ)

تحدید القیم العادلة)٢(

استخدام أسالیب التقییم التي بتحدیدهإن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لیس لها سعر سوق یمكن 

تمتاز يوالت،المتاجرة بها بشكل غیر متكررتم شرحها في السیاسات المحاسبیة الهامة. بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم 

وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى فإن القیمة العادلة لها تكون أقل موضوعیةفى السعر،شفافیة قلیلةب

مخاطر السیولة والتركز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.

لسیاسات التقییم التحدد امة وهي كالتالي:عالقیمة العادلة لكل إستثمار على حده وفقًا

مدرجة  في السوق عند إقفال ادلة بالرجوع إلى أفضل أسعار عرضبالنسبة لإلستثمارات المدرجة ، تحدد القیمة الع)١

الیوم في تاریخ بیان المركز المالي.

بالنسبة لإلستثمارات غیر المدرجة ، تحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى أحدث عملیات البیع أو الشراء الهامة مع أطراف )٢

أخرى والتي تمت أو هي في طور اإلنتهاء ، عند عدم وجود عملیات حدیثة قد تمت أو هي في طور اإلنتهاء ، عندئذ 

لغیرها ، فإن القیمة العادلة تكون أما بالنسبة ،قیة الحالیة إلستثمارات مماثلةتحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السو 

بناء على صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة أو غیرها من طرق التقییم ذات الصلة.

تكون بناء على صافي بالنسبة لإلستثمارات التي لها تدفقات نقدیة ثابتة أو من الممكن تقدیرها ، فإن القیمة العادلة)٣

القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من قبل المجموعة بإستخدام معدالت األرباح الحالیة إلستثمارات 

مماثلة في الشروط والخصائص.

تسجل بالتكلفة ة أعاله فإنهادقیاس القیمة العادلة لها بإستخدام اي من الطرق الوار یمكنبالنسبة لإلستثمارات التي ال )٤

مخصص اإلنخفاض في القیمة. ناقصًا



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥١-

)تتمةاستخدام التقدیرات واألحكام (٥

التقدیرات المحاسبیة الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة(ب)

تقییم األدوات المالیة)١(

في قسم السیاسات المحاسبیة الهامة.قیاس القیمة العادلة تمت مناقشتهابالمتعلقةالسیاسة المحاسبیة للمجموعة 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أهمیة المدخالت المستخدمة في 

:إجراء القیاس

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

: أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غیر مباشر ٢المستوى -

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

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

یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بیانات السوق.

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

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

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

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

م العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار القیتستند 

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

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

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

الصكوكأخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار وطرقن فائدة خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات ائتما

واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغیرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن 

والذي كان كز الماليبیان المر هدف أسالیب التقییم هو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ 

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



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٢-

)تتمةاستخدام التقدیرات واألحكام (٥

)تتمةالتقدیرات المحاسبیة الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ((ب)

تصنیف الموجود المالي)٢(

لقیمة العادلة الذي یصنف فیه التسلسل الهرمي لالمالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نهایة السنة وفق مستوىاإلستثماراتیحلل الجدول أدناه 

قیاس القیمة العادلة:

قیاس القیمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالیة نشطة

مدخالت أخرى 
یمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
یمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى ٢٠١٤
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

دین مدرجة مصنفة ذات طبیعة أدواتإستثمارات -
- - ١٨,١٨٩١٨,١٨٩بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

دین غیر مدرجة ذات طبیعة أدواتإستثمارات -
٣,٩٧٠,٤٤٣- - ٣,٩٧٠,٤٤٣المطفأة  بالتكلفةمصنفة 

دین مدرجة مصنفة ذات طبیعة أدواتإستثمارات -
- - ١,٣٦١,٢١٥١,٣٦١,٢١٥المطفأة  بالتكلفة

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
- - ١١٧,٤٧٨١١٧,٤٧٨بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
- - ٣٦,٩٠٩٣٦,٩٠٩بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

غیر مدرجة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
٩٣,٥٥٢- - ٩٣,٥٥٢مصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

العادلة بإستخدامقیاس القیمة 

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالیة نشطة

مدخالت أخرى 
یمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
یمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى ٢٠١٣
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

دین مدرجة مصنفة أدواتذات طبیعة إستثمارات -
--٣١,٨١٣٣١,٨١٣بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

دین غیر مدرجة ذات طبیعة أدواتإستثمارات -
٤,٠٢٤,٣٠٨--٤,٠٢٤,٣٠٨المطفأة  بالتكلفةمصنفة 

دین مدرجة مصنفة ذات طبیعة أدواتإستثمارات -
--٢,٤٦٥,٣٦٤٢,٤٦٥,٣٦٤المطفأة  بالتكلفة

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
--١٠٩,٦٧٥١٠٩,٦٧٥بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
--٣٥,٨٧٧٣٥,٨٧٧بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

غیر مدرجة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
٩٣,٣٤٣--٩٣,٣٤٣مصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

.٢٠١٣و٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتهیة في السنةال توجد تحویالت بین المستوى األول والثانى خالل 

.٧في إیضاح مبینةموجودات ومطلوبات المجموعة المالیة تصنیف تفاصیل 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٣-

)تتمةواألحكام (استخدام التقدیرات٥

)تتمةالتقدیرات المحاسبیة الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ((ب)

األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة)٣(

الحتساب اإلهالك. یتم تحدید هذا التقدیر مع األخذ تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة
االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.باالعتبار 

اإلنخفاض في قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة)٤(

تحدد المجموعة اإلنخفاض في قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة عند حدوث "انخفاض جوهري" أو "طویل 

القیمة العادلة ألقل من تكلفتها. یتطلب تحدید ما هو جوهري أو طویل األجل حكم ویتم بناء على عوامل نوعیة وكمیة األجل" في 

لكل استثمار بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة على حده. تقوم المجموعة ألجل هذا الحكم من بین عوامل أخرى ، بتقییم 

لمستثمر فیها وتأثیر التأخیر في التنفیذ ، وأداء الصناعة والقطاع ، والتغیرات في المؤشرات على التدهور المالي للشركة ا

التكنولوجیا والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمویلیة  أو ما إذا كان من المحتمل إفالس المستثمر فیة أو إعادة هیكلة مالیة أخرى.

تقییم اإلستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل )٥(

تقیم اإلستثمارات الغیر مدرجة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل من قبل اإلدارة بإستخدام طرق تقییم مختلفة. طرق 

یة وطریقة المعامالت المشابهة باإلضافة إلى التقییم المستخدمة تتضمن إستعمال طریقة مدخالت السوق ، وتحلیل التدفقات النقد

طرق أخرى. هذه التقنیات تتطلب من اإلدارة القیام بعمل إفتراضات وتقدیرات معینة حول التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة 

.واإلیرادات واألرباح واوضاع السوق. تتأكد اإلدارة أنه في جمیع األحوال هذه اإلفتراضات منطقیة وواقعیة

إن طریقة التقییم المختارة تستخدم بشكل كبیر مدخالت السوق ومدخالت خاصة بالمجموعة. تأخذ في اإلعتبار كافة العوامل التي 

یأخذها التعامل عند تحدید السعر وتكون متوافقة مع تقییمات السوق المقبولة لتسعیر األدوات المالیة. في كل فترة ، تقوم المجموعة 

قییم وتقوم بإختبارها للتأكد من أنها واقعیة وذلك بإستخدام أسعار من معامالت السوق أو بإستخدام نفس األداة (من بإعداد تقنیات الت

دون تعدیالت أو تقدیرات) أو بإستخدام أي معلومات سوقیة متوفرة.



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٤-

اإلستمرار في األعمال )٦(

في قامت إدارة المجموعة بعمل تقدیر لقدرة المجموعة على اإلستمرار في األعمال ولدیها نتیجة مرضیة بأنه لدى المجموعة الموارد لإلستمرار

علیه ، فإن البیان اتالعمل في المستقبل المنظور. كذلك لیس لدى اإلدارة أي شك جوهري في قدرة المجموعة على اإلستمرار باألعمال. بناءًا

المالیة الموحدة مستمرة في اإلعداد على أساس إستمرار األعمال. 

القطاعات التشغیلیة٦

ـــد ـــةالمجموعـــة ىل ـــدم القطاعـــات أقطاعـــات تشـــغیلیة كمـــا هـــو موضـــح ثالث ـــل القطاعـــات اإلســـتراتجیة للمجموعـــة. تق ـــاه وهـــي تمث دن

على  إدراة المجموعة وهیكل التقاریر الداخلیة. لكل مـن القطاعـات اإلستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة , وتدار بشكل منفصل بناءًا

شــهري علــى األقــل. /یــومي تقــوم لجنــة إدارة المجموعــة بمراجعــة تقــاریر االدارة الداخلیــة لكــل قطــاع إســتراتیجي بشــكلاإلســتراتیجیة

یشرح الملخص التالي العملیات في كل قطاع یصدر عنه تقاریر في المجموعة.

, الخدمات المصرفیة للشركات  تتضمن التمویالت والودائع والمعامالت األخرى واالرصدة مع عمالء الشركات 

والمؤسسات الحكومیة وشبه الحكومیة وعمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة.

االفراد.تتضمن التمویالت والودائع والمعامالت األخرى واالرصدة مع العمالء الخدمات المصرفیة لالفراد

اصدار في المجموعة من خالل االقتراض و تقوم بأنشطة التمویل وادارة المخاطر المركزیةالخزینة واالستثمارات 

الصكوك واستخدام أدوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطر واالستثمار في 

موجودات سائلة مثل الودائع قصیرة األجل وصكوك الشركات والحكومة.

شطة االستثماریة االنشطة التجاریة وأنشطة تمویل الشركات في المجموعة.تتضمن األن

على ربح القطاع  ونمو الموجودات تم أدناه ادراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات و المطلوبات لكل قطاع.  یقاس األداء بناءًا

. یستخدم ربح (ألكو)األصول والخصوملجنةالتي یتم إدراجها في تقاریر االدارة الداخلیة التي تتم مراجعتها من قبل والمطلوبات و 

القطاع لقیاس األداء حیث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات المعنیة هي أساس تقییم نتائج قطاعات معینة.



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٥-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

٢٠١٤
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

لالفراد 
الخزینة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

إیرادات خارجیة :

٦٧٣,٢٢٤٣٤٣,١٠٢٣٨٣,٦١٤١,٣٩٩,٩٤٠اجمالي ایرادات انشطة التمویل و اإلستثمار 
١٠١,٦٢٠-٦٢,٩٤٧٣٨,٦٧٣صافي ایرادات رسوم وعموالت 

١١,٤٧٠١١,٤٧٠--استبعاد موجودات ثابتةأرباح من 

١٧,٥٦٨١٧,٥٦٨--صافي ربح عملیات النقد األجنبي 

)١٠,٢٩٣()١٠,٢٩٣(--الحصة من نتائج شركات زمیلة 
٧٣٦,١٧١٣٨١,٧٧٥٤٠٢,٣٥٩١,٥٢٠,٣٠٥اجمالي ایراد القطاع

األخرى:البنود غیر النقدیة الهامة 

)١١,٤٢٦()١١,٤٢٦(--صافي خسائر انخفاض في قیمة إسثمارات مالیة 
)٢٨,٢٠٩(-)٢١,٥٩٩()٦,٦١٠(صافي خسائر انخفاض في قیمة موجودات التمویل 

)١٢,٦٧٩()١٢,٦٧٩(--زمیلةاتأجنبیة عند تحویل إستثمار في شركةخسائر تقییم عمل

٧٢٩,٥٦١٣٦٠,١٧٦٣٧٨,٢٥٤١,٤٦٧,٩٩١ربح القطاع قبل توزیع المصروفات   



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٦-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

٢٠١٣
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

لالفراد 
الخزینة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

قطريلایر 

إیرادات خارجیة :

٦١٤,٩٤٤٣٣٤,١٣٠٣٧١,٢٧٦١,٣٢٠,٣٥٠اجمالي ایرادات انشطة التمویل و اإلستثمار 
٥٥,٣٢٠-٣٣,٣٩٧٢١,٩٢٣صافي ایرادات رسوم وعموالت 

١٧,٠٠٧١٧,٠٠٧--صافي ربح عملیات النقد األجنبي 

٦٥,٣٧٩٦٥,٣٧٩--الحصة من نتائج شركات زمیلة 

٦٤٨,٣٤١٣٥٦,٠٥٣٤٥٣,٦٦٢١,٤٥٨,٠٥٦اجمالي ایراد القطاع

البنود غیر النقدیة الهامة األخرى:

)٥٦,٤٧١()٥٦,٤٧١(--صافي خسائر انخفاض في قیمة إسثمارات مالیة 
)٩,٥٩٣(-)٧,٣٧٥()٢,٢١٨(صافي خسائر انخفاض في قیمة موجودات التمویل 

)٦٨,٩٦٠()٦٨,٩٦٠(--زمیلةاتأجنبیة عند تحویل إستثمار في شركةخسائر تقییم عمل

٦٤٦,١٢٣٣٤٨,٦٧٨٣٢٨,٢٣١١,٣٢٣,٠٣٢ربح القطاع قبل توزیع  المصروفات   



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٧-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

٢٠١٤
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

لالفراد 
الخزینة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

١٦,٠٩١,٩٠٩٥,٧٤٧,٣٧٠١٤,١٠١,٩٠٠٣٥,٩٤١,١٧٩موجودات القطاع 

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
١٠,٤٤٢,١٨١١٦,١٩٦,١٥٩٥,٨٨٢,٦٣١٣٢,٥٢٠,٩٧١االستثمار المطلق للقطاع

٢٠١٣
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

لالفراد 
الخزینة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

قطريلایر 
الف

لایر قطري

١٣,٨٣٦,١٩٠٥,١٧٢,٧٣٢١٢,٨٨٣,٠١٨٣١,٨٩١,٩٤٠موجودات القطاع 

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
٨,٥١٥,٤٤٧١٥,٩٧٠,٣٦٩٣,٩٣٨,٨٣٩٢٨,٤٢٤,٦٥٥االستثمار المطلق للقطاع



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٨-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

الجداول التالیة تسویات إیرادات وارباح وموجودات ومطلوبات القطاع:توضح
٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

١,٤٦٧,٩٩١١,٣٢٣,٠٣٢الربح
تكالیف موظفین وٕاستهالك ومصاریف تمویل ارباح القطاعات قبل توزیع صافياجمالي

)٥٧٢,٧٢١()٦٤٢,١٧٤(ومصروفات أخرى والعائد على أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلق من األرباح 

٨٢٥,٨١٧٧٥٠,٣١١الموحدسنةصافي ربح ال

٢٠١٤
ألف لایر قطري

٢٠١٣
ألف لایر قطري

موجودات
٣٥,٩٤١,١٧٩٣١,٨٩١,٩٤٠اتإجمالي موجودات القطاع

٢,٤٥٦,٢٧٦٢,١٤٨,٥٢٤مبالغ غیر موزعة 

٣٨,٣٩٧,٤٥٥٣٤,٠٤٠,٤٦٤إجمالي الموجودات الموحدة

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
٣٢,٥٢٠,٩٧١٢٨,٤٢٤,٦٥٥القطاعاتالمطلقأصحاب حسابات اإلستثمارات وحقوق إجمالي مطلوبات 
٥٠٨,٣٢١٤٧٨,٦٦٥مبالغ غیر موزعة 

٣٣,٠٢٩,٢٩٢٢٨,٩٠٣,٣٢٠إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق الموحدة



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٥٩-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦
المناطق الجغرافیة

بناء على المناطق الجغرافیة یستند اإلیراد إلى الموقع الجغرافي للعمالء وتستند الموجودات إلى الموقع الجغرافي للموجودات.عند تقدیم المعلومات

قطر

دول مجلس 

التعاون 

الخلیجي

األخرى

دول الشرق 

األوسط بخالف 

دول مجلس 

اجماليباقي دول العالمأمریكا الشمالیةأوروباالتعاون

ألف 

قطريریـال 

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال  قطري

٢٠١٤

١,٣٠٢١,٤٦٢٢٣٢١,٥١٥,٣٠٥)١١,٢٤٥(١,٥١٧,٠٣٧١١,٥١٧اإلیرادات الخارجیة

١٨,٥٥٢,٦١٢٣٥١,٤٤٩٤١,٤٧٩٥٣,٤١٥١٨٣,٩٠٩٥٤,٦٠٩١٩,٢٣٧,٤٧٣الموجودات غیر المتداولة

٢٠١٣

١,٤٥٨,٠٥٦-١١,١٩٣-١,٤٠٢,٥٣٢٢٤,٤١٩١٩,٩١٢اإلیرادات الخارجیة

١٧,٨٣٣,٩٥٥٥٠٨,٣٤١٦٥,١٣٨١٢,١٠٦١,٠٩٢٢٥,٨٩٨١٨,٤٤٦,٥٣٠الموجودات غیر المتداولة



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٦٠-

ةوتصنیف االداوت المالیة القیمة العادل٧

یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة:

القیمة العادلة من 
خالل بیان الدخل

القیمة العادلة من 
خالل حقوق 

التكلفة المطفأةالملكیة
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريلایر قطريالف الف لایر قطري٢٠١٤

١,٦٢٢,١١٢١,٦٢٢,١١٢١,٦٢٢,١١٢--مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 
٧,٥١٤,٢٠٨٧,٥١٤,٢٠٨٧,٥١٤,٢٠٨--لدى البنوكةأرصد

٢١,٨٣٩,٢٨٠٢١,٨٣٩,٢٨٠٢١,٨٣٩,٢٨٠--موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

٢٦٦,١٢٨٢٦٦,١٢٨-١٣٥,٦٦٧١٣٠,٤٦١مقاسة بالقیمة العادلة-
٥,٣٣١,٦٥٨٥,٣٣١,٦٥٨٥,٣٢٥,٦٨٥--المطفأةبالتكلفةمقاسة -

٣٧٢,١٠٧٣٧٢,١٠٧٣٧٢,١٠٧--موجودات أخرى

١٣٥,٦٦٧١٣٠,٤٦١٣٦,٦٧٩,٣٦٥٣٦,٩٤٥,٤٩٣٣٦,٩٣٩,٥٢٠

٣,٣٣٨,٧١٥٣,٣٣٨,٧١٥٣,٣٣٨,٧١٥--بنوك أرصدة من 
٦,٢١٥,٧٠٥٦,٢١٥,٧٠٥٦,٢١٥,٧٠٥--حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٣,٩١٦٢,٥٤٣,٩١٦٢,٥٤٣,٩١٦--صكوك تمویل
٥٠٨,٣٢١٥٠٨,٣٢١٥٠٨,٣٢١--مطلوبات أخرى

--١٢,٦٠٦,٦٥٧١٢,٦٠٦,٦٥٧١٢,٦٠٦,٦٥٧



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٦١-

)ةتتم(ةوتصنیف االداوت المالیةالقیمة العادل٧

القیمة العادلة من 
خالل بیان الدخل

القیمة العادلة من 
المطفأةالتكلفة خالل حقوق الملكیة

إجمالي القیمة 
القیمة العادلةالدفتریة

الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري٢٠١٣

١,٦٦٩,٣٢٢١,٦٦٩,٣٢٢١,٦٦٩,٣٢٢--مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 
٤,٨٤٨,٥٣٠٤,٨٤٨,٥٣٠٤,٨٤٨,٥٣٠--أرصده لدى البنوك

١٩,٠٢١,٠١٧١٩,٠٢١,٠١٧١٩,٠٢١,٠١٧--موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

٢٧٠,٧٠٨٢٧٠,٧٠٨-١٤١,٤٨٨١٢٩,٢٢٠مقاسة بالقیمة العادلة-
٦,٤٨٩,٦٧٢٦,٤٨٩,٦٧٢٦,٤٧٥,٤٨١--المطفأةبالتكلفةمقاسة -

٣٠٤,٦٨١٣٠٤,٦٨١٣٠٤,٦٨١--موجودات أخرى

١٤١,٤٨٨١٢٩,٢٢٠٣٢,٣٣٣,٢٢٢٣٢,٦٠٣,٩٣٠٣٢,٥٨٩,٧٣٩

١,٣٩٥,٩٩٩١,٣٩٥,٩٩٩١,٣٩٥,٩٩٩--بنوك أرصدة من 
٥,٦٧٠,٨٠٩٥,٦٧٠,٨٠٩٥,٦٧٠,٨٠٩--حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٢,٠٨٢٢,٥٤٢,٠٨٢٢,٥٤٢,٠٨٢--صكوك تمویل
٤٧٩,٤٢٤٤٧٩,٤٢٤٤٧٩,٤٢٤--مطلوبات أخرى

--١٠,٠٨٨,٣١٤١٠,٠٨٨,٣١٤١٠,٠٨٨,٣١٤
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-٦٢-

مركزيالقطررفنقد وأرصدة لدى مص٨

٢٠١٤٢٠١٣
الف لایر قطريالف لایر قطري

١,٢٣١,٨١٢١,١٦٧,٧٠٣)١(احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

١٤٨,١٩٦٢٩٩,١٢٦أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

٢٤٢,١٠٤٢٠٢,٤٩٣النقد

١,٦٢٢,١١٢١,٦٦٩,٣٢٢

االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غیر متاح لالستخدام في العملیات الیومیة للمجموعة.)١(

بنوكالأرصدة لدى٩

٢٠١٤٢٠١٣
الف لایر قطريالف لایر قطري

٦,٨٠٨,٠٤٤٢,٥٧٣,٧١٨ودائع مضاربة 
٣٦٤,١٥٠١,٩٠٨,٤٨٨أرصده المرابحة في السلع والمعادن

٣٤٢,٠١٤٣٦٦,٣٢٤الحسابات الجاریة

٧,٥١٤,٢٠٨٤,٨٤٨,٥٣٠
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تمویلالموجودات ١٠

حسب النوع(أ)
٢٠١٤٢٠١٣

الف لایر قطريالف لایر قطري

١٦,٩٧٤,٨٨٤١٣,٢٦٣,٣٣٨ةومساومةمرابح
٥,١٠٨,٥٠٨٦,٠٩٢,٥٧٠بالتملیكةمنتهیة اجار 

١٧٤,٣٥٤٢٣٩,٤٩٩ةمضارب
٢٠٧,٨٤٨١٢٢,٩٥٦إستصناع
٦,٦٣٢٣٣,٢٧٩مشاركة 

٩٩٤,٠٢٥٥٥٧,٠٠٨أخرى

٢٣,٤٦٦,٢٥١٢٠,٣٠٨,٦٥٠إجمالي موجودات التمویل

)١,١٥١,١٤٢()١,٤٦١,٥٥٢(رباح مؤجلةأناقص:
)١٢٣,٢٠٥()١٤٩,٧٥٧(لالنخفاض في القیمة  مخصص

)١٣,٢٨٦()١٥,٦٦٢(أرباح معلقة

٢١,٨٣٩,٢٨٠١٩,٠٢١,٠١٧صافي موجودات التمویل  

ملیون ریـال قطري).٢٠٢: ٢٠١٣ریـال قطري (ملیون ٢٦٦عقود االستصناع تحت التنفیذ بلغ إجمالي القیمة الحالیة ل

خالل السنة، قام البنك بشطب دیون معدومة بعد توفر استیفاء الشروط المنصوص علیها بالكامل في تعلیمات مصرف قطر 
ملیون ریـال قطري).٢: ٢٠١٣ملیون ریـال قطري (١,٧البالغة و المركزي 

من إجمالي ٪٠,٩٨والذي یمثل ٢٠١٤دیسمبر ٣١في كماملیون ریـال قطري٢٢٩إجمالي موجودات التمویل المتعثرةبلغ

).٪١,٠٨یمثل ملیون ریـال قطري و ٢٢٠: ٢٠١٣موجودات التمویل (

كما یلي:هو حسب نوع العمالء صافي موجودات التمویلتوزیع 

٢٠١٤٢٠١٣
الف لایر قطريالف لایر قطري

١٣,٢٢٨,٣٢٩١١,٠٠٩,٨٣١الشركات

٢,٩٢٥,٩٨٤٢,٨٣٨,٤٥٤لعالقةالحكومة والهیئات ذات ا

٥,٦٨٤,٩٦٧٥,١٧٢,٧٣٢واخرىاألفراد 

٢١,٨٣٩,٢٨٠١٩,٠٢١,٠١٧
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)تتمةموجودات التمویل (١٠

و االرباح المعلقة :لقیمة موجودات التمویانخفاضالحركة في مخصص )ب(

٢٠١٤٢٠١٣

انخفاض في 

إجمالياالرباح المعلقةمحددالقیمة

انخفاض في 

إجمالياالرباح المعلقةمحددالقیمة

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

١٢٣,٢٠٥١٣,٢٨٦١٣٦,٤٩١١١٥,٥٩٢٥٨,٥٤٢١٧٤,١٣٤ینایر١الرصید في 

٩,٥٩٣-٢٨,٢٠٩٢,٣٨٧٣٠,٥٩٦٩,٥٩٣خالل السنةمكون 

)٤٥,١٧٨()٤٥,١٧٨(----مسترد خالل السنة

)٢,٠٥٨()٧٨()١,٩٨٠()١,٦٦٨()١١()١,٦٥٧(شطب خالل السنة

١٤٩,٧٥٧١٥,٦٦٢١٦٥,٤١٩١٢٣,٢٠٥١٣,٢٨٦١٣٦,٤٩١دیسمبر٣١الرصید في 

)تتمةموجودات التمویل (١٠

حسب القطاع :–موجودات التمویل قیمةإنخفاضالحركة في مخصص )ج(

إجماليافرادتمویل تمویل الشركات

ألف

قطريلایر 

ألف

قطريلایر 

ألف

قطريلایر 

٢٠١٤١٥,٢٧٩١٠٧,٩٢٦١٢٣,٢٠٥ینایر ١الرصید في 

٦,٦١٠٢١,٥٩٩٢٨,٢٠٩خالل السنةمكون

)١,٦٥٧()٥٢٠()١,١٣٧(ةمبالغ مشطوب

٢٠١٤٢٠,٧٥٢١٢٩,٠٠٥١٤٩,٧٥٧دیسمبر ٣١الرصید في 

)تتمةموجودات التمویل (١٠
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حسب القطاع :–موجودات التمویل قیمةإنخفاضالحركة في مخصص )ب(

إجماليافرادتمویل الشركاتتمویل 
ألف

قطريلایر

ألف

قطريلایر

ألف

قطريلایر

٢٠١٣١٤,٧٩٦١٠٠,٧٩٦١١٥,٥٩٢ینایر١الرصید في 

٢,٢١٨٧,٣٧٥٩,٥٩٣مكون خالل السنة

)١,٩٨٠()٢٤٥()١,٧٣٥(ةمبالغ مشطوب

٢٠١٣١٥,٢٧٩١٠٧,٩٢٦١٢٣,٢٠٥دیسمبر ٣١الرصید في 
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تتمة–موجودات التمویل١٠
حسب القطاع)د(

اجماليأخرىمضاربةإستصناعبالتملیكإجارة منتهیة مشاركةمرابحة ومساومة

ألف ریـال قطريألف ریـال قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطري

٢٠١٤
٨٦٨,١٠٧٣,١٠٩,٠٢٣----٢,٢٤٠,٩١٦مؤسسات ذات عالقةحكومة و 
٢,٨٠٩٢٥٠,٩٦٧-٢٠,١٢٢٢١,٧٨٦-٢٠٦,٢٥٠ةالصناع
٢٨,٠٤٥١,٤٣٠,٢٣١--٢٨٦,٥٣٩-١,١١٥,٦٤٧ةالتجار 

٦,١٠٠٦٥٦١,٨٦٣,١٩٣-٣٩٥,٠٦٥-١,٤٦١,٣٧٢الخدمات
١٦٨,٢٥٤٦,١٣٠٩١١,٥١٥-١٧,٦٥١-٧١٩,٤٨٠المقاوالت
٣٧,٠٢٦٨,٨٨٦,٣٨٨-٤,٣٢٢,٨٤٧١٦٩,٠٦٢-٤,٣٥٧,٤٥٣عقارات

٤٩,٧١٦٦,٥٧٧,٤٨٦--٦,٤٩٢,٨٤٧٦,٦٣٢٢٨,٢٩١شخصي
١,٥٣٦٤٣٧,٤٤٨-٣٧,٩٩٣١٧,٠٠٠-٣٨٠,٩١٩أخرى

١٦,٩٧٤,٨٨٤٦,٦٣٢٥,١٠٨,٥٠٨٢٠٧,٨٤٨١٧٤,٣٥٤٩٩٤,٠٢٥٢٣,٤٦٦,٢٥١إجمالي موجودات التمویل

)١,٤٦١,٥٥٢(ناقص: ارباح مؤجلة
نخفاض قیمةإلمخصص

)١٤٩,٧٥٧(موجودات التمویل
)١٥,٦٦٢(ةرباح معلقأ

٢١,٨٣٩,٢٨٠صافي موجودات التمویل

:مالحظة
.١٨في اإلیضاح رقم ٢٠١٢تفاصیل موجودات التمویل المتعلقة بالصكوك المصدرة خالل سنة تم االفصاح عن 
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تتمة–موجودات التمویل١٠
تتمة–حسب القطاع(د)

اجماليأخرىمضاربةإستصناعإجارة منتهیة بالتملیكمشاركة ومساومةمرابحة 
ألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف لایر قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطرييألف ریـال  قطر ألف ریـال  قطري

٢٠١٣
٤٥٩,٧٢٣٣,٠١٠,٨٣٨----٢,٥٥١,١١٥مؤسسات ذات عالقةحكومة و 
٢٥٩,٧٤٤---٢٦,٨٢٣-٢٣٢,٩٢١ةالصناع
٩٤٧,٢٨٤---٦٦٠,١٥٣٣٧٣٢٨٦,٧٥٨ةالتجار 

١,٢٥٢,١٦٠-١٢,١٠٠-٨٣٥,٢٢٩١٣٤٠٤,٨١٨الخدمات
٧٧٥,٧٧٢-٢٢٧,٣٩٩---٥٤٨,٣٧٣المقاوالت
٧,٧٣٠,٠٠٣--٢,٢٣٤,١١٩٤٦٦٥,٣٧٤,١٧١١٢١,٢٤٧عقارات

٥,٨٢٤,٥٩٢----٥,٧٩٢,٥١٥٣٢,٠٧٧شخصي
٩٧,٢٨٥٥٠٨,٢٥٧-١,٧٠٩-٤٠٨,٩١٣٣٥٠أخرى

١٣,٢٦٣,٣٣٨٣٣,٢٧٩٦,٠٩٢,٥٧٠١٢٢,٩٥٦٢٣٩,٤٩٩٥٥٧,٠٠٨٢٠,٣٠٨,٦٥٠إجمالي موجودات التمویل

)١,١٥١,١٤٢(ناقص: ارباح مؤجلة
نخفاض قیمةإلمخصص 

)١٢٣,٢٠٥(موجودات التمویل
)١٣,٢٨٦(ةرباح معلقأ

١٩,٠٢١,٠١٧صافي موجودات التمویل
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استثمارات مالیة١١

٢٠١٤٢٠١٣

االجماليغیر مدرجةمدرجةاالجماليغیر مدرجةمدرجة
ألف

ریـال  قطري
ألف 

ریـال  قطري
ألف

ریـال  قطري
ألف

ریـال  قطري
ألف 

ریـال  قطري
ألف 

ریـال  قطري
استثمارات مصنفة بالقیمة 

العادلة من خالل بیان الدخل:
دوات ذات طبیعة أ·

١٠٩,٦٧٥-١١٧,٤٧٨١٠٩,٦٧٥-١١٧,٤٧٨حقوق الملكیة
أدوات ذات طبیعة دین·

٣١,٨١٣-١٨,١٨٩٣١,٨١٣-١٨,١٨٩ذات معدل ثابت-
١٤١,٤٨٨-١٣٥,٦٦٧١٤١,٤٨٨-١٣٥,٦٦٧

ذات أدواتإستثمارات في 
طبیعة دین المصنفة بالتكلفة 

)١المطفأة (

صكوك حكومة -
٦٢٥,٢٢١٣,٩٤٧,١٤٤٤,٥٧٢,٣٦٥١,٧٣٠,٥٣٥٣,٩٩٨,٥٠٥٥,٧٢٩,٠٤٠قطر

٧٣٥,٩٩٤١٨,٩١٨٧٥٤,٩١٢٧٣٤,٨٢٩١٨,٩١٨٧٥٣,٧٤٧ذات معدل ثابت-
٦,٨٨٥٦,٨٨٥-٤,٣٨١٤,٣٨١-ذات معدل متغیر-

١,٣٦١,٢١٥٣,٩٧٠,٤٤٣٥,٣٣١,٦٥٨٢,٤٦٥,٣٦٤٤,٠٢٤,٣٠٨٦,٤٨٩,٦٧٢
أدوات حقوق إستثمارات في 

ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة 
٣٦,٩٠٩٩٣,٥٥٢١٣٠,٤٦١٣٥,٨٧٧٩٣,٣٤٣١٢٩,٢٢٠من خالل حقوق الملكیة

١,٥٣٣,٧٩١٤,٠٦٣,٩٩٥٥,٥٩٧,٧٨٦٢,٦٤٢,٧٢٩٤,١١٧,٦٥١٦,٧٦٠,٣٨٠

:تمالحظا

٦,٤٧٥: ٢٠١٣قطري (ملیون لایر ٥,٣٢٦بلغت ٢٠١٤دیسمبر ٣١فيبالتكلفة المطفأة كما ةلالستثمارات المسجلةالعادلةالقیم)١(

لایر قطري).ملیون 

(ب).٥في االیضاح رقم ةالعادلةوالتحویالت بین مستویات القیمةالعادلةمستویات قیاس القیمتم اإلفصاح عن)٢(
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)تتمةمالیة (استثمارات ١١

هي بالقیمة العادلة من خالل حقوق المساهمین خالل السنةالمقیمةدوات حقوق الملكیة أي ستثمارات فالمتراكم في القیمة العادلة لالالتغیرن إ

:كما یلي

٢٠١٤٢٠١٣

قیمة عادلة 

موجبة

قیمة عادلة 

إجماليسالبة

قیمة عادلة 

موجبة

قیمة عادلة 

إجماليسالبة

ألف 

طريلایر ق

ألف 

طريلایر ق

ألف 

طريلایر ق

ألف 

طريلایر ق

ألف 

طريلایر ق

ألف 

طريلایر ق

١٦,٠٢٨)٤,٥٣٧(١٥,٧٥٤٢٠,٥٦٥)٣٢١(١٦,٠٧٥ینایر١الرصید في 

)٢٧٤(٤,٢١٦)٤,٤٩٠()١٥,٧٥٤(٣٢١)١٦,٠٧٥(صافي التغیر في القیمة العادلة

١٥,٧٥٤)٣٢١(١٦,٠٧٥---دیسمبر٣١في الرصید 

خالل السنة ، قامت المجموعة بإعادة تصنیف استثمارات في حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة إلى 
استثمار في حقوق الملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وكانت إعادة التصنیف بغرض أن تعكس التغیرات في 

من االحتفاظ بهذه االستثمارات للمستقبل المنظور. نیة المجموعة النهاء االست ثمار من خالل المتاجرة في عائدات قصیرة األجل بدًال
ألف لایر قطري في بیان ١٥,٧٥٤، حققت المجموعة تغیر في القیمة العادلة بمبلغ ٢٠١٤دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهیة في 

ألف لایر قطري). ١٦,٥٦٠: ٢٠١٣الدخل الموحد (

المصنفة بالقیمة دوات حقوق الملكیة أو بالتكلفة المطفأةاألدوات ذات طبیعة دین المصنفةركة في مخصص انخفاض قیمة الح
: كما یليهي ) ١(العادلة من خالل حقوق الملكیة

٢٠١٤

ألف

قطريلایر 

٢٠١٣

ألف 

قطريلایر 

٨٦,٠٩٣٢٨,٦٠٤ینایر١الرصید في 

١١,٤٢٦٥٦,٤٧١ةالمخصص للسن

١,٠١٨)٣,٤٧٩(ةخالل السنتعدیالت

٩٤,٠٤٠٨٦,٠٩٣دیسمبر٣١الرصید في 

:مالحظة
في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي تقاس بالقیمة )١(

األجل (عند انخفاض كحد أدنى) أو طویل ٪٢٠(عند انخفاض القیمة السوقیة بنسبة فإن االنخفاض الهامالعادلة
أشهر على األقل) فإن اإلنخفاض في االستثمار إلى أقل من التكلفة یوضع في االعتبار عند ٩القیمة السوقیة لمدة 

تحدید ما إذا كانت قیمة االستثمار قد انخفضت.
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استثمارات في شركات زمیلة  ١٢

٢٠١٤٢٠١٣

لایر قطريألف قطريلایرألف 

٣٧١,٥٣٦٣٨١,٩٩١ینایر١الرصید في 

-٥٤,٩٦٥)١(المدفوع تحت حساب الزیادة في رأس مال الشركة الزمیلة

)٦٨,٩٦٠()١٢,٦٧٩(خسائر تقییم عملة اجنبیة 

مالیة ذات طبیعة ادوات حقوق الملكیة بالقیمة المحول الستثمارات 

-)٣٨,٢٢٠(العادلة من خالل حقوق الملكیة

٦٥,٣٧٩)١٠,٢٩٣(الحصة من نتائج األعمال 

)٦,٨٧٤()٩,٩٧١(توزیعات نقدیة

٣٥٥,٣٣٨٣٧١,٥٣٦دیسمبر٣١الرصید في 

- زمیلة كما یلي :یمتلك البنك استثمارات في شركات 

أنشطة الشركةاسم الشركة

بلد 

التأسیس

ةنسب

الملكیة

٢٠١٤

الف

قطريلایر

٢٠١٣

الف

قطريلایر

٢٩٣,٧٠٣٢٥٨,٢٤٠٪٤٩قطرإستثمار عقاري)١((ش.م.خ.ق)القابضة مكین 

٥٩,٣١٨-٪٢٠سوریاخدمات مصرفیة)٢(بنك سوریة الدولي اإلسالمي

٥٢,٦٠٣٤٤,٠٧٠٪٤٩قطرتمویلشركة التسهیالت اإلسالمیة (ذ.م.م)

٤,٥٧٠٥,٨٢٠٪٢٠سوریاتأمینالشركة اإلسالمیة السوریة للتأمین

٤,٤٦٢٤,٠٨٨٪٤٩قطرمقاوالتشركة المقاول (ذ.م.م)

٣٥٥,٣٣٨٣٧١,٥٣٦

ق.خالقابضة ش.م.مكینألف لایر قطري لزیادة رأس المال لشركة ٥٤,٩٦٥بدفع مبلغالمجموعةقامتخالل السنة ، )١(

لقرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة للشركة بتاریخ  .٢٠١٤نوفمبر ٤من خالل إصدار أسهم وفقًا

الدولي اإلسالمي من استثمار في سوریة، قامت المجموعة بإعادة تصنیف االستثمار في بنك ٢٠١٤أكتوبر ١في )٢(

بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ةمصنفذات طبیعة ادوات حقوق الملكیةمالیة استثماراتشركات زمیلة إلى 

وذلك بسبب فقد التأثیر الهام على الشركة المستثمر فیها.
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)  تتمةاستثمارات في شركات زمیلة (١٢

التي أخذت باإلعتبار من قبل المجموعة إلى البیانات المالیة وٕایرادات الشركات الزمیلة استنادًافیما یلي المركز المالي

:كالتاليوهي ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٤دیسمبر ٣١

بنك سوریة 

الدولي 

اإلسالمي

شركة 

التسهیالت 

اإلسالمیة 

(ذ.م.م)

شركة 

المقاول 

(ذ.م.م)

الشركة 

اإلسالمیة 

السوریة 

للتأمین

مكین لإلستثمار 

والتطویر العقاري 

إجمالي(ش.م.خ.ق)
الف

قطريلایر

الف

قطريلایر

الف

قطريلایر

الف

قطريلایر

الف

قطريلایر

الف

قطريلایر

١٤١,٣٢٠١٠,٩٤٣٤٨,٢٠٩١,١١٩,١١٠١,٣١٩,٥٨٢-إجمالي الموجودات

٤١,٥١٤١٠٦٢٥,٧٠٢٤٥٨,٤٤١٥٢٥,٧٦٣-إجمالي المطلوبات

٢٨,٩٣٨١,٩٦١٥,٦٩٠٨١,٨٦٩١١٨,٤٥٨-إجمالي اإلیرادات

الحصة من صافي 

)١٠,٢٩٣()٩,٥٣١(-٨,٥٣٣٣٧٤)٩,٦٦٩(الربح /(الخسارة) 
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)تتمةاستثمارات في شركات زمیلة (١٢

٢٠١٣دیسمبر ٣١

بنك سوریة 

الدولي اإلسالمي

شركة 

التسهیالت 

اإلسالمیة 

(ذ.م.م)

شركة المقاول 

(ذ.م.م)

الشركة 

اإلسالمیة 

السوریة 

للتأمین

مكین 

لإلستثمار 

والتطویر 

العقاري 

إجمالي(ش.م.خ.ق)

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

٢,٨٠٦,١٨٠٤٣٣,٢٨٥٨,٣٦٧٦١,٣٩٣١,٠٤٤,٧٥٠٤,٣٥٣,٩٧٥إجمالي الموجودات

١,٨٦٩,٢٤٤٣٣٨,٩٥١٢٥٣٤,٣٧٣٤٢٦,٠٣٤٢,٦٦٨,٦٢٧إجمالي المطلوبات

٧٢,٠٦٥١٠,٧١٢٢,٢٢٨٣,٨٣٨٧٩,٢٢٧١٦٨,٠٧٠إجمالي اإلیرادات

١٨,٥٥٤١,٦٠٢٢,٦١٩٣٠٠٤٢,٣٠٤٦٥,٣٧٩الحصة من صافي الربح 
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في عقاراتاستثمارات ١٣

٢٠١٤٢٠١٣
(معدلة)

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

٥٩١,٣٤٩٩٤٦,٥٤٣ینایر١الرصید في 

)٢٨٠,١٧٣(-موجودات ثابتةالىتحویل

١٤٦,٧٠٧-موجودات ثابتةمنتحویل

١٥,٤٠٨٥٩٥اإلضافات

)٢١٨,٦٧٧()١١٦,٥٠٦(اإلستبعادات

)٣,٦٤٦()٣,٨٧٧(اإلستهالك

٤٨٦,٣٧٤٥٩١,٣٤٩دیسمبر٣١الرصید في 

:إیضاح

١,١٥٩: ٢٠١٣ملیون لایر قطري (١,٢٧٠بمبلغ ٢٠١٤دیسمبر ٣١القیمة العادلة لالستثمار في العقارات كما في بلغت

ملیون لایر قطري).

اعتمدت القیمة العادلة لإلستثمارات في العقارات على متوسط التقییمات التي قام بها مثمنین مستقلین لدیهم المؤهالت المهنیة 

. تم تحدید القیمة العادلة ٢٠١٣دیسمبر ٣١و ٢٠١٤دیسمبر ٣١موقع وفئة العقارات المقیمة كما في والخبرة للتقییم في 

على معامالت حدیثة بالسوق وكذلك معرفة المقیمین المستقلین وأحكامهم المهنیة. بناًء

المتحدة.تقع االستثمارات في العقارات في دولة قطر والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة 

: ٢٠١٣ألف لایر قطري (٢٤,٠٣٨بلغت قیمة إیرادات اإلیجار من االستثمارات في العقارات المدرجة في بیان الدخل الموحد 

ألف لایر قطري).٢٢,٩٦٥

(٤٥٤بلغت مصاریف التشغیل المباشرة (تشمل اإلصالح والصیانة) مبلغ  ألف لایر قطري) ٥٩١: ٢٠١٣ألف لایر قطري 

والتي نشأت من االستثمارات في العقارات التي حققت إیرادات إیجار خالل السنة وأدرجت في بیان الدخل الموحد تحت بند 

"مصاریف أخرى". 

ألف لایر قطري) والتي ٢٩٧,٢٠٢: ٢٠١٣ألف لایر قطري (٢١٨,١٦٣حصة البنك مبلغ یتضمن االستثمار في العقارات 

تمتلكها مشاركة مع أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادیة المطبقة على مؤسسات الملكیة المشتركة. 

الملكیة. ال یخضع استثمار الشركة في العقارات إلى أیة أتعاب أخرى أو رهن أو حظر على نقل 
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موجودات ثابتة١٤

يومبانأراضي
معدات تقنیة 

المعلومات
أثاث 

يإجمالسیاراتوتركیبات
الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

التكلفة

٢٠١٤٣٩٧,٠٧٥٦٠,٢٣٩٥٧,٤٩٣١,٣٣٧٥١٦,١٤٤ینایر ١الرصید في 

١٣٢,٨٢٢١٢,٧٨٠٣,٠٧٦٦٨٨١٤٩,٣٦٦اضافات

)٢٥,٠٠١()٥٢٠(--)٢٤,٤٨١(استبعادات 

٢٠١٤٥٠٥,٤١٦٧٣,٠١٩٦٠,٥٦٩١,٥٠٥٦٤٠,٥٠٩دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٣٢٠١,٤٠١٥٥,٣٧٩٥٥,٢١٤١,٣٣٧٣١٣,٣٣١ینایر ١الرصید في 

٦٩,٣٤٧-٦٢,٢٠٨٤,٨٦٠٢,٢٧٩اضافات

٢٨٠,١٧٣---٢٨٠,١٧٣في عقاراتمحول من استثمارات 

)١٤٦,٧٠٧(---)١٤٦,٧٠٧(في عقاراتتحویل الستثمارات 

٢٠١٣٣٩٧,٠٧٥٦٠,٢٣٩٥٧,٤٩٣١,٣٣٧٥١٦,١٤٤دیسمبر ٣١الرصید في 

اإلستهالك المتراكم  
٢٠١٤١٥,٠٥٩٥١,٠٨٥٤٦,٦٩٢١,١٠٢١١٣,٩٣٨ینایر ١الرصید في 

١,٢٦٢٥,٥٦٣٤,٢٤٦١٦٤١١,٢٣٥خالل السنةاإلستهالك

)٥٢٠()٥٢٠(---خاص باالستبعادات

٢٠١٤١٦,٣٢١٥٦,٦٤٨٥٠,٩٣٨٧٤٦١٢٤,٦٥٣دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٣١٣,٧٩٩٤٧,٦٣٣٤١,٢٢٦٨٩٣١٠٣,٥٥١ینایر ١الرصید في 

١,٢٦٠٣,٤٥٢٥,٤٦٦٢٠٩١٠,٣٨٧خالل السنةاإلستهالك

٢٠١٣١٥,٠٥٩٥١,٠٨٥٤٦,٦٩٢١,١٠٢١١٣,٩٣٨دیسمبر ٣١الرصید في 

القیم الدفتریة

٢٠١٣٣٨٢,٠١٦٩,١٥٤١٠,٨٠١٢٣٥٤٠٢,٢٠٦دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٤٤٨٩,٠٩٥١٦,٣٧١٩,٦٣١٧٥٩٥١٥,٨٥٦دیسمبر ٣١الرصید في 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٧٥-

موجودات أخرى١٥
٢٠١٤٢٠١٣
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٢٨٦,٢٤٢٢٣٣,٨٧٧أرباح مستحقة

وسلف ٩٤,٣٩٤٧١,٤٤٣مبالغ مدفوعة مقدمًا

٢٨١,٠٤٨مدینون متنوعون

٨٥,٨٣٧٦٩,٧٥٦أخرى

٤٦٦,٥٠١٣٧٦,١٢٤

بنوك منأرصدة ١٦

٢٠١٤
الف

يلایر قطر 

٢٠١٣
الف

لایر قطري

٣,١٢٢,٩٦٣١,١٧٤,٤٩٥وكالة دائنة

٢١٥,٧٥٢٢٢١,٥٠٤حسابات جاریة

٣,٣٣٨,٧١٥١,٣٩٥,٩٩٩

وتحتسب علیها شهراثنى عشرتتضمن الوكالة الدائنة تسهیالت متنوعة بتواریخ استحقاق تتراوح ما بین شهر الى 

.)٪١٠.١-٪٢٠١٣:٠,١٥(٪٠,٧٥-٪٠,٢٠معدالت ربح بمعدل
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حسابات العمالء الجاریة١٧

٢٠١٤
الف

لایر قطري

٢٠١٣

الف
لایر قطري

حسب القطاع:حسابات العمالء الجاریة
٣,٢٥٦,١٥١٣,٢٩٩,٥٥١أفراد-

٢,٣٠٢,٤١٨١,٨٤١,٣٧٠شركات -

٦٥٢,٢٤٨٥٢٥,٤٦٨حكومة -

٤,٨٨٨٤,٤٢٠المصرفیةالمؤسسات المالیة غیر -

٦,٢١٥,٧٠٥٥,٦٧٠,٨٠٩

صكوك تمویل ١٨

قیمتها بلغت("الصكوك") متوافقة مع احكام الشریعة اإلسالمیةقام البنك بإصدار صكوك ، ٢٠١٢أكتوبر ١٨في 

خمس سنوات. هذه الصكوك مدرجة في لریـال قطري) تستحق قیمتها خالملیون ٢,٥٤٩ملیون دوالر أمریكي (٧٠٠

ملیون ریـال قطري یتم إطفاءها على مدى عمر الصكوك.٨,٧بورصة ایرلندا. بلغت تكلفة إصدار الصكوك 

بنك قطر إلى شركة ("موجودات الصكوك")ةالمحددام  البنك بتحویل بعض الموجوداتصدار  قیهذا االتشمل شروط

تأسست في جزركایمن لهذا الغرض.(المصدر)، وهي شركةةالمحدودالصدار الصكوك الدولي االسالمي

المصدر بسداد مبلغ على أساس نصف سنوي. یقوم تدفع للمستثمر٪٢,٦٨٨ابت بنسبة معدل ربح ثالصكوكتحمل

الصكوك .موجودات وذلك من العوائد المستلمة من هالتوزیع المتفق علی

بإعادة شراء الصكوكستحقاقإفى تاریخ ویتعهد البنك دارتها , إيستمر فوسیصكوكموجودات الیسیطر البنك على 

ملیون دوالر أمریكي.٧٠٠بسعر الصكوك موجودات 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٧٧-

تتمة–صكوك تمویل ١٨

دیسمبر هي كما یلي:٣١الصكوك كما في المتعلقة بإن تفاصیل موجودات التمویل 

دیسمبر ٣١

٢٠١٤
الف

يلایر قطر 

٢٠١٣
الف

يلایر قطر 

٢,٥٢٩,٤٦٥٢,٤٥٤,٤٠٦إجارة
٢٨,٧٧٢١٠٧,٥٥٨مساومة

٢,٥٥٨,٢٣٧٢,٥٦١,٩٦٤إجمالي موجودات التمویل المتعلقة بالصكوك

مطلوبات اخرى١٩

:ات ظالحم

نهایة خدمة الموظفین هي كما یلي:مخصص مكافأةفي الحركة)١(

٢٠١٤٢٠١٣
الف لایر قطريالف لایر قطري

٢٠,٢٤٨١٦,٠٤٢ینایر١الرصید في 
٣,٤٦٠٤,٨٧٠)٢٦(إیضاح مصروف السنة

)٦٦٤()٣٧٥(مدفوعات خالل السنة

٢٣,٣٣٣٢٠,٢٤٨دیسمبر٣١الرصید في 

٢٠١٣

يلایر قطر الف
٢٠١٤

يلایر قطر الف
٨٥,٢٩٠ ١٥٦,١٧٨ شیكات مقبولة الدفع 
٩٤,٤٠٥ ٩٣,٨٦٦ تأمینات نقدیة
٣٩,٣٢٩ ٤٩,٩٧٠ مصروفات مستحقة
٢٦,٩٧٠ ٣٣,٧٤٨ محتجزات من موردین
٢٠,١٤٢ ٢٧,٠٥٥ أرباح مستحقة للمساهمین
٢٠,٢٤٨ ٢٣,٣٣٣ )١(للموظفینمخصص مكافأة نهایة الخدمة 
١٨,٧٥٨ ٢٠,٦٤٥ المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة
١٤,٨٩٣ ١٤,٨٥٦ أرباح مستحقة لحملة الصكوك
١٨,٨٩٢ ١٢,٢٥٥ دفعات مقدمة من العمالء
٦٠,٣٩٣ ١١,٣١٧ دفعات بطاقات الفیزا وشبكة الصراف اآللي
٣٨,٢٣٢ ١١,٠٧٣ تصفیة الحسابات المعلقة 
٢,٢٨٦ ٢,٥٩٧ ارصدة غیر مطالب بها

٣٩,٥٨٦ ٥١,٤٢٨ اخرى

٤٧٩,٤٢٤ ٥٠٨,٣٢١



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٧٨-

قالمطلاالستثمارحساباتحقوق أصحاب ٢٠
٢٠١٤٢٠١٣

الف لایر قطريالف لایر قطري

رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق قبل الحصة من 

٢٠,٣٧٤,٩٤٠١٨,٧٥٤,٤٨٥األرباح 

یضاف: حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من 

٢٨٠,٦٨٩٢٥٧,٨٧٤األرباح للسنة (أ)

)٢٠٦,٥٨٧()٢٣٢,٩٩٤(یطرح: األرباح المدفوعة خالل السنة 

حسابات االستثمار المطلق بعد توزیع إجمالي رصید حقوق أصحاب 

٢٠,٤٢٢,٦٣٥١٨,٨٠٥,٧٧٢حتیاطي القیمة العادلة (ب)إالربح وقبل الحصة من

٢٠١٤حسب النوع:
الف لایر قطري

٢٠١٣
الف لایر قطري

١٣,٩٣١,١٩٧١٣,٠١١,٩١٨حسابات ألجل

٦,٤٩١,٤٣٨٥,٧٩٣,٨٥٤حسابات توفیر

٢٠,٤٢٢,٦٣٥١٨,٨٠٥,٧٧٢إجمالي (ب)



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٧٩-

تتمة–قحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطل٢٠

٢٠١٤
الف لایر قطري

٢٠١٣
الف لایر قطري

حسب القطاع:
١١,٦٩٦,٢٩٠١١,٠٠٣,٠٤٠األفراد

٣,٨٥٦,٠٠٨٣,٣٧٨,٣٥٣الحكومة 

٣,١٣٣,١٤٤٢,٦٥١,٥١٥الشركات

٩٠٣,٠١٢٩٣٦,٣٣٤المصرفیةالمؤسسات المالیة غیر 

٨٣٤,١٨١٨٣٦,٥٣٠مؤسسات شبه حكومیة 

٢٠,٤٢٢,٦٣٥١٨,٨٠٥,٧٧٢إجمالي (ب)

٢٠١٤
الف لایر قطري

٢٠١٣
الف لایر قطري

إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

الربح وقبل الحصة من إحتیاطي القیمة العادلة بعد توزیع 

٢٠,٤٢٢,٦٣٥١٨,٨٠٥,٧٧٢(ب)

٩,٢٣٤-الحصة في احتیاطي القیمة العادلة 

٢٠,٤٢٢,٦٣٥١٨,٨١٥,٠٠٦إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

٢٠١٤
الف لایر قطري

٢٠١٣
الف لایر قطري

حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من أرباح السنة 

٥٩٠,٥٠٩٥٨٤,٣٧٦قبل حصة البنك كمضارب 

)٣٨٦,٢٠٦()٣٨٦,٧٨٠(ناقصا: حصة المضارب

٧٦,٩٦٠٥٩,٧٠٤الدعم من المساهمینیضاف: 

لحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق المدفوعةإجمالي االرباح 

٢٨٠,٦٨٩٢٥٧,٨٧٤خالل السنة (أ)



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٠-

ساهمینحقوق الم٢١

رأس المال(أ)
٢٠١٤

سهملف أ
٢٠١٣

سهملف أ

١٥١,٣٦٩١٥١,٣٦٩رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل*

یة ملیون سهم القیمة االسم١٥١,٤قطري مقسم الى ألف لایر١,٥١٣,٦٨٧بلغ رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل * 

١٠مة االسمیة للسهم ملیون سهم القی١٥١,٤ألف لایر قطري مقسم الى ١,٥١٣,٦٨٧: ٢٠١٣لایر قطري (١٠للسهم 

.لایر قطري)

االحتیاطي القانوني)ب(

المنسوب لمساهمي البنك ربح السنةمن صافي ٪١٠، یحول ٢٠١٢لسنة ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

من رأس المال المدفوع. هذا االحتیاطي غیر متاح ٪١٠٠إلى االحتیاطي حتى یصبح االحتیاطي القانوني مساویا 

وبعد موافقة مصرف قطر ٢٠٠٢لسنة ٥للتوزیع إال في الحاالت التي حددها قانون مصرف قطر المركزي رقم 

) حیث أن : ال شئ ٢٠١٣السنة الحالیة (غ لإلحتیاطي القانوني في . لم تقم المجموعة بتخصیص أیة مبالالمركزي

من رأس المال المدفوع.٪١٠٠اإلحتیاطي القانوني یزید عن 

احتیاطي المخاطر(ج)

مصرف قطر المركزي یجب إنشاء احتیاطي مخاطر لتغطیة الحاالت الطارئة لموجودات تمویل كل من لتعلیماتوفقًا

عن إجمالي تعرض القطاع الخاص الذي یقع على المجموعة ٪٢,٥شتراط حد أدنى بنسبة إوالخاص بالعامالقطاعین 

التمویل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة .داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح المعلق

المالیة في قطر أو التمویل مقابل ضمانات نقدیة یستبعد من إجمالي التمویل المباشر. بلغ إجمالي المبلغ المحول 

قطري).لایرملیون١٤٠: ٢٠١٣(ملیون لایر قطري٦٢إلحتیاطي المخاطر خالل السنة 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨١-

تتمة–حقوق المساهمین ٢١

إحتیاطي القیمة العادلة د  

إحتیاطي القیمة العادلة یمثل أرباح أو خسائر غیر محققة وبالتالي فهي غیر قابلة للتوزیع إال من خالل تحقق األرباح 

.الموحدوٕادراجها في بیان الدخل

٢٠١٤٢٠١٣

ألف لایر قطريألف لایر قطري

(معدلة)

العادلة من خالل حقوق المساهمینبالقیمة إستثمارات 

٦,٥٢٠٦,٥٧٤ینایر ١الرصید في 

١٤,٥٠٨-إعادة التقییم خالل السنة 

)١٤,٧٨٢(-المحول إلى بیان الدخل الموحد عند اإلستبعاد

-)٦,٥٢٠(حركة احتیاطي القیمة العادلة

٢٢٠-حصة حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق

٦,٥٢٠-دیسمبر ٣١الرصید في 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٢-

تتمة– ساهمینحقوق الم٢١

احتیاطیات أخرى)هـ(

النقدیة المستلمة.یتضمن بند إحتیاطیات أخرى حصة البنك من أرباح الشركات الزمیلة بعد خصم التوزیعات 

كما یلي:هي الحصة غیر الموزعة من أرباح في شركات زمیلة فيلحركة ا

٢٠١٤٢٠١٣

ألف 

ألف ریـال قطريریـال قطري

الحصة غیر الموزعة في نتائج أعمال الشركات الزمیلة

١٢٥,٨٦٠٦٧,٣٥٥ینایر١الرصید في 

)٦,٨٧٤()٩,٩٧١(زمیلةةمن شركة: توزیعات أرباح مستلمناقص

-)٤٥,٢٥١(الزمیلة الشركةتصنیفعادة إالمتعلق ب: ناقص

١٤,٢٤٤٦٥,٣٧٩لشركات الزمیلة خالل السنةاألرباح غیر الموزعة لیضاف : 

٥٨,٥٠٥)٤٠,٩٧٨(المحول إلى إحتیاطیات أخرى

٨٤,٨٨٢١٢٥,٨٦٠دیسمبر ٣١الرصید في 

توزیعهاأرباح نقدیة مقترح )و(

لایر قطري ملیون٦٠٥,٤٨من رأس المال المدفوع والتي بلغت٪٤٠بنسبة اقترح مجلس إدارة المجموعة توزیعات أرباح 

٣,٧٥لایر قطري بواقعملیون٥٦٧,٦٣من رأس المال المدفوع والتي بلغت ٪٢٠١٣:٣٧,٥لایر قطري للسهم (٤بواقع 

.للبنكفي اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي البنكمساهميموافقة لخاضعةلایر قطري للسهم) وهي 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٣-

صافي إیرادات أنشطة التمویل٢٢

٢٠١٤
لفا

ریـال قطري

٢٠١٣
لف ا

ریـال قطري

٦٩٠,٢٨٣٥٦٤,٩٧٢مرابحة و مساومة

٢٩٩,٩٣٥٣٧٠,٧٩٦منتهیة بالتملیكإجارة

١٥,٣٦٩٢,٨٨٥مضاربة

١٠,٢٥٨١١,١٧٩استصناع

-٦١١مشاركة

٣٠٠-أخرى

١,٠١٦,٤٥٦٩٥٠,١٣٢

ستثمارصافي إیرادات أنشطة اال٢٣
٢٠١٤
ألف

ریـال قطري

٢٠١٣
ألف

ریـال قطري
١٩٨,١٦٦٢١٧,٩٢٩في أدوات ذات طبیعة دینإیراد من استثمارات 

٨٨,٧٢٢٤٢,٠٤٢عقارات استثمارات في صافي الربح من بیع 
٢٨,٣١٣٣٠,٩٩٣بنوك إسالمیةلدىودائع إیراد من

٢٤,٠٣٨٢٢,٩٦٥ایرادات ایجارات من استثمارات في عقارات 
١٩,٠٠٥٣,٨٠٤في أدوات ذات طبیعة دینصافي الربح من استثمارات 

١٥,٢٤٤٢٨,٣٩٥صافي الربح من استثمارات في حقوق الملكیة
٥,٢١٥٥,٧١٤إیراد توزیعات أرباح 

٤,٧٨١٧,٣٠١سندات خزینة مصرف قطر المركزي إیراد 
١١,٠٧٥-وكالةإیراد

٣٨٣,٤٨٤٣٧٠,٢١٨

صافي ایرادات رسوم وعموالت٢٤

إیرادات رسوم عمالت

٢٠١٤
ألف 

ریـال قطري

٢٠١٣
ألف

ریـال قطري

٥٩,٤٥٨٣١,٩٢٢عموالت على التمویل المحلي
٥٦,٨٢٦٣٤,٢٧٨رسوم خدمات مصرفیة

١٣,٣٦٤١١,٥٦١اعتمادات وخطابات ضمانعنعموالت 

١٢٩,٦٤٨٧٧,٧٦١
)٢٢,٤٤١()٢٨,٠٢٨(رسوم وعموالت مصروفات 

١٠١,٦٢٠٥٥,٣٢٠صافي ایرادات رسوم وعموالت



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٤-

٢٠١٤عملیات النقد األجنبيصافي ربح٢٥
ألف

ریـال قطري

٢٠١٣
ألف 

ریـال قطري

١٨,٦٢٠١٩,٢٨٢التعامل بالعمالت األجنبیة

)٢,٢٧٥()١,٠٥٢(إعادة تقییم موجودات ومطلوبات

١٧,٥٦٨١٧,٠٠٧

تكالیف الموظفین٢٦
٢٠١٤
ألف 

ریـال قطري

٢٠١٣
ألف

ریـال قطري

٥١,٠٢٦٤١,٠١٠ساسیةأرواتب 

٢١,٣٩٦١٩,٢٣٢بدل سكن 

٣,٤٦٠٤,٨٧٠)١٩تكالیف مزایا عاملین (إیضاح 

٢,٠٥٦٣,٨٦٢تكالیف صندوق تقاعد الموظفین

١,٥٠٠١,٠٠٩تدریب

٧٤,٦٩٩٦٥,٥٤٢اخرى

١٥٤,١٣٧١٣٥,٥٢٥



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٥-

أخرىمصروفات٢٧
٢٠١٣
الف 

لایر قطري

٢٠١٤
الف 

لایر قطري

١٣,٥٤٩ ١٨,٤٣٧ إیجار

١٢,٢٥٤ ١٨,٣١٦ برید وبرق وهاتف

١٣,٤٣٠ ١٦,٥٩٢ دعایة وٕاعالن

١٠,٠٢٧ ١٤,٢٧٨ مصاریف الحاسب االلي والصراف االلي

١٠,٩٩٥ ١٣,٥٣١ ت أعضاء مجلس االدارةآمكاف

٩,٢٨٩ ٨,٥٤١ رسوم واشتراكات

٢,٨٨٤ ٥,٤٢٩ اتعاب مهنیة

٢,٩٠٣ ٣,٥٤٤ صیانة ونظافةمصاریف 

١,٠٣٦ ٣,٢٦١ ینأمت

٣,٢٧٦ ٢,٣٦١ مصاریف استثمارات

١,٦٩١ ٢,٠٤٠ مصاریف سفر وتنقالت

١,٥١٦ ١,٥٢٣ قرطاسیة ومطبوعات

٤٦٠ ١,٤٠٦ تبرعات

١,١٥١ ١,٠١٦ میاه وكهرباء

٩٠٢ ١,٠١٣ نیةأممصاریف خدمات 

٨١٥ ٩٣٦ مصاریف ضیافة

٧٨٠ ٨٠٠ ت الرقابة الشرعیةآمكاف

٨٦٢ ١,١٥٢ مصاریف متنوعة

٨٧,٨٢٠ ١١٤,١٧٦



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٦-

محتملةمطلوباتو إلتزامات٢٨

٢٠١٤
ألف ریـال قطري

٢٠١٣
قطريألف ریـال 

المطلوبات المحتملة

٤,٧٤١,٦١٣٣,٠٥٠,٠٢٣تسهیالت غیر مستغلة 

١,٣٨٥,٦٩٧١,١١٢,٥٩٣خطابات ضمان 

٣٤٥,١١١٢٩٢,٢٨٢اعتمادات مستندیة

٣٥,٤٦٥٨٠,٦١٣قبوالت بنكیة

١٧,٦٨١١٩,٨٧٢اخرى

٦,٥٢٥,٥٦٧٤,٥٥٥,٣٨٣

تسهیالت غیر مستغلة
تمثل االلتزامات بتقدیم االئتمان التزامات تعاقدیة لمنح تمویالت وائتمان متجدد. ینتهي معظم تلك االلتزامات في السنة المقبلة. بما 

أن االلتزامات قد تنتهي دون أن یتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة.

بنكیة وخطابات ضمان واعتمادات مستندیةقبوالت 

االعتمادات المستندیة عند وقوع حدث محدد. لدى خطابات الضمان و القبوالت البنكیةتلزم المجموعة بالدفع بالنیابة عن عمالء 

واالعتمادات المستندیة الجاهزة للسحب نفس مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالتمویالت.



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٧-

والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقتركز الموجودات ٢٩

القطاع الجغرافي

:يالجغرافحسب التوزیعق أصحاب حسابات االستثمار المطلقفیما یلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقو 

قطر٢٠١٤

دول مجلس 

التعاون الخلیجي

اجماليأخرىأمریكا الشمالیةأوروبااألخرى
الف 

لایر قطري

الف 

لایر قطري

الف 

لایر قطري

لف ا

لایر قطري

الف 

لایر قطري

لف ا

لایر قطري

مصرف نقد وأرصدة لدى 

١,٦٢٢,١١٢---١,٦٢٢,١١٢قطر المركزي

٦,١٨٩,١١٦٨٤٥,٠٢١٢٣٢,٥٠٩٢١١,٢٢٩٣٦,٣٣٣٧,٥١٤,٢٠٨أرصدة لدى البنوك

٨٧٢١,٨٣٩,٢٨٠--٢١,٨٣٨,٩٤٦٢٤٧موجودات تمویل

٥,١٠٦,١٣٥١٦٢,٨٠٩١٨,٦٧١١٨٣,٩٠٩١٢٦,٢٦٢٥,٥٩٧,٧٨٦استثمارات مالیة

٤,٥٧٠٣٥٥,٣٣٨---٣٥٠,٧٦٨استثمارات في شركات زمیلة

٤٨٦,٣٧٤---٢٩٧,٧٣٥١٨٨,٦٣٩في عقاراتاستثمارات 

٥١٥,٨٥٦----٥١٥,٨٥٦موجودات ثابتة

٤٦٦,٥٠١----٤٦٦,٥٠١موجودات أخرى

٣٦,٣٨٧,١٦٩١,١٩٦,٧١٦٢٥١,١٨٠٣٩٥,١٣٨١٦٧,٢٥٢٣٨,٣٩٧,٤٥٥إجمالي الموجودات 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٨-

)تتمةتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق (٢٩

)تتمةالقطاع الجغرافي (

قطر

دول مجلس 

التعاون الخلیجي 

أوروبااألخرى

أمریكا 

اجماليأخرىالشمالیة

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المطلق 
الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

المطلوبات

٢١٣,٦٢٣٣,٣٣٨,٧١٥-٧٨٧,٨٩٩٢,٣٣٠,٩٢٤٦,٢٦٩بنوكمن أرصدة 

١,٠٣٢٦,٢١٥,٧٠٥--٦,٢١٣,٨٤٥٨٢٨الجاریةحسابات العمالء 

٢,٥٤٣,٩١٦----٢,٥٤٣,٩١٦صكوك تمویل

٥٠٨,٣٢١----٥٠٨,٣٢١مطلوبات أخرى

٢١٤,٦٥٥١٢,٦٠٦,٦٥٧-١٠,٠٥٣,٩٨١٢,٣٣١,٧٥٢٦,٢٦٩إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

١٩,٦٩٢,٧٨١٧٢٨,٥٨١٣٦٧١,٢٣٠٢٠,٤٢٢,٦٣٥المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

٢٩,٧٤٦,٧٦٢٣,٠٦٠,٣٣٣٦,٣٠٥٧٢١٥,٨٨٥٣٣,٠٢٩,٢٩٢حسابات االستثمار المطلق

قطر٢٠١٣

دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمریكا الشمالیةأوروباالخلیجي األخرى
الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى 

١,٦٦٩,٣٢٢----١,٦٦٩,٣٢٢المركزي

٣,٢٨٠,٦٣٧١,٢٠٩,٧١٢٢٥١,٤٠٠٩٦,٧٤٤١٠,٠٣٧٤,٨٤٨,٥٣٠أرصدة لدى البنوك

١٢,٠٩٥١٩,٠٢١,٠١٧--١٨,٨٢٤,٦٦٦١٨٤,٢٥٦موجودات تمویل

٦,٥٣٢,٣٠٠١٨٨,٩٨٣١٢,١٠٦١,٠٩٢٢٥,٨٩٩٦,٧٦٠,٣٨٠استثمارات مالیة

٦٥,١٣٨٣٧١,٥٣٦---٣٠٦,٣٩٨استثمارات في شركات زمیلة

٥٩١,٣٤٩---٤٠٢,٧١٠١٨٨,٦٣٩في عقاراتاستثمارات 

٤٠٢,٢٠٦----٤٠٢,٢٠٦موجودات ثابتة

٣٧٦,١٢٤----٣٧٦,١٢٤موجودات أخرى

٣١,٧٩٤,٣٦٣١,٧٧١,٥٩٠٢٦٣,٥٠٦٩٧,٨٣٦١١٣,١٦٩٣٤,٠٤٠,٤٦٤إجمالي الموجودات 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٨٩-

تتمة- تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق ٢٩

)تتمةالقطاع الجغرافي (

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

المطلوبات

قطر

دول مجلس 

التعاون 

الخلیجي

أوروبااألخرى

أمریكا 

اجماليأخرىالشمالیة
الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

٤٥١,٢٢٤٢٤٣,٣٩٤٤٢,٢٦٦١,٦٢٤٦٥٧,٤٩١١,٣٩٥,٩٩٩بنوكمن أرصدة 

٥,٦٧٠,٨٠٩----٥,٦٧٠,٨٠٩حسابات العمالء الجاریة

٦٧٩,٠٦٣٢٩٩,٨٧٧٥١٤,٣٩٠١٣,٤٧٤١,٠٣٥,٢٧٨٢,٥٤٢,٠٨٢صكوك تمویل

٤٧٩,٤٢٤----٤٧٩,٤٢٤مطلوبات أخرى

٧,٢٨٠,٥٢٠٥٤٣,٢٧١٥٥٦,٦٥٦١٥,٠٩٨١,٦٩٢,٧٦٩١٠,٠٨٨,٣١٤إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

١,٥٥٦١٨,٨١٥,٠٠٦--١٨,٨١٣,٠٥٥٣٩٥المطلق

المطلوبات وحقوق أصحاب إجمالي

٢٦,٠٩٣,٥٧٥٥٤٣,٦٦٦٥٥٦,٦٥٦١٥,٠٩٨١,٦٩٤,٣٢٥٢٨,٩٠٣,٣٢٠حسابات االستثمار المطلق



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٩٠-

آجال االستحقاق٣٠

سنوات٣-سنة سنة-أشهر ٦أشهر٦-٣أشهر٣حتى ٢٠١٤

٣أكثر من 

اجماليسنوات
الف لایر قطريالف لایر قطريلایر قطريالف الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

مصرف نقد وأرصدة لدى 

١,٢٣١,٨١٢١,٦٢٢,١١٢---٣٩٠,٣٠٠قطر المركزي
٧,٥١٤,٢٠٨--٢,٣٦٦,٩٧٦-٥,١٤٧,٢٣٢أرصدة لدى البنوك

٤,٣١٦,٣٧٦٢,٥٦٩,٣٢٧٢,٦٣٩,٣٣٤٦,٢٠٨,٦٥٠٦,١٠٥,٥٩٣٢١,٨٣٩,٢٨٠موجودات تمویل

٦١٥,٧٩٤٢٤٨,٨٢٨٣٩٩,٣١٣١,٣٢٠,٥٢٠٣,٠١٣,٣٣١٥,٥٩٧,٧٨٦استثمارات مالیة

٣٥٥,٣٣٨٣٥٥,٣٣٨----استثمارات في شركات زمیلة

٣٠٨,٤٣٤١٧٧,٩٤٠٤٨٦,٣٧٤---في عقاراتاستثمارات 

١٦,٣٧٠٤٩٩,٤٨٦٥١٥,٨٥٦---موجودات ثابتة

٤٦٦,٥٠١---٣٧٢,٠٨٠٩٤,٤٢١موجودات أخرى

١٠,٨٤١,٧٨٢٢,٩١٢,٥٧٦٥,٤٠٥,٦٢٣٧,٨٥٣,٩٧٤١١,٣٨٣,٥٠٠٣٨,٣٩٧,٤٥٥إجمالي الموجودات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و 

المطلوبات

٣,٣٣٨,٧١٥---٣,٣٣٢,٥٢٤٦,١٩١بنوكمن أرصدة 

٦,٢١٥,٧٠٥----٦,٢١٥,٧٠٥حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٣,٩١٦-٢,٥٤٣,٩١٦---صكوك تمویل 

٢٣,٣٣٣٥٠٨,٣٢١-٢٥٦,٩٥٦٣٥,٥٠٦١٩٢,٥٢٦مطلوبات أخرى

٩,٨٠٥,١٨٥٤١,٦٩٧١٩٢,٥٢٦٢,٥٤٣,٩١٦٢٣,٣٣٣١٢,٦٠٦,٦٥٧إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات 

٢٠,٤٢٢,٦٣٥-١٢,٢٤١,٣٩٢٤,٤٣١,٩٦١٢,٦٢٣,٢٩٢١,١٢٥,٩٩٠االستثمار المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

٢٢,٠٤٦,٥٧٧٤,٤٧٣,٦٥٨٢,٨١٥,٨١٨٣,٦٦٩,٩٠٦٢٣,٣٣٣٣٣,٠٢٩,٢٩٢المطلق

٢,٥٨٩,٨٠٥٤,١٨٤,٠٦٨١١,٣٦٠,١٦٧٥,٣٦٨,١٦٣)١,٥٦١,٠٨٢()١١,٢٠٤,٧٩٥(إستحقاقفجوة 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٩١-

تتمة- آجال االستحقاق٣٠

سنوات٣- سنة سنة-أشهر ٦أشهر٦- ٣أشهر٣حتى (معدلة)٢٠١٣

٣أكثر من 

اجماليسنوات
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

مصرف نقد وأرصدة لدى

١,١٦٧,٧٠٣١,٦٦٩,٣٢٢---٥٠١,٦١٩قطر المركزي 
٤,٨٤٨,٥٣٠--٣٦٤,١٥٠-٤,٤٨٤,٣٨٠أرصدة لدى البنوك

٣,٢٤٠,٦٢٢١,٨٩٤,٦٥٢٢,٤٧٤,٢٠٨٦,٣٢٥,٥٠٣٥,٠٨٦,٠٣٢١٩,٠٢١,٠١٧موجودات تمویل

٤,٠٣٨,٧٤٩٤٦٣,٤٥٢٦,٧٦٠,٣٨٠--٢,٢٥٨,١٧٩استثمارات مالیة

٣٧١,٥٣٦٣٧١,٥٣٦----استثمارات في شركات زمیلة

٤٠٩,٥٢٩١٨١,٨٢٠٥٩١,٣٤٩---في عقاراتاستثمارات 

٩,١٥٥٣٩٣,٠٥١٤٠٢,٢٠٦---موجودات ثابتة

٣٧٦,١٢٤---٣٠٣,٦٣٣٧٢,٤٩١موجودات أخرى

١٠,٧٨٨,٤٣٣١,٩٦٧,١٤٣٢,٨٣٨,٣٥٨١٠,٧٨٢,٩٣٦٧,٦٦٣,٥٩٤٣٤,٠٤٠,٤٦٤إجمالي الموجودات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و 

المطلوبات

١,٣٩٥,٩٩٩--٣٦٤,١٥٠-١,٠٣١,٨٤٩بنوكمن أرصدة 

٥,٦٧٠,٨٠٩----٥,٦٧٠,٨٠٩الجاریةحسابات العمالء 

٢,٥٤٢,٠٨٢٢,٥٤٢,٠٨٢----صكوك تمویل 

٣٢٧,٠٥٧١٤,٨٩٣١١٤,٥٤٦٢,٦٧٩٢٠,٢٤٩٤٧٩,٤٢٤مطلوبات أخرى

٧,٠٢٩,٧١٥١٤,٨٩٣٤٧٨,٦٩٦٢,٦٧٩٢,٥٦٢,٣٣١١٠,٠٨٨,٣١٤إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات 

١٨,٨١٥,٠٠٦-٩,٩٩٦,٩١٠٢,٣٩٩,٧٠١٥,٤٤٨,٨١١٩٦٩,٥٨٤االستثمار المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

١٧,٠٢٦,٦٢٥٢,٤١٤,٥٩٤٥,٩٢٧,٥٠٧٩٧٢,٢٦٣٢,٥٦٢,٣٣١٢٨,٩٠٣,٣٢٠المطلق

٩,٨١٠,٦٧٣٥,١٠١,٢٦٣٥,١٣٧,١٤٤)٣,٠٨٩,١٤٩()٤٤٧,٤٥١()٦,٢٣٨,١٩٢(إستحقاقفجوة 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٩٢-

عائد السهم األساسي والمخفف من الربح٣١

یمثل عائد السهم من األرباح حاصل قسمة نصیب المساهمین في صافي األرباح السنویة على المتوسط المرجح للعدد 

الكلي لألسهم المصدرة خالل السنة.

٢٠١٤٢٠١٣

٨٢٥,٨١٧٧٥٠,٣١١( الف لایر قطري )حصة المساهمین في صافي ربح السنة

١٥١,٣٦٩١٥١,٣٦٩المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باالف)

٥,٤٥٤,٩٦األساسي والمخفف (لایر قطري لكل سهم)عائد السهم

النقد وما في حكمه٣٢

صلیة أقل من أاألرصدة التالیة والتي لها تواریخ استحقاق هیتضمن النقد وما في حكمض بیان التدفقات النقدیة الموحدةلغر 

ثالثة أشهر:

٢٠١٤٢٠١٣

الف لایر قطريالف لایر قطري

(باستثناء حساب احتیاطي مصرف قطر مصرف قطر المركزي نقد وأرصدة لدى

٣٩٠,٣٠٠٥٠١,٦١٩المركزي المقید)

٥,١٤٧,٢٣٢٤,٤٨٤,٣٨٠أرصدة حسابات البنوك

٥,٥٣٧,٥٣٢٤,٩٨٥,٩٩٩

.ةالمجموععملیاتفي همصرف قطر المركزي وذلك لعدم استخداملدىاحتیاطيستثناء اتم 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٩٣-

األطراف ذات العالقة٣٣

اآلخر في اتخاذ تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف

نفوذا هاما والمساهمونتمارس علیها المجموعة وكیاناتالرئیسینالمساهمینتتضمن األطراف ذات العالقة ة والتشغیلیة. القرارات المالی

وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة في المجموعة.

المالیة الموحدة كما یلي:معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البیانات 

٢٠١٣ ٢٠١٤

أخرى

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة

شركات

زمیلة أخرى

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة

شركات

زمیلة
لایر الف

قطري
الف 

لایر قطري
الف 

لایر قطري
لایر الف

قطري
الف 

لایر قطري
الف

لایر قطري

موجودات
٢,٢٢١,٨٩٩ ٢٣٩,٨٣٨ ٥١٣ ٢,١٤٨,٦٥٨ ٦٠٥,٧٩٨ ٢١,١٣٣ موجودات تمویل

٤٦٧,٠٢٦ ٨٠,٧٢٥ ١٠,٥٦٩ ٧٦,٥٢١ ٢١٧,٨٣٣ ٥٠,٠٣٣
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 

المطلق

:بنود خارج بیان المركز المالي

١٩,٩٥٣ ٤٠٠ - ٣٦,٧٠٩ ٣٣٣ -
مطلوبات محتملة وضمانات

وٕالتزامات أخرى

:بنود بیان الدخل الموحد
١٢٢,٢٠٤ ١٣,١٩١ ٢٨ ١١٨,١٧٦ ٣٣,٣١٩ ١,١٦٢ ایرادات من موجودات التمویل

٧,٠٠٥ ١,٢١١ ١٥٩ ١,١٤٨ ٣,٢٦٧ ٧٥٠ أرباح ودائع مدفوعة

- ١٠,٩٩٥ - - ١٣,٥٣١ - مكأفاة مجلس اإلدارة



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٩٤-

تتمة–األطراف ذات العالقة٣٣

اإلدارةالمعامالت مع كبار مسؤولي 
فیما یلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائهم المباشرین مع المجموعة خالل السنة:

٢٠١٤٢٠١٣
الف لایر قطريالف لایر قطري

١,١٩٥١,٧٢٩تمویالت برهن عقاري وتمویالت مضمونة أخرى

٤٣١٩بطاقات ائتمان

١,٢٣٨١,٧٤٨

مكافآت المسؤولین باإلدارة العلیا خالل السنة التالي:تتضمن

٢٠١٤٢٠١٣
الف لایر قطريالف لایر قطري

١٢,١٤٩٩,٥٣٠منافع قصیرة األجل

٧٨٥٦٠٨األجلطویلةمنافع 

١٢,٩٣٤١٠,١٣٨

الزكاة٣٤

مباشر من قبل المساهمین. ال تقوم المجموعة بتحصیل أو دفع الزكاة بالنیابة عن مساهمیها وفقا للنظام یتم تحمل الزكاة بشكل 

األساسي.

هیئة الرقابة الشرعیة٣٥

تتألف هیئة الرقابة الشرعیة في المجموعة من ثالثة من العلماء المتخصصین في مبادئ الشریعة ویحرصون على التزام 

اإلسالمیة العامة وعملها وفقا إلى الفتاوى الصادرة والقوانین اإلرشادیة. تتضمن مراجعة المجموعة فحص المجموعة بالمبادئ

الدلیل المتعلق بالوثائق واإلجراءات المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن أنشطتها تتم مزاولتها وفقا لمبادئ 

الشریعة اإلسالمیة.



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
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٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

-٩٥-

الریاضیة  صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة و المساهمة في٣٦

رباح. قامت المجموعة االتحقق ت لالنشطة الخیریة والمؤسسات عندتقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتها من خالل التبرعا

من صافي ٪٢,٥والتي تمثل نسبة ملیون لایر قطري) ١٩: ٢٠١٣(٢٠١٤ملیون لایر قطري خالل سنة ٢١بتخصیص مبلغ 

للقانون رقم  .٢٠١٠ضاحات الصادرة خالل سنة یواإل٢٠٠٨لسنة ١٣األرباح وفقًا

أرقام المقارنة٣٧

متى كان ذلك ضروریا للمحافظة على التناسق مع أرقام سنة ٢٠١٣تمت إعادة تصنیف أرقام المقارنة المعروضة في سنة 

التصنیف أي أثر على صافي الربح الموحد أو إجمالي ذلكلم یكن إلعادة باستثناء تأثیر التعدیل المفصح عنه أدناه ،. ٢٠١٤

لسنة المقارنة.ةحقوق المساهمین الموحد

تعدیل

٢٠١٣دیسمبر ٣١

التعدیلبعد

التغییرات نتیجة 

التغیر في سیاسة 

التعدیلقبلمحاسبیة
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

بیان المركز المالي الموحد

٩٧٢,٣٥١)٣٨١,٠٠٢(٥٩١,٣٤٩استثمارات في عقارات 

١٩,٠١٩,٢٢٦)٢٠٤,٢٢٠(١٨,٨١٥,٠٠٦حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

بیان التغیرات في حقوق المساهمین الموحد

)١٧٦,٧٨٢()١٧٦,٧٨٢(-احتیاطي القیمة العادلة

بسبب تغییر السیاسة المحاسبیة الذي قامت به المجموعة ، قامت المجموعة بتعدیل قیاس االستثمارات في العقارات وفقًا

. لم یكن لتغییر السیاسة المحاسبیة اي تأثیر على رصید اول المدة لالرباح المدورة لسنة ٢٦لمتطلبات معیار المحاسبة المالي 

وال صافي نتائج المجموعة.٢٠١٤

یطبق على االستثمارات في عقارات المجموعة والتي تم شراؤها بغرض التأجیر أو ألغراض الزیادة ٢٦معیار المحاسبة المالي 

الرأسمالیة أو كالهما.


