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الكرامالمساهمینتقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة 
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الموحدةتقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

الرأي
وشركته ) أو "البنك""كیو آي آي بي(".لبنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.عالموحدةلقد دققنا البیانات المالیة

"المجموعة")  وبیان ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في الموحدوالتي تتضمن بیان المركز الماليالتابعة (یشار إلیهم جمیعًا

للسنة المنتهیة في ذلك الموحدوبیان التدفقات النقدیةالموحدالشركاءوبیان التغیرات في حقوق الموحدالدخل 

تتضمن ملخص للسیاسات المحاسبیة الهامة. الموحدةالتاریخ، وٕایضاحات حول البیانات المالیة

كما للمجموعةالمرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادیة، المركز المالـي الموحدةفي رأینا أن البیانات المالیة 

للمعاییر ٢٠١٧دیسمبر ٣١في  المحاسبیة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدیـة للسنة المنتهیة في ذلك التاریخ وفقًا

الصلة لمصرف قطر المركزي.الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة واألحكام ذات 

أساس الرأي

في هذا التقریر بیان لمسؤولیاتنا بموجب . )ISAsلقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ( ویرد الحقًا

لمعاییر أخالقیات الموحدةتلك المعاییر في فقرة مسؤولیة مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة . وفقًا

)، فإننا كیان مستقل عن IESBA Codeالمحاسبین المهنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة (

وفقًاالموحدةالشركة، وقد قمنا بتلبیة مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى ذات الصلة بقیامنا بتدقیق البیانات المالیة

لمعاییر أخالقیات المحاسبین المهنیین للمتطلبات المهنیة في دولة قطر، وقد وفینا مسؤولیاتنا  األخالقیة األخرى وفقًا

). في رأینا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیها IESBA Codeالصادر عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة (

یمكننا من إبداء رأینا. مالئمًا كافیة وتوفر أساسًا

أمور التدقیق الهامة

لتقدیرنا المهني، إن أمور التدقیق الهامة، وف للبیانات أثر هام على أعمال التدقیقالتي كان لها المسائل هي تلك قًا

في إبداء كذلك للبیانات المالیة الموحدة ككل، و تدقیقنا في سیاق األمور . تم تناول هذه الحالیةللسنة المالیة الموحدة 

الواردة أدناه، یرد وصفنا أمر من األمور ا یتعلق بكل ، ونحن ال نقدم رأیا مستقال بشأن هذه المسائل. وفیمحولهارأینا 

لهذه المسألة في هذا السیاق.أعمال التدقیقلكیفیة تناول 

البیانات المالیة تدقیق في تقریرنا حول مدققي الحساباتیاتنا الموضحة في فقرة مسؤولیةمسؤولقمنا بتلبیة كافة لقد 

جراءات ل التدقیق التي قمنا بها تنفیذ إ، تضمنت أعمایه. وبناء علاألمورذلك ما یتعلق بهذه متضمنًاالموحدة، 

قیق التي قمنا المادیة في البیانات المالیة الموحدة. إن نتائج إجراءات التداألخطاء تقییمنا لمخاطر مصممة لدعم 

حول التدقیق حول البیانات ، توفر أساسا لرأینا الموضحة أدناهمور ألجراءات المتخذة لمعالجة اإلبها، بما في ذلك ا

المالیة الموحدة المرفقة.
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تتمة- الموحدة تقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

تتمة- أمور التدقیق الهامة 

كیفیة تناول أعمال التدقیق ألمور التدقیق الهامة:المالیةانخفاض قیمة الموجودات 

، كان لدى المجموعة موجودات ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

(٣٤تمویل بمبلغ  ملیار لایر ٢٩: ٢٠١٦ملیار لایر قطري 

قطري). وكما في تاریخ التقریر، كان االنخفاض في قیمة 

لایر قطري مقارنةملیون ٢٦٤موجودات التمویل بمبلغ 

٢٠١٦دیسمبر ٣١بمخصص االنخفاض في القیمة كما في 

ملیون لایر قطري.٣٦٥بمبلغ 

لحجم ومقدار موجودات التمویل للمجموعة وأوجه عدم  نظرًا

الیقین ذات الصلة، قمنا باعتبار تقییم موجودات التمویل كأمر 

حول ١٠هام من أمور التدقیق. یرجى االطالع على اإلیضاح 

الموحدة واإلیضاحات المتممة األخرى ذات البیانات المالیة

الصلة حول إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة.

تتطلب أحكام مصرف قطر المركزي من المجموعة تقدیر 

للمعاییر الدولیة للتقاریر  مخصص االنخفاض في القیمة وفقًا

المالیة واألحكام ذات الصلة لمصرف قطر المركزي. قامت 

صص، عند وجود دلیل مادي على المجموعة بتقدیر المخ

االنخفاض في القیمة، ویقاس المخصص كفارق بین القیمة 

الحالیة لتقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة والقیمة الدفتریة 

لمتطلبات معاییر التدقیق المحاسبیة  لموجودات التمویل وفقًا

الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

ة واألحكام ذات الصلة لمصرف قطر المركزي (بما في اإلسالمی

ذلك األحكام التي تتطلب أن یمتثل المخصص لمتطلبات 

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة).

من باتخاذ أحكام معقدة وغیر موضوعیة اإلدارةتقوم  حول كًال

.هذا االنخفاضفي القیمة وتقدیر مبلغ تحقیق االنخفاض تاریخ 

إجراءاتنا ما یلي:تضمنت 

على -  اختیار عینات من موجودات التمویل بناًء

تقدیرنا والنظر فیما إذا هناك دلیل مادي على 

انخفاض قیمة هذه الموجودات.

تقییم ما إذا كان قد تم تحدید خسائر االنخفاض - 

لمتطلبات معاییر  في قیمة موجودات التمویل وفقًا

حاسبة التدقیق المالیة الصادرة عن هیئة الم

والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة واألحكام 

ذات الصلة لمصرف قطر المركزي (بما في ذلك 

األحكام التي تتطلب أن یمتثل المخصص 

لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة).

الرقابة ذات الصلة همراعاة وتقییم واختبار أوج- 

لحجز حول موجودات التمویل المتعلقة بالمنح وا

والرقابة والتسویة وكذلك تلك المتعلقة بحساب 

مخصصات االنخفاض في القیمة لتقیم الفعالیة 

التشغیلیة لوسائل الرقابة الهامة المستخدمة والتي 

تحدد مقدار االنخفاض في قیمة موجودات 

التمویل والمخصصات المطلوبة مقابل كل 

انخفاض.

خفاض تقییم كفایة واكتمال االفصاحات حول االن- 

في قیمة موجودات التمویل، التي أدرجت في 

حول البیانات المالیة الموحدة.١٠االیضاح 
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تتمة- الموحدة تقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

تتمة- أمور التدقیق الهامة

كیفیة تناول أعمال التدقیق ألمور التدقیق الهامة:انخفاض قیمة االستثمارات المالیة

حول البیانات المالیة الموحدة، ١١كما هو مبین في االیضاح 

فإن محفظة االستثمارات المالیة للمجموعة تتضمن تتكون 

بصورة رئیسیة من أسهم مدرجة وأسهم غیر مدرجة وصنادیق 

، ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملكیة خاصة وصكوك. كما في وحقوق 

ملیار لایر ٦,٣كانت القیمة الدفتریة لهذه االستثمارات بمبلغ 

قطري وكان مخصص االنخفاض في القیمة ذو الصلة بمبلغ 

من قیمة االستثمارات ٪٢ملیون لایر قطري والذي یمثل ١٢٧

٧,٥: القیمة الدفتریة لالستثمارات بمبلغ ٢٠١٦دیسمبر ٣١(

ملیون ٩٦,٨ملیار لایر قطري والمخصص ذو الصلة بمبلغ 

).٪١,٣لایر قطري والذي یمثل 

لمتطلبات المعاییر المالیة، على المجموعة إجراء تقییم  وفقًا

في نهایة كل لفترة تقریر لتحدید ما إذا كان هناك دلیل مادي 

على انخفاض قیمة استثمار أو مجموعة من االستثمارات. إن 

المادي للقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة سوف الدلیل 

یتضمن انخفاض هام أو مستمر في القیمة العادلة لالستثمار 

مارات من نوع الدین، یتم ة االستثأقل من تكلفته. في حال

ارة االنخفاض في القیمة عند وجود دلیل مادي تحقیق خس

بسبب انخفاض كبیر في االئتمان.

تم معاملة االنخفاض في قیمة االستثمارات المالیة كأمر هام 

ألهمیتها في تقییم مؤشرات نظرا من أمور التدقیق وذلك 

أو المستمر في مادي نخفاض الالنخفاض في القیمة مثل االا

فتراضات في قیاس الة العادلة واستخدام التقدیرات واالقیم

القیمة وحجم رصید الحساب.في نخفاض االخسائر 

تضمنت إجراءاتنا ما یلي:

اختیار عینات من االستثمارات المالیة بناء على - 

تقدیرنا والتحقق مما إذا كان هناك دلیل مادي على 

وجود انخفاض في قیمة هذه االستثمارات.

لالنخفاض في قیمة إلدارة امراجعة تقییم - 

أوراق ملكیة و لأسهم امنلكًالاالستثمارات المالیة 

الدین.

إعادة حساب مبلغ خسائر انخفاض القیمة - 

مالیة منخفضة القیمة الالمطلوبة لالستثمارات 

تكوین مخصصات لها وتقییم ما إذا كانت قد تم 

بة والمراجعة وفقا لمتطلبات معاییر هیئة المحاس

المعاییر الدولیة میة و سالإلللمؤسسات المالیة ا

مصرف قطرلحكام ذات الصلة ألللتقاریر المالیة وا

المركزي.

المتعلقة فصاحات التقییم مدى كفایة واكتمال ا- 

في والمبینة ، االستثمارات المالیةبانخفاض قیمة 

حول البیانات المالیة الموحدة.١١إیضاح 
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تتمة- الموحدة تقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

معلومات أخرى

البیانات خالف من المعلومات الواردة في التقریر السنوي، بوالتي تتكون اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى إن 

تقریر في تاریخ لنا التقریر السنوي یتم توفیر الحسابات بشأنها. ومن المتوقع أن مراقبي المالیة الموحدة وتقریر 

.مدققي الحسابات هذا

نتیجة أي شكل من أشكال ال نبديخرى، ونحن ألایغطي المعلوماتالالبیانات المالیة الموحدة حولإن رأینا 

.التدقیق حولها

وخالل ا، المعلومات األخرى عند توفرهاالطالع علىإن مسؤولیتنا هي المالیة الموحدة، ففیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات 

أو معرفتنا التي المالیة الموحدة مع البیانات تتماشى بصورة مادیةما إذا كانت المعلومات األخرى فیالنظر ذلك،

، استنادا إلى توصلنا. إذا یكون بها أخطاء مادیةأن بخالف ذلك خالل أعمال التدقیق، أو یظهرعلیها حصلنا 

باإلبالغ خرى، فإننا مطالبون ألمادیة خاطئة في هذه المعلومات ا، أن هناك معلومات أعمال التدقیق التي قمنا بها

في هذا الصدد.نبلغ عنه. ولیس لدینا ما األشخاص المكلفون بالحوكمةعن ذلك 

الموحدةحول البیانات المالیة مجلس اإلدارةمسؤولیة 

لمعاییر التدقیق المالیة الصادرة ضها بصورة عادلة وفقًاوعر الموحدة إن مسؤولیة اإلدارة هي إعداد البیانات المالیة 

وهو كذلك عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة واألحكام ذات الصلة لمصرف قطر المركزي،

ة، خالیة من األخطاء المادیموحدة راها ضروریة إلعداد بیانات مالیة تإجراءات الرقابة الداخلیة التي عنمسؤول

سواء الناتجة عن احتیال أو خطأ. 

وفقًاعلى االستمرار في عملیاتهاالمجموعةعن تقییم قدرة اإلدارة مسؤولةكون تالموحدة عند إعداد البیانات المالیة
قوم باإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس مبدأ لمبدأ االستمراریة وكذلك ی

بدیل إنهاء عملیاتها، أو أنه لیس لدیهأو المجموعةنوي تصفیة مجلس اإلدارة یستمراریة المحاسبي، إال إذا كاناال
واقعي غیر ذلك.

عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة مسؤوالنمتثال والحوكمةالمجلس اإلدارة ولجنة التدقیق وایكون 
. للمجموعة
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تتمة- الموحدة تقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

الموحدةمسؤولیة مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة 

ككل خالیة من األخطاء المادیة، سواء الموحدةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكید معقول بأن البیانات المالیة 

الناتجة عن احتیال أو خطأ، وكذلك إصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول هو تأكید 

بأن أعمال الت للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف تقوم عالي المستوى، ولكنه ال یعد ضمانًا دقیق التي تم القیام بها وفقًا

دائما بتبیان األخطاء المادیة عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر األخطاء مادیة، بصورة 

على هذه فردیة أو إجمالیة، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدمین التي  اتخذت بناًء

. الموحدةالبیانات المالیة

للمعاییر الدولیة للتدقیق فإننا نقوم بممارسة تقدیرنا المهني ونحافظ على التزامنا ،وكجزء من أعمال التدقیق وفقًا

المهني خالل جمیع مراحل التدقیق. كما قمنا أیضا بما یلي:

الناتجة عن احتیال أو خطأ، وتصمیم الموحدةنات المالیةتحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة في البیا· ، سواًء

والقیام بإجراءات التدقیق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة توفر أساسًا

إلبداء رأینا. تعد مخاطر عدم تبیان األخطاء المادیة الناتجة عن االحتیال أعلى من المخاطر الناتجة عن

الخطأ، حیث قد یشمل االحتیال التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة 

الداخلیة.

فهم إجراءات الرقابة الداخلیة ذات الصلة بأعمال التدقیق بغرض إعداد إجراءات تدقیق مناسبة، ولیس لغرض ·

.للمجموعةإبـداء رأینا حـول فعالیـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة 

ذات الصلة تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واالفصاحات·

المعدة من قبل اإلدارة.

على أدلة التدقیق · إصدار نتیجة حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، بناًء

التي حصلنا علیها، وكذلك تحدید ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادیة تلقى بالشك على قدرة المجموعة 

لمبدأ اال ستمراریة. في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علینا لفت االنتباه في تقریر على االستمرار وفقًا

التدقیق إلى االفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه االفصاحات 

التقریر، إال أنه غیر كافیة. كما وتعتمد نتیجة المراجعة على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها حتى تاریخ 

لمبدأ االستمراریة. قد تؤدي أحداث أو ظروف بعد ذلك التاریخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا
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الكرامالمساهمینتقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى السادة 
تتمة–.ش.م.ق.عبنك قطر الدولي اإلسالمي

تتمة- الموحدة تقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

تتمة-الموحدة مسؤولیة مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة 

، بما في ذلك االفصاحات، وتحدید ما إذا كانت الموحدةتقییم العرض العام وبنیة ومحتوى البیانات المالیة·

تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.الموحدةالبیانات المالیة

طة التجاریة داخل أو األنشللكیانات بالمعلومات المالیة كافیة فیما یتعلق مالئمة و أدلة تدقیق الحصول على ·

ونظل فریق التدقیقداء لإننا مسؤولون عن التوجیه واإلشراف واأل. المالیةي حول البیانات أر المجموعة إلبداء ال

.البیانات المالیة الموحدةتدقیقحول عن رأینا وحدنامسؤولین 

فیما یتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقیت األشخاص المكلفین بالحوكمةقمنا بالتواصل مع 

التدقیق ونتائج أعمال التدقیق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادیة في الرقابة الداخلیة والتي قمنا بتحدیدها 

خالل أعمال التدقیق. 

، نحدد تلك المسائل ذات األثر األكبر في األشخاص المكلفین بالحوكمةل حولها مع ومن األمور التي تم التواص

تدقیق البیانات المالیة للسنة الحالیة، وعلیه فقد تم إدراج فقرة أمور التدقیق الهامة في هذا التقریر. وٕاننا نقدم هذه 

اإلفصاح العلني عن هذه المسألة أو األمور في تقریر مدققي الحسابات المستقلین، ما لم یحظر قانون أو الئحة 

عندما نقرر في ظروف نادرة للغایة أنه ال یجب أن یتم اإلبالغ عن أي من هذه األمور في تقریرنا ألن النتائج 

السلبیة لذلك قد تفوق فوائد المصلحة العامة من االبالغ عنها.

تقریر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

كافة المعلومات واالیضاحات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقیقنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع لقد حصلنا على 

الصادر عن مصرف قطر ٢٠١٢لسنة ١٣أو ألحكام قانون رقم للبنكلنظام األساسي لخالل السنة أیة مخالفات 

كون له تأثیر مادي على أنشطة على وجه قد ی٢٠١٥لسنة ١١المركزي أو قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

ألحكام الشریعة اإلسالمیة والمنصوص علیها من قبل لجنة المراقبة أو مركزه المالي. البنك امتثلت المجموعة أیضًا

الشریعة بالمجموعة.

عن إرنست ویونـغ

ادر ــــــــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــــــــزی
٢٥٨رقم سجل مراقبي الحسابات 

٢٠١٨ینایر ٢٤الدوحة في 
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).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٨-

بیان الدخل الموحد

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٧٢٠١٦

قطريألف لایرألف لایر قطريإیضاحات

٢٤١,٤١٨,٩٩٥١,٢٦١,٩٣٢إیرادات أنشطة التمویل

٢٥٣٠٥,٣٣٨٣٠٦,٨٩٤ستثماراالصافي إیرادات أنشطة 

١,٧٢٤,٣٣٣١,٥٦٨,٨٢٦ستثماراالإیرادات أنشطة التمویل و صافي إجمالي 

١٦٩,٤٩١١٦٠,٥٨٦إیرادات رسوم وعموالت 

)٤٢,٩٣٩()٥٠,٠١٠(مصروفات رسوم وعموالت

٢٦١١٩,٤٨١١١٧,٦٤٧صافي إیرادات رسوم وعموالت 

٢٧٤٠,٨٢١٤١,٢٣٢صافي ربح عملیات النقد األجنبي

)١٢,٢١٤()١٨,٢١١(١٢الحصة من نتائج شركات زمیلة 

١,٨٦٦,٤٢٤١,٧١٥,٤٩١الدخلإجمالي 

)١٥٧,٤٩٢()١٦١,٤٤٨(٢٨تكالیف الموظفین

)٤,٠٥٠()٤,٠٥٠(١٣إستهالك إستثمارات عقاریة

)١٤,٠٥٦()٢٤,٩٣٢(١٥و١٤وٕاطفاء إستهالك 

)١٤٥,٥٨٦()١٦١,٩٧٨(تمویلمصروفات

)١٢٩,٥٥٦()١٤٥,٧٠٢(٢٩مصروفات أخرى

)٤٥٠,٧٤٠()٤٩٨,١١٠(إجمالي المصروفات

-)٣٥,٤٩٧(في قیمة استثمارات مالیةخسائر إنخفاضصافي 

)١١٦,٨٢٠()٢٨,٠٠٠(١٠في قیمة موجودات تمویلمكونةخسائر إنخفاض

١,٣٠٤,٨١٧١,١٤٧,٩٣١صافي الربح للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار 

)٣٦٣,١٦٠()٤٧٢,٦٠٨(٢١األرباحالعائد على أصحاب حسابات االستثمار من 

٨٣٢,٢٠٩٧٨٤,٧٧١ربح السنةيصاف

العائد على السهم

٣٣٥,٥٠٥,١٨ساسي والمخفف للسهم (لایر قطري للسهم)العائد األ



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-٩-

الموحدالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

قانونياحتیاطيرأس المال

احتیاطي 

مخاطر

احتیاطي 

القیمة العادلة

احتیاطیات 

أخرى

أرباح نقدیة 

أرباح مدورةمقترح توزیعها

اجمالي حقوق 

المساهمین                                                       

هلة صكوك مؤ 

رأس كأدوات 

جماليإمال إضافي

اتایضاح

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

قطريلایر

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

٢٠١٧١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٧٢,١٥٢١٣,٠٣٦٨٤,٧٩٦٦٠٥,٤٧٦٤٣٥,٥٢٣٥,٦٧٧,٠٣٠١,٠٠٠,٠٠٠٦,٦٧٧,٠٣٠ینایر ١الرصید في 

)١١,٣٩٣(-)١١,٣٩٣(---)١١,٣٩٣(---في احتیاطي القیمة العادلةالتغیر

٨٣٢,٢٠٩-٨٣٢,٢٠٩٨٣٢,٢٠٩------صافي ربح السنة 

اجمالي االیراد والمصروف المحقق 

٨٢٠,٨١٦-٨٣٢,٢٠٩٨٢٠,٨١٦--)١١,٣٩٣(---خالل السنة

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----(و)٢٢المساهمینى رباح نقدیة موزعة علأ
في اإلحتیاطیات التغیرصافي 
---٢,٤٤٤-)٢,٤٤٤(----(هـ)٢٢األخرى

---)٦٠٥,٤٧٦(٦٠٥,٤٧٦-----(و)٢٢أرباح نقدیة مقترح  توزیعها 

صندوق دعم األنشطة يالمساهمة ف

)٢٠,٨٠٥(-)٢٠,٨٠٥()٢٠,٨٠٥(------٣٨االجتماعیة والریاضیة 

---)٥٠,٣٠٢(---٥٠,٣٠٢--(ج)٢٢ى احتیاطي مخاطرالمحول ال
صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال 

)٥٥,٠٠٠(-)٥٥,٠٠٠()٥٥,٠٠٠(------٢٣إضافي

٢٠١٧١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٦٢٢,٤٥٤١,٦٤٣٨٢,٣٥٢٦٠٥,٤٧٦٥٣٨,٥٩٣٥,٨١٦,٥٦٥١,٠٠٠,٠٠٠٦,٨١٦,٥٦٥دیسمبر  ٣١الرصید في 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-١٠-

تتمة- الموحدالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في

قانونياحتیاطيرأس المال

احتیاطي 

مخاطر

احتیاطي 

القیمة العادلة

احتیاطیات 

أخرى

أرباح نقدیة 

أرباح مدورةمقترح توزیعها

اجمالي حقوق 

المساهمین                                                       

هلة صكوك مؤ 

رأس كأدوات 

جماليإمال إضافي

اتایضاح

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

قطريلایر

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

٥,٥٢٩,١١٢-٢٠١٦١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٤٨,٤٠١١,٨٧٧٨٤,٤٧٧٦٠٥,٤٧٦٣٢٢,٨٣٤٥,٥٢٩,١١٢ینایر ١الرصید في 

١١,١٥٩-١١,١٥٩---١١,١٥٩---في احتیاطي القیمة العادلةالتغیر 

٧٨٤,٧٧١-٧٨٤,٧٧١٧٨٤,٧٧١------صافي ربح السنة 

اجمالي االیراد والمصروف المحقق 

٧٩٥,٩٣٠-٧٨٤,٧٧١٧٩٥,٩٣٠--١١,١٥٩---خالل السنة

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----(و)٢٢المساهمینى رباح نقدیة موزعة علأ
في اإلحتیاطیات التغیرصافي 
---)٣١٩(-٣١٩----(هـ)٢٢األخرى

---)٦٠٥,٤٧٦(٦٠٥,٤٧٦-----(و)٢٢أرباح نقدیة مقترح  توزیعها 

صندوق دعم األنشطة يالمساهمة ف

)١٩,٦١٩(-)١٩,٦١٩()١٩,٦١٩(------٣٨االجتماعیة والریاضیة 

---)٢٣,٧٥١(---٢٣,٧٥١--(ج)٢٢ى احتیاطي مخاطرالمحول ال
صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال 

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠--------٢٣إضافي
ارباح على صكوك مؤهلة كرأس مال 

)٢٢,٩١٧(-)٢٢,٩١٧()٢٢,٩١٧(------٢٣إضافي

٢٠١٦١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٧٢,١٥٢١٣,٠٣٦٨٤,٧٩٦٦٠٥,٤٧٦٤٣٥,٥٢٣٥,٦٧٧,٠٣٠١,٠٠٠,٠٠٠٦,٦٧٧,٠٣٠دیسمبر  ٣١الرصید في 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-١١-

بیان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٧٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٨٣٢,٢٠٩٧٨٤,٧٧١صافي ربح السنة

:التالیةتعدیالت للبنود

١٠٢٨,٠٠٠١١٦,٨٢٠خسائر انخفاض في قیمة موجودات تمویل

-٣٥,٤٩٧خسائر انخفاض في قیمة استثمارات مالیةصافي 

-)٢,١٣٧(١٢عمالت اجنبیة عند ترجمة إستثمار في شركات زمیلةتقییمأرباح

١٥٢٨,٩٨٢١٨,١٠٦و١٤و١٣وٕاطفاءإستهالك

)١٦,٨٣٩(٢٥٢,١١٣بیع استثمارات مالیة ) ربحخسائر (صافي 

)٢,٩٩١()٢,٥٤٣(٢٥إیراد توزیعات األرباح

١٢١٨,٢١١١٢,٢١٤الحصة من نتائج شركات زمیلة 

١,٨٣٦- صكوكإطفاء 

٢٠٤,١٦٦٣,٢٦٦مكافأة نهایة خدمة للموظفین 

٩٤٤,٤٩٨٩١٧,١٨٣الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

تغیرات رأس المال العامل:

٨,٢٩١)١٩١,٣١٣(حساب االحتیاطي لدى مصرف قطر المركزي 

١,٢٥٦,٨٣٦٢٧٣,٩٣٣ارصدة لدى البنوك

)٢,٣٧٢,٠٧٤()٥,٢٩٤,٧٠١(موجودات تمویل

)١٥٣,٤٧٩(٨٣٣موجودات أخرى 

٥٦٦,٤٣٥١,٠٥٢,٧٤٩ومؤسسات مالیةبنوك أرصدة من 

)٣٦٥,٩٥٤(٦٧٤,٥١٠حسابات العمالء الجاریة

)٢٠٩,٢٨٩()٥٥,٢٠١(مطلوبات أخرى 

)٨٤٨,٦٤٠()٢,٠٩٨,١٠٣(

)٤,٢٢٩()١,١٤٥(٢٠مكافأة نهایة خدمة للموظفین مدفوعة 

)٨٥٢,٨٦٩()٢,٠٩٩,٢٤٨(أنشطة التشغیلفيةالمستخدمصافي التدفقات النقدیة



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-١٢-

تتمة–بیان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٧٢٠١٦

قطريألف لایر ألف لایر قطريإیضاحات

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

)١,٩٦٦,٠٤٨()٧٣٤,٠٥٩(ء استثمارات مالیةاشر 

١,٩٣٢,٥٨٣١,٦٨١,٠٧٨متحصالت من بیع استثمارات مالیة

-)٤٦,١٧٤(١٢زمیلة في شركاتاتاستحواذ على استثمار 

)١٧,٠١٣()٩٥,٧٦٧(١٤شراء موجودات ثابتة

)٦,١٨٧()٤,٩٤٢(١٥موجودات غیر ملموسة شراء

-١٢١,٦٢٧توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة 

٢٥٢,٥٤٣٢,٩٩١توزیعات أرباح مستلمة 

)٣٠٥,١٧٩(١,٠٥٥,٨١١أنشطة االستثمار)فيةالمستخدم(منصافي التدفقات النقدیة

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

٥,١٨٢,٠٦٨٣٢٣,٥٧٣التغیر في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار 

-)٢,٥٤٧,٥٨٧(صكوك تمویلتسویة

)٦٠٥,٤٧٦()٦٠٥,٤٧٦(المساهمینى رباح نقدیة موزعة علأ

-)٢٢,٩١٧(ارباح على صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي

١,٠٠٠,٠٠٠- رأس مال إضافيهلة كأدوات صكوك مؤ 

٢,٠٠٦,٠٨٨٧١٨,٠٩٧أنشطة التمویلالمتولدة منصافي التدفقات النقدیة

)٤٣٩,٩٥١(٩٦٢,٦٥١في النقد وما في حكمه)النقصالزیادة (صافي

٢,٥٤٧,٢١٣٢,٩٨٧,١٦٤ینایر ١النقد وما في حكمه في 

٣٤٣,٥٠٩,٨٦٤٢,٥٤٧,٢١٣دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 
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الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

ویمارس البنك ١٩٩٠لسنة٥٢) ("البنك") كشركة مساهمة قطریة بموجب المرسوم األمیري رقم .عتأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق

محلیًاعشرثمانیة و نشاطه من خالل مركزه الرئیسي الكائن في شارع حمد الكبیر بالدوحة  قطر. إن أسهم البنك مدرجة للتداول داخل دولةفرعًا

في بورصة قطر.

. تشتمل البیانات المالیة الموحدة للبنك ٦٦٤الدوحة ، دولة قطر ، صندوق برید هو وعنوانه المسجل ١٣٠٢٣للبنك هوالسجل التجاري إن رقم

المعامالت دة و بعد إستبعاد األرصالخاصالغرضذات التابعةهشركتعلى البیانات المالیة للبنك و ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

:المتبادلة بین الشركتین

الفعلیةنسبة الملكیة النشاط الرئیسي للشركة رأس المال    بلد التأسیس    

٢٠١٧٢٠١٦ألف لایر قطري

بنك قطر الدولي   شركة

الصدار الصكوكاالسالمي 

--صدار صكوك    إ-جزر الكایمن     )١دة (و المحد

)١ایضاح (

ذلك بغرض كة معفاة ذات مسؤولیة محدودة ، و المحدودة في جزر الكایمن كشر الصدار الصكوك ت شركة بنك قطر الدولي االسالمي ـتأسس

اصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي.

للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیةالمصرفیةیعمل البنك في الخدمات  كما یتم تحدیدها واألنشطة التمویلیة واإلستثماریة وفقًا

لتعلیمات مصرف قطر المركزي. من قبل هیئة الرقابة الشرعیة للبنك ووفقًا

ینایر ٢٤لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ ًاوفق٢٠١٧دیسمبر ٣١تمت الموافقة على اصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة في 

٢٠١٨.

اسس اإلعداد٢

بیان االلتزام)أ(

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

عن مصرف قطر المركزي ةذات الصلة الصادر المصرفیةو التعلیمات ةمن قبل هیئة الرقابة الشرعیةاالسالمیة المحددلمبادئ واحكام الشریعة 

معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة . بما یتماشى مع متطلبات ٢٠١٥لسنة ١١القطري رقم ةومتطلبات قانون الشركات التجاری

معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن هیئة المحاسبة التي ال تغطیها لألموروبالنسبة المالیة اإلسالمیةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

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

المحاسبة الدولیة.

قیاسأساس ال)ب(

مة العادلة من استثمارات بالقیالمالیة المصنفة على أنهاتم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات 

.یمة العادلة من خالل بیان الدخلاستثمارات بالقخالل حقوق الملكیة و

العملة الوظیفیة وعملة العرض)ج(
الموحدة  باللایر القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة البنك وفي عرض بیاناته المالیة. فیما عدا ما تمت البیانات المالیة عرض هذه م ت

.لایراإلشارة إلیه بخالف ذلك ، تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف
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تتمة- اسس اإلعداد٢

استخدام التقدیرات واالفتراضات) د(

یاسات یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة بموجب معاییر المحاسبة المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق الس

علیة عن هذه التقدیرات.المحاسبیة والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الف

ها مراجعة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تتم فی

التقدیرات وفي أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك.

تتضمن افتراضات واحكام جوهریة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لها األثر األهم تم االفصاح عن المعلومات حول المجاالت الهامة التى

.٥على المبالغ المعترف بها في البیانات المالیة الموحدة في اإلیضاح 

السیاسات المحاسبیة الهامة٣

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

على جمیع شركات المجموعة. متناسق 

س توحید البیانات المالیةاأس(أ)

ذات الغرض الخاصةالشرك)١(

دة أو تنفیذ معاملة تمویل ومحدد بصورة جیدة مثل ضمان أصول محدمعرفغرض خاص هي شركة یتم تأسیسها إلنجاز هدف ذات الشركة 

على تقییم مدى جوهریة عالقتها بالمجموعة ومخاطر وحوافز بناًءذات الغرض الخاص إذا ما تبین أنه م توحید البیانات المالیة للشركةیتمحددة.

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

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

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

. المنافع من العملیات التشغیلیة للشركة ذات الغرض الخاص

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

تم تفویضها التخاذ مثل هذه القرارات.إدارة

عن ةللمجموعة الحق في الحصول على غالبیة المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص و بالتالي قد تتعرض لمخاطر عرضیة ناتج·

أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص.

الغرض الخاص أو موجوداتها بغرض الحصول على أن تحتفظ المجموعة بغالبیة المخاطر الباقیة أو مخاطر الملكیة المتعلقة بالشركة ذات·

منافع من أنشطتها.

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

ض الخاص أو القیام بمعامالت إضافیة بین المجموعة والشركة ذات الغرض السیطرة في غیاب أى تغییرات في هیكل أو شروط الشركة ذات الغر 

إلى تعدیل أحیانًاالخاص. في العادة ال تؤدي التغیرات الیومیة في ظروف السوق إلى إعادة تقییم للسیطرة. برغم ذلك قد تؤدي التغییرات في السوق

للسیطرة جوهر العالقة بین المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص وفي مثل هذه الحالة تحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغییر یستلزم إعادة تقییم 

تصرفات الطوعیة استنادا إلى حقائق وظروف محددة. تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقییم للسیطرة على الشركة ذات الغرض الخاص عندما تؤدي ال

موعة و للمجموعة مثل تقدیم تمویل بمبالغ تزید عن السیولة المتوفرة أو تقدیم شروط خارج تلك الموضوعة أصال، أو حدوث تغییر العالقة بین المج

الشركة ذات الغرض الخاص.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

الشركات الزمیلةاالستثمار في )ب(

. التأثیر الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة الزمیلة هي الشركات التي یكون للمجموعة فیها تأثیر هامالشركات 

المستثمر فیها ، لكن دون سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات.

هي مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة.االعتبارات المتخذة في تحدید التأثیر الهام أو السیطرة المشتركة

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

ضمن استثمار المجموعة في الشركات الزمیلة الشهرة (صافیة من أي خسائر بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزمیلة). یت

النخفاض القیمة المتراكمة) التي یتم تحدیدها عند االستحواذ.

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

في حقوق الملكیة. تتم تسویة التغیرات المتراكمة الالحقة لالستحواذ في مقابل القیمة لالستحواذالالحقةتغیرات في حصتها من االحتیاطي بال

ذلك أیة يالدفتریة لالستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة مع مساهمتها في الشركة الزمیلة أو تزید عنها ، بما ف

ن المجموعة ال تقوم باالعتراف بأیة خسائر اضافیة اال اذا ابرمت المجموعة اتفاقا قانونیا أو قامت بسداد إذمم مدینة أخرى غیر مضمونة ، ف

دفعات نیابة عن الشركة الزمیلة.

. في تلك الحالة تقوم الزمیلةقیمة االستثمار في الشركة المجموعة في تاریخ كل مركز مالي ، ما إذا كان هناك دلیل مادي على إنخفاضتحدد

ي بیان الدخل المجموعة بإحتساب مبلغ اإلنخفاض في القیمة كفرق بین القیمة العادلة و القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة و تقوم بإدراج تلك المبالغ ف

الموحد.

الناتجة من كما یتم إستبعاد الخسارة لة إلى حد مساهمة البنك في الشركات الزمیلة. بین البنك وشركاته الزمیمن المعامالتیتم استبعاد المكاسب 

إلعداد البیانات المالیة الموحدة یتم إال اذا كانت تلك المعاملة تقدم دلیل على انخفاض قیمة اصل محول.،التعامالت بین البنك وشركاته الزمیلة

اإلستثمارفيلتعدیالتالمخففة لخسائر الو رباحاألماثلة واألحداث األخرى في نفس الظروف. استخدام سیاسات محاسبیة مشابهة للمعامالت الم

في الشركات الزمیلة یعترف بها في بیان الدخل الموحد.

، من ثالثة أشهرة البنك في نتائج الشركات الزمیلة على البیانات المالیة حتى تاریخ ال یسبق تاریخ بیان المركز المالي الموحد بأكثر ـد حصـتستن

. مجموعةللمعدلة لتتفق مع السیاسات المحاسبیة 

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

المحتفظ بها من االستثمار بالقیمة العادلة. أي فروقات عند فقدان التأثیر الهام على الشركة الزمیلة ، تقوم المجموعة بالقیاس واالعتراف بالحصة

االعتراف بها في بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الهام والقیمة العادلة للحصة المتبقیة والمتحصالت من استبعاد االستثمار یتم

بیان الدخل الموحد.

العمالت األجنبیة)ج(

بالعمالت األجنبیةمعامالت وأرصدة 

تاریخفى ةتتم ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبیة أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبیة إلى العملة الوظیفیة على اساس اسعار الصرف السائد
تنفیذ المعاملة.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

تتمة-العمالت األجنبیة)ج(

تتمة- وأرصدة بالعمالت األجنبیةمعامالت 

تاریخ بیان المركز المالي. يتتم ترجمة الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت االجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف السائدة ف
د في التاریخ یتم قیاس الموجودات والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت األجنبیة بالقیمة العادلة وتتم الترجمة الى العملة الوظیفیة بسعر الصرف السائ

قاس بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام الذي یتم فیه تحدید القیمة العادلة . كما تتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غیر المالیة و التي ت
سعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة.

یتم ادراج فروقات صرف العمالت األجنبیة الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبیة والناشئة عن الترجمة بإستخدام اسعار صرف 
.لسنة في بیان الدخل الموحدهایة االموجودات و المطلوبات المالیة السائدة في ن

أو الخسائر یتم تحویل االستثمارات في الشركات الزمیلة األجنبیة لللایر القطري بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. كما یتم تحویل األرباح 
الزمیلة في بند "خسائر تقییم عمالت في الشركات للسنة باستخدام متوسط أسعار الصرف للسنة. یتم تسجیل خسائر فروق تحویل االستثمارات 

ضمن بیان الدخل الموحد."أجنبیة

االستثمارات المالیة)د(

أدوات حقوق ملكیة.أدوات ذات طبیعةتشتمل االستثمارات المالیة على استثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین واستثمارات في

التصنیف)١(

رأس مال ثابتة أو قابلة للتحدید لحامل األداة. االستثمارات أدوات الدین هي أوراق مالیة ذات مدفوعات ربح وأدوات ذات طبیعة االستثمارات في 

حقوق ملكیة هي االستثمارات التي ال تظهر علیها دالئل االستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین وهي تتضمن ذات طبیعةفي أدوات

موجودات المنشأة بعد خصم جمیع مطلوباتها.أدوات یثبت منها منفعة باقیة في 

أدوات ذات طبیعة أدوات الدین

خالل بیان من) بالتكلفة المطفأة، أو (ب) بالقیمة العادلة١االستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین یتم تصنیفها في الفئات التالیة : (
الدخل.

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

خالل بیان الدخل تتضمن استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو االستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین المصنفة والمقاسة بالقیمة العادلة 

مخصصة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. عند الشراء فإن االستثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین التي تدار على أساس العائد

فجوة محاسبیة قد تنشأ عند قیاس االصل أو المطلوب أو التعاقدي یمكن تصنیفها فقط بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل لو كانت تستبعد 

االعتراف بالمكاسب أو الخسائر منها على أسس مختلفة.

أدوات حقوق الملكیة

) بالقیمة العادلة من ٢) بالقیمة العادلة خالل بیان الدخل، أو (١حقوق الملكیة في الفئات التالیة: (ذات طبیعةیتم تصنیف االستثمارات في أدوات

.الملكیةخالل حقوق

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

بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.أو مخصصة
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-١٧-

)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمةاالستثمارات المالیة ()د(

تتمة- التصنیف)١(

تتمة-أدوات حقوق الملكیة

التقلبات قصیرة األجل في السعر أو یتم تصنیف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم االستحواذ علیه أو نشأ أصال بغرض تحقیق ربح من 

هامش التداول. االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي یكون فیها نموذج فعلي لتحقیق ربح قصیر األجل یتم تصنیفها أیضا على أنها 

"محتفظ بها للمتاجرة".

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

داخلیا على أساس القیمة العادلة. 

من عند االعتراف المبدئي تقوم المجموعة باختیار غیر قابل لإللغاء لتصنیف بعض أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم تخصیصها بالقیمة العادلة

. الملكیةات بالقیمة العادلة من خالل حقوق خالل بیان الدخل لیتم تصنیفها كاستثمار 

التحقیقوٕالغاء التحقیق)٢(

التاریخ الذي في هذاكمثال التاریخ الذي تعاقدت فیه المجموعة على شراء او بیع الموجود ،االستثمارات المالیة في تاریخ المتاجرةتحقیقیتم 
االستثمارات المالیة عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من تحقیقتصبح فیه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدیة لألداة. یتم إلغاء 

الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة بتحویل جزء كبیر من جمیع مخاطر وعوائد الملكیة. 

القیاس)٣(

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

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

القیاس الالحق
الناتجة الخسائرح أو ارباألتحقیقویتم تاریخ المركز الماليقیاسها بالقیمة العادلة في إعادةاالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل یتم

المبدئي تقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام التحقیقعن إعادة القیاس في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیها. بعد 

جمیع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملیة اإلطفاء وتلك الناشئة من تحقیقطریقة معدل الربح الفعلي ناقصا خسارة االنخفاض في القیمة. یتم 

الموحد.أو خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات في بیان الدخلالتحقیقإلغاء 

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

لة من خالل حقوق الملكیة فإن ضمن حقوق المساهمین . وعند بیع أو انخفاض القیمة أو تحصیل أو استبعاد االستثمارات المصنفة بالقیمة العاد
سابقا في بیان التغیرات في حقوق المساهمین الموحد یتم تحویلها إلى بیان الدخل الموحد.المحققةالربح أو الخسارة المتراكمة 

ى أساس مستمر فإنه االستثمارات التي لیس لها سعر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى یمكن منها اشتقاق قیاس موثوق به للقیمة العادلة عل
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 مخصوما منه مدفوعات السداد االلتزامأو االصلالمبلغ الذي یقاس به هوالمالي االلتزامأو لالصلالتكلفة المطفأة 

به ومبلغ االستحقاق المحققاألصلیة مضافا إلیه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ المبدئي 

متممَایتكما ناقصا أي تخفیض لخسارة االنخفاض في القیمة.  ضمن احتساب معدل الربح الفعلي جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء

لمعدل الربح الفعلي.

قیاس القیمة العادلة

بین طرفین (بائع ومشتري) مطلعین وراغبین في معاملة تجاریة ضمن األنشطة التزامأو سداد أصلالقیمة العادلة هي المبلغ الذي یمكن به مبادلة 

في تاریخ إقفال بیان المركز المالي لتلك األداةالسوقعرضباستخدام سعر المدرجةالقیمة العادلة لالستثمارات بقیاسالمجموعةتقومو االعتیادیة.

داة أخرى بتحدید تقدیر معقول للقیمة العادلة بعد األخذ في االعتبار القیمة السوقیة أللمجموعةبالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة تقوم اما أ. الموحد

النقدیة المستقبلیة و تقوم المجموعة بتحدید قیم ما في حكم النقد بواسطة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة بإستخدامالتدفقاتمماثلة أو وفقا لتقییم 

.معدالت الربح الحالیة للعقود ذات خصائص المخاطر المتماثلة

موجودات تمویل)هـ(

على تمویل ملتزم بالشریعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید. تتضمن هذه الموجودات التمویل المقدم من خالل موجودات تمویل تشتمل

واالستصناع وطرق التمویل اإلسالمي األخرى. یتم إثبات موجودات التمویل بتكلفتها منتهیة بالتملیك المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة 

المطفأة ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض في القیمة (إن وجدت).

المرابحة والمساومة

تي تمثل ذمم المرابحة والمساومة المدینة هي مبیعات بشروط مؤجلة. تقوم المجموعة بترتیب معامالت المرابحة والمساومة عن طریق شراء السلعة (ال

(المستفید) بهامش ربح على التكلفة. یتم سداد سعر البیع (التكلفة زائدا هامش الربح) في أقساط من جانب موضوع المرابحة) وبیعها إلى المرابح 

مة (إن المرابح على مدى فترة زمنیة متفق علیها. یتم إثبات ذمم المرابحة المدینة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في القی

).توجد

على رف قطر المركزي یقوم البنك بتطبیق قاعدة إلزام ُمصدر أمر الشراء بوعده في البیع بالمرابحة وعدم الدخول في أیة معاملة تعلیمات مصبناًء

مرابحة ال یتعهد فیها ُمصدر أمر الشراء بقبول البضائع في حالة وفائها بالمواصفات.
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

تتمة-أسس القیاس)٤(

تتمة- موجودات تمویل)هـ(

المضاربة و المشاركة

. یتم إثبات هذه العقود في المضاربة وبرأس المال والعمل في المشاركةهي شراكات تساهم فیها المجموعة برأس المالو المشاركةتمویل المضاربة

وجد).بالقیمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القیمة (إن

المنتهیة بالتملكاإلجارة 

بالتكلفة مضافا إلیها ربح متفق علیه (وهي تشكل القیمة لالصلتنشأ ذمم اإلجارة المدینة من هیاكل التمویل عندما یكون الشراء واإلجارة الفوریة 

المدینة بإجمالي الحد األدنى من ك المنتهیة بالتملیتم تسجیل ذمم اإلجارة ،العادلة في مجملها). یتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة

مدفوعات اإلجارة ناقصا اإلیراد المؤجل (وهي تشكل التكلفة المطفأة في مجملها) و مخصص خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجد).

االستصناع

(مشتري) وتقوم بمزاولة تصنیع أو اقتناء منتج استنادا إلى االستصناع هو عقد بیع تتصرف فیه المجموعة بصفتها "الصانع" (البائع) مع "المستصنع"

المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق علیه.

الوكالة

تثمار اموال تمثل عقود الوكالة اتفاقیة وكاله بین طرفین. یقوم أحد الطرفین، وهو الذي یوفر التمویل ( الموكل) بتعیین الطرف األخر ( الوكیل) الس

ة لتثبت عقود الوكافي معاملة تلتزم بالشریعة اإلسالمیة. یستخدم الوكیل األموال إستنادا إلى طبیعة العقد وهو یقدم عائدا متوقعا للموكل. الموكل 

بالتكلفة المطفأة.

الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى)و(

والقیاس المبدئيالتحقیق)١(

وصكوك والمؤسسات المالیة رصدة لدى البنوك وموجودات التمویل وحسابات العمالء الجاریة وأرصدة حسابات البنوكالمجموعة مبدئیا األتحقق

مبدئیا في تاریخ السداد تحقیقها في التاریخ الذي تنشأ فیه. جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة یتم ىوالمطلوبات االخر التمویل وبعض الموجودات

وهو التاریخ الذي تصبح فیه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدیة لألداة.

ة للبند الذي ال یكون بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، تكالیف المعاملة یقاس االصل أو االلتزام المالي مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیها، بالنسب

التي تنسب بصورة مباشرة إلى استحواذه أو إصداره.

بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفع یم تم بعد استبعاد أي قالبعد القیاس المبدئي تقاس الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى الحقًا
ومخصص انخفاض القیمة. شطبها
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-٢٠-

)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

تتمة- األخرىالموجودات والمطلوبات المالیة)و(

الموجودات والمطلوبات المالیةتحقیقإلغاء )٢(

المالي في االصلالمالي أو عند قیامها بتحویل االصلمالي عند انتهاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الاالصلتحقیقتقوم المجموعة بإلغاء 
المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فیها المجموعة وال تحول جزء كبیرا من مخاطر وعوائد االصلمعاملة یتم فیها تحویل جمیع مخاطر وعوائد ملكیة 

المالي.االصلالملكیة كما أنها ال تحتفظ بالسیطرة على 

عة كموجود أو والتي یتم خلقها أو االحتفاظ بها من جانب المجمو التحقیقالمالیة المحولة والتي تؤهل إللغاء صولاألأیة مصلحة في تحقیقیتم 
(أو القیمة الدفتریة لالصلالفرق بین القیمة الدفتریة تحقیقمالي، یتم صلأتحقیق. عند إلغاء الموحدمطلوب مالي منفصل في بیان المركز المالي

حمله) في بیان الدخل جدید یتم الحصول علیه ناقصا أي مطلوب جدید یتم تاصلالمحول) والمقابل المستلم (متضمنا أي االصلالمخصصة لجزء من 
الموحد.

اطر تدخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بها في بیان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما بجمیع أو بجزء كبیر من المخ
المحولة. االصولتحقیقعندها ال یتم إلغاء والعوائد للموجودات المالیة أو لجزء منها. في حالة االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد 

االصلالمالي وتحتفظ بالسیطرة على االصلفي المعامالت التي ال تحتفظ فیها المجموعة وال تقوم بتحویل جمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد ملكیة 
المحول. االصلإلى حد مشاركتها المستمرة والتي یتم تحدیدها بالحد الذي تتعرض فیه إلى التغییرات في قیمة االصلتحقیق، تستمر المجموعة في 

المالي عندما یحقق معاییر إلغاء تحقیق الموجودمقابل رسوم. یتم إلغاء المحول المالي الموجود في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة 
) كاف أو أقل من (التزام) كاف ألداء موجودأو التزام في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من (ق الموجودتحقی. یتم التحقیق
الخدمة.

التزام مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدیة.تحقیقتلغي المجموعة 

المقاصة)٣(

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

انخفاض قیمة الموجودات المالیة)ز(

م المجموعة بتقییم ما إذا كان هناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أصل مالي. الدلیل الموضوعي على انخفاض في تاریخ كل بیان مركز مالي تقو 
حقوق الملكیة) التقصیر أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ الشركة المستثمر ذات طبیعة قیمة الموجودات المالیة (متضمنة االستثمارات في أدوات 

ویل من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فیها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سیدخل فیها أو إعادة هیكلة التم
السوق النشطة للورقة المالیة أو البیانات األخرى التي یمكن مالحظتها فیما یتعلق بمجموعة موجودات مثل التغیرات السلبیة في غیابفي إفالس أو 

أو المصدرین بالمجموعة أو الظروف االقتصادیة المتعلقة بحاالت التقصیر في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة طراف المقابلةاألمركز الدفع لدى 
لى حقوق الملكیة فإن االنخفاض الهام أو طویل االجل في قیمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها یعتبر دلیال موضوعیا عذات طبیعةلالستثمارات في أدوات

انخفاض القیمة.

عادلة من خالل حقوق الملكیةالقیمة بالفي أدوات حقوق الملكیة المصنفة االستثمارات

والمقاسة بالقیمة العادلة فإنه یوضع اعتبار الملكیةكقیمة عادلة من خالل حقوق حقوق الملكیة المصنفة ذات طبیعةفي حالة االستثمارات في أدوات
أشهر على األقل) ٩(الذي تنخفض فیه القیمة السوقیة لمدة طویل االجلكحد أدنى) أو ٪٢٠لالنخفاض الهام (الذي تنخفض فیه القیمة السوقیة بنسبة 

مارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدلیل بالنسبة في القیمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحدید ما إذا كانت قیمة االستث
یتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في الملكیةمن خالل حقوق المصنفة كقیمة عادلة الملكیةحقوق ذات طبیعةستثمارات في أدواتلال

ذلك یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة بعدفي بیان الدخل الموحد. واالعتراف بهق الملكیة الموحد من حقوق المساهمینبیان التغیرات في حقو 
.الملكیةمن خالل حقوق حقوق الملكیةذات طبیعة المعترف بها سابقا في بیان الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات 
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)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)

یة والقیمة یتم قیاس خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات المال
الموحد ویتم الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجود. یتم االعتراف بالخسائر في بیان الدخل

مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة انخفاضمخصص. عندما یتسبب حدث الحق في في حسابإظهارها 
من خالل بیان الدخل الموحد إلى حد خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بها سابقا. تدرس المجموعة الدلیل على خسارة االنخفاض في قیمة 

دي والجماعي. یتم تقییم جمیع الموجودات المالیة الهامة بصفة فردیة الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من المستویین الفر 
للوقوف على االنخفاض المحدد في القیمة. جمیع الموجودات المالیة التي یوجد أنه لم تنخفض قیمتها بشكل محدد یتم تقییمها بصورة جماعیة

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

في حكمهالنقد وما )ح(

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

العادلة ویتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتها قصیرة األجل.

بالتكلفة المطفأة.الموحدفي بیان المركز الماليفي حكمهیتم تسجیل النقد وما 

عقاریةات ستثمار ا)ط(

إلیها مبلغ المعادل النقدي المدفوع أو القیمة االستثمارات العقاریة المحتفظ بها لغرض اإلیجار أو الزیادة الرأسمالیة، یتم قیاسها بالتكلفة مضافًا
آخر مدفوع لشراء الموجود في وقت شراء أو إنشاء العقار االستثماري. یتم تخصیص االستهالك بشكل منتظم لتغطیة تكالیف العادلة لمبلغ 

االستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي.

والتحسینات الالحقة لعملیة االستحواذ یتم إضافتها إلى القیمة الدفتریة النفقات الرئیسیة المتكبدة من قبل المؤسسة فیما یتعلق باالضافات
لیة للبنك لالستثمارات العقاریة في بیان المركز المالي الموحد، شریطة أن یتوقع البنك أن هذه النفقات سوف تزید من المنافع االقتصادیة المستقب

أن  تتحقق مثل هذه المنافع االقتصادیة، فإن المؤسسة تقوم باالعتراف بهذه النفقات في بیان من االستثمار العقاري. إال أنه إذا لم یكن متوقعًا
حسابات الدخل الموحد في الفترة المالیة التي یتم تكبدها فیها، مع مراعاة الفصل بین الجزء العائد لحقوق المالكین والجزء العائد ألصحاب

االستثمار. 

من االستخدام وال یتوقع أن تتحقق أیة منافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعاده. یتم شطب االستثمار العقاري عند بی عه أو عندما یتم استبعاده نهائیًا
بیان یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد على أساس الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل، ویتم تحقیقها في

ترة التي تم فیها البیع أو االستبعاد مع مراعاة الفصل بین الجزء العائد لحقوق المالكین والجزء العائد إلى ألصحاب حسابات الدخل الموحد في الف
االستثمار.

الموجودات الثابتة ) ي(

والقیاسالتحقیق)        ١(

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

. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلیا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة االصلتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء 

بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام المطلوبة منها وتكالیف تفكیك وٕازالة البنود وٕارجاع الموقع متعلقهتكالیف 

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

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

التكالیف الالحقة)٢(

ي ذلك استبدال أحد مكونات الموجودات الثابتة في القیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة فتكلفة تحقیقیتم 
ة الیومیة الموجودات تكالیف الخدمتحقیقالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یتم تحقیقالمكون للمجموعة وٕامكانیة قیاس تكلفتها بصورة موثوق بها. یتم إلغاء 

الثابتة في بیان الدخل الموحد عند تكبدها.

في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بند الموجودات الثابتة حیث أن هذه هالكستاإلتحقیقیتم 
ناقصا قیمته الباقیة االصلوهي تستند إلى تكلفة االصلهي أفضل مقارب یعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في 

.عمال قید التنفیذاألرض و األالكیتم إهال لمقدرة. ا

األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنوات المقارنة على النحو التالي:

سنوات

٢٠مباني
٥- ٣معدات تقنیة المعلومات            

٧-٥وتركیبات اثاث 
٥سیارات

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

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

.أقرباایهمیجار ،یتم إطفاء مصروفات التجدیدات والتحسینات المتعلقة بمباني البنك المستأجرة خالل العمر التقدیري أو كما في عقد اإل
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

ملموسةك) موجودات غیر (

تكالیف التطویر المحملة الیتم بإستثناء ملموسة المطورة داخلیًاالغیر موجودات ملموسة المستحوذ علیها بشكل منفصل مبدئیا بالتكلفة. یتم قیاس موجودات غیر 

رسملتها ویتم عكس التكالیف فى بیان الدخل الموحد في السنة التى تم فیها تحمل التكالیف. 

ة كمحددة او غیر محددة.غیر ملموسیتم تقدیر االعمار االنتاجیة لموجودات 

ملموسة التي لها اعمار محددة یتم اطفاؤها على مدى االعمار االقتصادیة ویتم تقدیر االنخفاض في القیمة عند وجود مؤشرات على ان اصل غیر موجودات 

جعتها في كل سنة مالیة . التغیرات في االعمار ملموس قد انخفضت قیمته. فترة االطفاء وطریقة االطفاء للموجودات التي لها اعمار انتاجیة محددة یتم مرا

ا متغیرات في التقدیرات االنتاجیة المتوقعة أو طریقة االستخدام المتوقعة یتم المحاسبة علیها بتغیر فترة االطفاء أو الطریقة ، كما هو مناسب ، ویتم اعتباره

اعمار انتاجیة محددة في بیان الدخل الموحد ضمن طبیعة المصروف بطریق تتناسب غیر ملموسة التي لها موجودات لسبیة. یتم تسجیل مصروف االطفاء المحا

مع طبیعة األصل.

اطفاؤها ولكن یتم اختبارها بشكل سنوي لدارسة االنخفاض في القیمة إما بشكل فردي أو على غیر ملموسة التى لیس لها أعمار انتاجیة محددة الیتمموجودات 

تم عمل التعدیل من مستوى الوحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة تقدیر العمر االنتاجي الغیر محدد بشكل سنوي لتحدید اذا كان ذلك صحیحا. اذا ظهر عكس ذلك ، ی

ي غیر محدد الى محدد بشكل مستقبلي.بعمر انتاجةملموسموجودات غیر 

ملموسة الخاصة بالمجموعة وطرق االطفاء هي كما یلي:    ملخص االعمار االنتاجیة لموجودات غیر 

برمجیات

سنوات)٥محددة ( العمر

هاتوافر فتراتمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىمطفأة المستخدمةاإلطفاءطریقة

مشتراة مشتراةأوداخلیامولدة
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة  )ل(
االنخفاض في القیمة ، في حاله وجود یتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات المجموعة الغیر مالیة في تاریخ بیان المركز المالي لتحدید وجود مؤشرعلى

یست متوفرة حالیا أي مؤشر یتم تقدیر القیمه القالبه لالسترداد. بالنسبه للشهرة والموجودات الغیر ملموسه التي لیس لها اعمار انتاجیه محددة او التي ل

ل خسارة انخفاض القیمة اذا زادت القیمة الدفتریة لالصل او الوحدة لالستخدام ، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد في كل سنه وفي نفس الوقت یتم تسجی

المدرة للنقد عن القیمة المقدرة القابلة لالسترداد.

العادلة ناقصا تكالیف البیع، أیهما أكثر. عند تقدیر القیمة قید المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو لوحدته المدرة للنقد هي قیمتة قید االستخدام وقیمتة

السوقیة الحالیة االستخدام یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتها الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس التقدیرات

وحدة المنتجة للنقد.للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة للموجود أو لل

قات نقدیة لغرض اختبار انخفاض القیمة یتم تجمیع الموجودات التي ال یمكن اختبارها بصورة فردیة معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدف

ة للنقد األخرى. بدون اإلخالل باختبار داخلة من االستخدام تكون مستقلة بصورة أكبر من التدفقات النقدیة الداخلة من الموجودات أو الوحدات المنتج

التي تم تخصیص الشهرة لها بحیث یعكس المستوى المنتجة للنقدسقف القطاع التشغیلي، ألغراض اختبار انخفاض قیمة الشهرة، یتم تجمیع الوحدات 

قاریر الداخلیة. یتم تخصیص الشهرة المستحوذ علیها في الذي یتم إجراء اختبار انخفاض القیمة فیه المستوى األدنى الذي یتم فیه رصد الشهرة ألغراض الت

التي یتوقع أن تستفید من منافع التجمیع.الوحدات المنتجة للنقدتجمیع أعمال على مجموعات من 

. یتم تخصیص موجودات منتجة للنقدة واحدة وحدال تنتج موجودات المجموعة كشركة تدفقات نقدیة داخلة منفصلة ویتم استخدامها من قبل أكثر من 

التي تم تخصیص المنتجة للنقددةلوحعلى أساس معقول ومنسجم ویتم اختبار انخفاض قیمتها كجزء من اختبار االوحدات المنتجة للنقدالشركة على 

الموجود لها.

الوحدات المنتجة قیمة المعترف بها فیما یتعلق بالموحد. یتم تخصیص خسائر االنخفاض في البیان الدخلیتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة في 

) ومن ثم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات الوحدات المنتجة للنقدأوال لتخفیض القیمة الدفتریة للشهرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد (مجموعة للنقد

) بالتناسب.الوحدات المنتجة للنقد(مجموعة المنتجة للنقدةالوحداألخرى في 

بها في الفترات ال یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشهرة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى یتم تقییم خسائر االنخفاض في القیمة المعترف

خسارة االنخفاض في س السابقة في كل تاریخ تقریر لتحدید ما إذا كانت هناك أیة مؤشرات تدل على نقص أو انتفاء خسارة االنخفاض في القیمة. یتم عك

لو كان هناك تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید المبلغ القابل لالسترداد.القیمة

فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیه القیمة الدفتریة للموجود للقیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدها ، بالصافي خسارة االنخفاض في القیمةیتم عكس 

.خسارة االنخفاض في القیمةأو إطفاء ، في حالة عدم االعتراف ببعد أي إهالك
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)       حسابات العمالء الجاریةم(

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

نهایة كل مركز مالي یتم قیاس هذه الحسابات بالتكلفة المطفأة.

)      حقوق أصحاب حسابات االستثمار ن(

ة حقوق أصحاب حسابات االستثمار هي أموال تحتفظ بها المجموعة ویمكنها استثمارها حسب تقدیرها الخاص. یفوض صاحب حساب االستثمار المجموع

مار أموال صاحب حساب االستثمار بالصورة التي ترى المجموعة أنها مناسبة بدون وضع قیود بخصوص متى وكیف وما هو الغرض الذي یجب ستثإل

أن ُتستثمر فیه األموال.

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

إلى أصحاب الحسابات یتم تخصیصه على حسابات االستثمار بعد طرح المخصصات وخصم حصة المجموعة كمضارب في الربح. یتم تحدید 

. تخصیص الدخل من جانب إدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح بها حسب أحكام وشروط حسابات االستثمار

و المساهمینن حقوق أصحاب حسابات االستثمارتوزیع الربح بی)س(

یلتزم البنك بتوجیهات مصرف قطر المركزي كما یلي:

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

.والمساهمیناالستثمار 

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

والمعلنة للبنك.

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

و الخسائر من جانب أصحاب حسابات االستثمار. یخضع هذا الموضوع إلى قرار مصرف قطر المركزي.المصروفات أ

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

ن كیفیة معالجة هذه الخسائر بدون اإلخالل بقواعد الشریعة اإلسالمیة.تحدید مسؤولیة البنك عن هذه الخسائر، باتخاذ قرار ع

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)ع(

نوات من تاریخ س٥مساهمة مشتركة في ملكیة موجودات أو منافع أو خدمات تحمل ربحا نصف سنوي ثابت وتستحق بعد تمویل المثل صكوك ت

لصلة . یتم االعتراف بهذا الربح على نحو دوري إلى أن یحین موعد استحقاقها. یتم االعتراف بالصكوك بصافي القیمة ویتم إطفاء التكلفة ذات ااالصدار

".تمویلالحقاق. یتم تصنیف هذه الصكوك كبند منفصل في البیانات المالیة الموحدة ضمن " صكوكعلى مدى فترة االست

المخصصات)ف(

حالي نتیجة لحدث سابق یمكن قیاسه بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن حكميیتم االعتراف بمخصص عندما یكون لدى المجموعة التزام قانوني أو 

یتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادیة لسداد ذلك االلتزام.

إعادة الهیكلة)ص(

قد بدأت أو قد أعلن عنها یتم االعتراف بمخصص إعادة الهیكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة هیكلة مفصلة ورسمیة وتكون إعادة الهیكلة إما أنها 

.ةصات للخسائر التشغیلیة المستقبلی. ال یتم أخذ مخصوخطة الهیكله سوف تسبب خسائر للمجموعهللجمهور

منافع الموظفین)ق(

خطة المساهمات المحددة)١(

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

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(

ةراتب الموظف وفترة الخدمىعلت المجموعة. تحتسب المكافأة بناءتحتسب المجموعة مخصصا لمكافأة نهایة الخدمة للموظفین وفقا لسیاسا

.في تاریخ بیان المركز المالي
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

رأس المال واالحتیاطیات)ر(

تكالیف إصدار رأس المال)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(

.بنكاهمي الیتم االعتراف بتوزیعات األرباح لألسهم العادیة في حقوق الملكیة في الفترة التي یتم اعتمادها فیها من جانب مس

االعتراف باإلیرادات)ش(

والمساومةالمرابحة 

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

عقول أو عند تحققه فعلیا. یتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعثرة من بیان الدخل الموحد.التحقق مؤكدا على نحو م

المضاربة

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

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

المشاركة

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

كالمنتهیة بالتملاإلجارة

الحسابات المتعثرة من بیان اإلیجار. یتم استبعاد الدخل من ساس التناسب الزمني على مدى فترةعلى أك المنتهیة بالتملیتم االعتراف بالدخل من اإلجارة 
الدخل الموحد.

االستصناع

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

الوكالة

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

)تتمة(باإلیراداتاالعتراف )ش(

االستثماریةالمصرفیةاإلیرادات من خدمات األعمال 

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

تقوم المجموعة بأداء جمیع التصرفات الهامة المتعلقة ماواألداء حسب األحكام التعاقدیة عندما یتم تقدیم الخدمة وتحقق اإلیراد. یكون ذلك في العادة عند

لى نحو كبیر أن تتدفق المنافع االقتصادیة من المعاملة للمجموعة. یتم تحدید التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى بالمعاملة ومن المحتمل ع

مدى األحكام المتفق علیها في العقود لكل معاملة. یستند تقییم ما إذا كانت المنافع االقتصادیة من المعاملة ستصب في مصلحة المجموعة على 

ات المؤكدة الملزمة المستلمة من األطراف األخرى.االرتباط

إیرادات الرسوم والعموالت

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

بإیرادات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبیعات ورسوم اإلدارة والترتیب الربح الفعلي للموجود المالي. یتم االعتراف

والمشاركة في التمویل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها.

إیراد توزیعات األرباح

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

العائدات على السهم)ت(

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

بح أو الخسارة لحاملي األسهم العادیة بالبنك على العدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. یتم تحدید العائدات المخففة للسهم بتسویة الر 

المرجح لألسهم العادیة القائمة بأثر جمیع األسهم العادیة المخففة المحتملة.المنسوبة إلى حاملي األسهم العادیة والعدد المتوسط

تقاریر القطاعات)ث(

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

الرئیس ل ن قباإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجها التشغیلیة بصورة منتظمة م

) بهدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالیة ةالتشغیلیات(بصفته كبیر صانعي القرار التنفیذي

. منفصلة
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

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

لما تقره هیئة الرقابة الشرعیةمختلفة خیریةفي حساب خیري یتم استخدامه من قبل المجموعة للصرف على أنشطة  .وفقًا

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

تحقة.المجموعة الستخدام األموال التي وردت في إطار إتفاقیات عقود الوكالة. تسجل قیمة الوكاالت الدائنة بالتكلفة إضافة الى األرباح المس

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

بقیمتها العادلة في تاریخ إصدار الضمان ، ویتم إطفاء القیمة العادلة المبدئیة على مدى العمر ا إلنتاجي تدرج هذه الضمانات المالیة مبدئیًا

بة للضمان المالي. بعد التحقیق المبدئي ، یتم قیاس مطلوبات المجموعة بموجب هذا الضمان بالقیمة المطفأة أو المصروفات التقدیریة المطلو 

ئر المتكبدة لسداد أي التزامات مالیة تنشأ في تاریخ بیان المركز المالي أیهما أعلى. تحدد هذه التقدیرات بناء على الصفقات المماثلة والخسا

ومدعومة بتقدیرات اإلدارة. تاریخیًا

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

."التو عمرسوم و "إیرادات 

المطلوبات المحتملة)ظ(
تتضمن المطلوبات المحتملة خطابات الضمان واإلعتمادات المستندیة وٕالتزامات المجموعة فیما یتعلق بتعهدات أحادیة الجانب لشراء/ بیع 

غیر مدرجة في بیان المركز المالي الموحد ، ولكن تم اإلفصاح عنها في اإلیضاحات المتتمةالمحتملةعمالت وغیرها. هذه المطلوبات

إال اذا كانت محتملة الحدوث.للبیانات المالیة الموحدة

أرقام المقارنة) غ(

یجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جمیع المبالغ مع معلومات مقارنة.، فیما عدا الحاالت التي یسمح فیها معیار أو تفسیر أو یتطلب خالف ذلك 
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

المعاییر والتفسیرات الجدیدة )أأ(

٢٠١٧ینایر ١معاییر جدیده و تعدیالت و تفسیرات ساریه من 

.ل الفترةالإصدارها خالتي تم ٢٠١٧ینایر ١ولى للسنة المالیة التي تبدأ في أو بعد األساریة المفعول للمرة جدیدةة وتفسیرات یهناك معاییر محاسبلیس 

التعدیالت و التفسیرات الصادرة و التي لم یتم تطبیقها بعدالمعاییر جدیده و 

:انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة٣٠معیار المحاسبة المالیة رقم 

القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات حول انخفاض ٣٠أصدرت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم 

. یهدف هذا المعیار إلى وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقاریر محاسبیة ومالیة حول انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة ٢٠١٧المخاطر العالیة في 

المالیة اإلسالمیة (المؤسسات)، وتكوین مخصصات مقابل لمختلف الموجودات اإلسالمیة التمویلیة واالستثماریة وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات 

البیانات المالیة على وجه الخصوص من تقییم المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة يااللتزامات ذات المخاطر العالیة من أجل تمكین مستخدم

محل معیار المحاسبة المالیة رقم ٣٠ة. سیحل معیار المحاسبة المالیة رقم ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقیتها والشكوك حولها بصورة عادل

حول االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالیة المماثلة ٢٥الخاص بالمخصصات واالحتیاطیات، وأجزاء من معیار المحاسبة المالیة رقم ١١

فیما یتعلق بانخفاض القیمة.

الموجودات والتعرض للمخاطر في ثالث فئات على أساس طبیعة المخاطر المشمولة (مثل مخاطر االئتمان ٣٠رقم ّنف معیار المحاسبة المالیةیص

) طریقة صافي القیمة القابلة للتحقق، ٢) طریقة الخسائر االئتمانیة، ١ومخاطر أخرى) وُیحدد ثالث طرق لتقییم خسائر كل فئة من فئات الموجودات: 

) طریقة انخفاض القیمة.٣

الخسائر االئتمانیة المتوقعة

طریقة الخسائر االئتمانیة مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانیة المتوقعة". تستخدم طریقة الخسائر ٣٠ُیدخل معیار المحاسبة المالیة رقم 

لها قیاس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانیة االئتمانیة للذمم المدینة والتعرض للمخاطر خارج المیزانیة العمومیة طریقة قیاس مزدوجة، یتم وفًقا

تي أو خسارة ائتمانیة على مدى عمر االئتمان. سیطبق نموذج انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة الًامتوقعة على مدار اثني عشر شهر 

المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة مثل:یجب إجراء العدید من األحكام الهامة عند تطبیق المتطلبات و للمخاطر االئتمانیة، تتعرض

تحدید معاییر الزیادة الكبیرة في المخاطر االئتمانیة؛·

اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛·

السوق والمخاطر المصاحبة للخسائر االئتمانیة /للسیناریوهات المستقبلیة لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجاتالنسبیةوضع الرقم والترجیحات ·

؛ والمتوقعة

.إنشاء مجموعة من موجودات مالیة متماثلة ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة·
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)تتمةالسیاسات المحاسبیة الهامة (٣

)تتمة(المعاییر والتفسیرات الجدیدة )أأ(

)تتمة(التفسیرات الصادرة و التي لم یتم تطبیقها بعدالمعاییر جدیده و التعدیالت و 

في الوقت الحالي توجیهات مصرف قطر البنك . ینتظر ًاویسمح بتطبیقه مبكر ٢٠٢٠ینایر ١یسري المعیار من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

المركزي في هذا الشأن.

١خالل السنة وتسري بتاریخ مصرف قطر المركزي المتوقعة الصادرة عن ر االئتمانیة ئالخسالوائحبتقییم األثر التقدیري لتطبیق قام المجموعةغیر أن

كما یلي:الموحدةعلى بیاناته المالیة٢٠١٨ینایر 

األرباح المدورة

ألف لایر قطري

٢٠١٧٥٣٨,٥٩٣دیسمبر ٣١رصید اإلقفال كما في 

عند االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة األثر
)١,٤٤٤(من البنوكمستحقالخسائر االئتمانیة المتوقعة بالنسبة لل

)٤٠٥(الخسائر االئتمانیة المتوقعة بالنسبة لسندات الدین بالتكلفة المطفأة

)٢١٤,٨٠٦(للموجودات التمویلیةالخسائر االئتمانیة المتوقعة بالنسبة 

)٢٢,٨٠٨(االئتمانیة المتوقعة للتعرض للمخاطر خارج المیزانیة العمومیة الخاضعة لمخاطر االئتمانالخسائر 

)٢٣٩,٤٦٣(

٢٠١٨٢٩٩,١٣٠ینایر ١التقدیري المعدل في تاریخ التطبیق المبدئي في يرصید االفتتاحال

األولي للخسائر االئتمانیة المتوقعة بعد الحصول على الموافقة الضروریة من تتوقع المجموعة استخدام جزء من احتیاطي المخاطر لتسجیل األثر التراكمي 

.مصرف قطر المركزي

لوائح الخسائر االئتمانیة المتوقعة لعدم االنتهاء من جمیع األعمال االنتقالیة. قد یتغیر األثر الفعلي العتماد ًاإن التقییم المذكور أعاله هو تقییم أولي نظر 

:٣٠معیار المحاسبة المالیة رقم وعند اعتماد ٢٠١٨ینایر ١الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 

هذه التغییرات؛أثناء إكمالیتطلب من البنك مراجعة إجراءاته المحاسبیة والضوابط الداخلیة٣٠رقم ةمعیار المحاسبة المالیألن ·

قید لم تكن المصاحبة لهاالجدیدة والضوابط ةنظم، فإن األ٢٠١٧سنةمن تنفیذ عملیات موازیة في النصف الثاني من على الرغمألنه و ·

لفترة أطول؛العمل

عمل إطار علىوالتغییرات الخاصة به على أنظمة تكنولوجیا المعلومات الجدیدة المطبقة اختبار وتقییم الضوابط لم ینتهي من البنك ن أل·

الحوكمة؛

و؛٣٠لعملیات احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقا لمعیار المحاسبة المالیة رقم ووضع النماذج الخاصة به یقوم بمراجعةالبنك ألن·

التنفیذ موجهاتیتلقى البنك إلى أنب التقدیر المستخدمة تخضع للتغیر یالسیاسات المحاسبیة الجدیدة واالفتراضات واألحكام وأسالألن·

كما في وللفترة المنتهیة في للتطبیق تاریخ المبدئي الأول بیاناته المالیة الموحدة التي تتضمن عرضالنهائیة من مصرف قطر المركزي وی

.٢٠١٨مارس 
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إدارة المخاطر المالیة٤

مقدمة ولمحة عامة(أ)

المالیةاألدوات

مصرف قطر المركزيواإللتزامات المالیة للمجموعة ، تتضمن الموجودات المالیة النقد واألرصدة لدىتتضمن األدوات المالیة جمیع الموجودات 

أرصدة موجودات أخرى محددة ، تتضمن اإللتزامات المالیة حسابات العمالء الجاریة و موجودات تمویل و وأرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المالیة و 

ومطلوبات أخرى محددة. كما تتضمن األدوات المالیة حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار والمطلوبات وصكوك تمویل ومؤسسات مالیة بنوك من

المدرجة ضمن بنود خارج المیزانیة العمومیة.وااللتزاماتالمحتملة 

إدارة المخاطر

تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من استخدامها لألدوات المالیة:

مخاطر االئتمان• 

السیولةمخاطر • 

مخاطر السوق• 

المخاطر التشغیلیة• 

المخاطر األخرى• 

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

المال للمجموعة.

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

المنتجات وأفضل الممارسات بالسوق.المخاطر لدیها لتعكس التغیرات في األسواق و 

تعرف المجموعة ،للمجموعةلبیة المحتملة على األداء الماليهدف المجموعة هو تحقیق توازن مناسب بین المخاطر والعوائد وتقلیل اآلثار الس
خارجیة.أو األرباح الضائعة، والتي قد تكون ناجمة عن عوامل داخلیة أو المحتملة الخسائر بالمخاطر 
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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.

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

."اإللتزامالتدقیق و لجنة "" ووالمكافآت والتعویضات"لجنة " و"لجنة الترشیحات والحوكمةوو "لجنة المخاطر" "اللجنة التنفیذیة"أساسي

اللجنة التنفیذیة

حضور إجتماعات تلك اللجنة في یمكن لرؤساء الوحدات منهم أعضاء مجلس إدارة والرئیس التنفیذي للبنك.ثالثةأعضاء أربعة تتألف اللجنة من 

قتضى ذلك دون المشاركة في التصویت.احال 

إلستثمار وتوظیف رأس المال تقوم اللجنة بالمهام الموكلة إلیها من المجلس بما في ذلك منح وتجدید اإلئتمان للجنة ویتبع ذلك صالحیة إتخاذ قرار ا

راف عن بنسبة تزید عن الصالحیات التي یمنحها المجلس لإلدارة التنفیذیة ومتابعة إلتزامها بتحقیق األهداف المنصوص علیها ودراسة أسباب اإلنح

اإلهداف وٕاقتراح توصیات التصحیح تلك اإلنحرافات. 

في الحاالت على األقل مرة كل ثالثة أشهر تقوم اللجنة باإلجتماع إعتیادیًا على طلب رئیسها كما أن من الجائز أن تجتمع اللجنة إستثائیًا بناًء

على إصدار قرار في الحاالت الطارئة ویتم تسجیله في محضر إجتماع أول جل على طلب من رئیسها. وتكون اللجنة قادرة أیضًا سة الطارئة بناًء

بعد تلك القرارات.

لمخاطرلجنة ا

. یكون رئیس اللجنة ونائبه من أعضاء مجلس اإلدارة. الرئیس التنفیذي للبنكمنهم أعضاء مجلس إدارة و إثنان أعضاء ، ثالثةتتألف اللجنة من 

عن خلق نظام فعال إلدارة الم خاطر وتكون اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على قطاع المخاطر اإلئتمانیة والتشغیلیة. كما تكون مسؤولة أیضًا

التي تطرأ وتحدیثها وتطویر ذلك النظام لیشمل إستراتیجیة وسیاسات إدارة المخاطر بالبنك وتقییمها على أساس دوري للتأكد من توافقها مع التغیرات

على سوق البنك وتعدیل التقاریر المقدمة لها من قطاع المخاطر بشأن مخاطر التشغیل واإلئتمان والسوق.  

قبة كل تقوم اللجنة بالتأكد من تطبیق السیاسات وٕاجراءات وتوصیات ومتطلبات مصرف قطر المركزي. كما تتأكد اللجنة من قیام إدارة المخاطر بمرا

بشكل صحیح عناصر المخاطر وموجودات المحفظة باإلضافة للتأكد من أن المتطلبات الالزمةِ إلعداد الدراسات والتحلیالت اإلئتمانیة قد تم تطبیقها 

ومنتظم.

على طلب من رئیسها ویجوز لها عقد إجتماعات إستثنائیة في الحاالت الطارئة بناًءتقوم اللجنة باإلجتماع على أساس دوري كل ثالثة أشهر بناًء

أعضاء منهم رئیس على طلب من رئیسها. كما یحق لها التصویت على عقد إجتماع في حالة وجود مانع للعقد على أن یقوم على األقل أربعة

اللجنة وعضو مجلس إدارة بالموافقة. على أن یتم تسجیل ذلك في محضر إجتماع أو جلسة بعد تلك القرارات. 
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(تتمة)إدارة المخاطر المالیة٤

(تتمة)مقدمة ولمحة عامة(أ)

(تتمة)إطار إدارة المخاطر

والحوكمةلجنة الترشیحات 

العضویه في لجنه  مدة ، یعین رئیس اللجنه من قبل اإلدارة.أعضاء مستقلینویتها ثالثة أعضاء من مجلس إدارة من ضمنهم تتألف اللجنة في عض

المجلس أیهما أقرب و یحق لمجلس اإلدارة إعادة تشكیل اللجنه طبقا لما یراه مصلحه ثالث سنوات بحد أقصى او فترة والیه الترشیحات و الحوكمة 

للبنك.

ضاء هیئة الرقابه الشرعي، أعتتولى لجنه الترشیحات مراقبة و ضمان شفافیة تعیین و تجدید و استبدال أعضاء مجلس االدارة  و الرئیس التنفیذي و 

المدیرین و تقییم مدى فاعلیه أعضاء هیئة الرقابه الشرعیة ككل و فاعلة كل عضو من أعضاء الرقابه الشرعیه بشكل مستقل، و تقییم أداء و فاعلیه

و موافقتها ألفضل لیمات الجهات الرقابیه اإلشرافیه التنفیذیین بالبنك، كما تتولى اللجنه االشراف على سیاسات و ممارسات و ضمان مطابقتها لتع

كلما دعت الحاجة لعادیة بصفة دوریه كل ثالثة أشهر أو بناء على دعوة من رئیسهاتعقد اللجنه إجتماعاتها او سات المصرفیه و الحوكمة.الممار 

لذلك أو للنظر فیما یرد اللجنة من موضوعات.

افز ووفقا ألفضل ممارسات الحكومة الدولیة، یتم حالیا إعداد سیاسة وخطة استراتیجیة جدیدة للبنك سیتم على أساسها إعتماد ربط برنامج الحو 

ألمد واالستراتیجیة طویلة األمد للبنك.الممنوحة لإلدارة التنفیذیة والعاملین في البنك بحوافز النجاح طویل ا

والمكافآت والتعویضاتلجنة 

من قبل اإلدارة. الحد األقصى لعضویة تلك اللجنة ثالثة سنوات أو تتألف اللجنة في عضویتها ثالثة أعضاء من مجلس إدارة، یعین رئیس اللجنه

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

ویضات و المزایا الخاصة باإلدارة العلیا و التنفیذیة و جمیع الوظائف المعتمده و عاللجنه االشراف على سیاسات و ممارسات المكافآت و التتقوم 

مساهمین.ضمان مطابقتها لتعلیمات الجهات الرقابیه اإلشرافیه و مراعاة مصلحة البنك و ال

.رئیسهامنطلبعلىبناءاستثنائیةجلساتعقدللجنةویجوزرئیسهامنطلبعلىبناءالعادیةاجتماعاتهااللجنةتعقد

واإللتزامالتدقیقلجنة 

من سنة مجلس إدارة ورئیس اللجنة المعین من قبل مجلس اإلدراة. تم تعدیل مهمة لجنةتها ثالثة أعضاء من عضویفياللجنةتتألف  التدقیق بدًا

الحالیة.مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب باإلضافة إلى مهامها، و والحوكمةاإللتزاملتشمل ٢٠١١

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

سیاسات وتعلیمات مصرف قطر  باإلشراف على التدقیق المركزي تقوم اللجنة السیاسات واإلجراءات والقرارات التي قام المجلس بالموافقة علیها وأیضًا

الداخلي والخارجي وتقییم األداء والمخاطر واإلشراف على شئون الحوكمة وٕارتباطات اإلدارة وكذلك مكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرهاب.
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(تتمة)إدارة المخاطر المالیة٤

مخاطر اإلئتمان (ب)

(تتمة)مة واإللتزام والحوكلجنة التدقیق

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

مالیة وتنشأ هذه المخاطر بشكل أساسي من موجودات التمویل وارصدة لدى البنوك وٕاستثمارات مالیة وموجودات أخرى محددة.

المخاطر في أفراد ومجموعة عمالء في أماكن وأعمال التمویل وتجنب تركزمن خالل تنویع أنشطة اإلئتمانتعرض لمخاطر الرة یهدف البنك إلدا

لتقییم مخاطر إئتمان الطرف نوع ومبلغ الضمان تحدیدمحددة. كما یقوم البنك بالحصول على ضمانات مناسبة یتم  المتعاقد معه. یتم تطبیق وفقَا

ومؤشرات التقییم. المقبولة الضمان فیما یتعلق بنوعیاتاإلستیضاحیة المبادئ 

كما یلي: 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·

.تقوم اإلدارة بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات

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

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

قاص األساسیة والضمانات.  تعن طریق إستخدام إتفاقیات الالتخفیف



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٣٦-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

أو أیة تعزیزات ائتمانیة أخرىاالمحتفظ بهاتلمخاطر االئتمان قبل الضمانالحد األقصى للتعرض)١(

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

٢٠١٧٢٠١٦
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١,٨٨٥,٠٧١١,٧٤٣,٣٢٥أرصدة لدى مصرف قطر المركزي  
٣,٢٧٤,٠٢٥٣,٧٧١,١٦٩أرصدة لدى البنوك

٣٢,٥٠٠,٠٢٧٢٧,٢٣٣,٣٢٦موجودات تمویل
٦,٠٣١,٢٥٩٧,١٩٦,٧١٩استثمارات مالیة 
٥٨٣,٣٦١٥٨٦,٣٣٦موجودات أخرى

٤٤,٢٧٣,٧٤٣٤٠,٥٣٠,٨٧٥

كما یلي:هي التعرض لمخاطر االئتمان األخرى 
٣,٥٨٣,٩٠٢٤,٩٨٩,٧٥٣غیر مستغلةتسهیالت

٣,٦٧٣,١٦٦٣,٥٥٢,٩٩٣خطابات ضمان
٤٧٢,٤٦١٣٤٤,٠٠٨اعتمادخطابات 

٧,٧٦٥٩,٠٧٥أخرى
٧,٧٣٧,٢٩٤٨,٨٩٥,٨٢٩

الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به للتعزیزات االئتمانیة األخرى المرفقة. سوأ تصور ألیمثل الجدول أعاله 
المالي الموحد.بالنسبة للموجودات المسجلة في بیان المركز المالي، استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القیم الدفتریة الواردة في بیان المركز 

للتعرض لمخاطر األقصىالحد األقصى للتعرض للخطر اإلئتماني المتعلق بالضمان المالي هو أقصى قیمة یمكن للبنك أن یدفعها في حال طلب الضمان.الحد 
یر من المبلغ المعترف به كمطلوبات اإلئتمان المتعلقة باإللتزامات التمویلیة هو كامل مبلغ اإللتزام ، في كال الحالتین فإن الحد األقصى للتعرض للمخاطر أكبر بكث

في بیان المركز المالي الموحد.

تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان)٢(

القطاعات الجغرافیة

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

قطر٢٠١٧
دول مجلس التعاون 

الخلیجي األخرى
الشرق دول 

اإلجماليأخرىاألوسط األخرى
موجودات مسجلة في بیان المركز 

المالي الموحد:
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

١٫٨٨٥٫٠٧١---١٫٨٨٥٫٠٧١مركزيقطر المصرفأرصدة لدى 
٢٫٨٨٤٫٥٩٩١١٫٣٧٥٤٫٤٤٢٣٧٣٫٦٠٩٣٫٢٧٤٫٠٢٥أرصدة لدى البنوك

٣٢,٥٠٠,٠٢٧---٣٢٫٥٠٠٫٠٢٧موجودات تمویل
١٦٦٫٤٢٣٦٫٠٣١٫٢٥٩-٥٫٥٧٨٫٢٥٠٢٨٦٫٥٨٦استثمارات مالیة 
٥٨٣٫٣٦١---٥٨٣٫٣٦١موجودات أخرى

٤٣,٤٣١,٣٠٨٢٩٧,٩٦١٤,٤٤٢٥٤٠,٠٣٢٤٤,٢٧٣,٧٤٣



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٣٧-

)إدارة المخاطر المالیة (تتمة)٤(

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

)(تتمةالقطاعات الجغرافیة

قطر٢٠١٦
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

١٫٧٤٣٫٣٢٥---١٫٧٤٣٫٣٢٥مركزيقطر المصرف أرصدة لدى 
٣٫٣٢٠٫٩٢٤٢٠٥٫٠٢٢٤٫٨٢٩٢٤٠٫٣٩٤٣٫٧٧١٫١٦٩أرصدة لدى البنوك

٨٩٠٫٦٧٥٢٧,٢٣٣,٣٢٦--٢٦٫٣٤٢٫٦٥١تمویلموجودات
١٦٥٫٦٠٤٧٫١٩٦٫٧١٩-٦٫٦٦٩٫٠٢٦٣٦٢٫٠٨٩استثمارات مالیة 
٥٨٦٫٣٣٦---٥٨٦٫٣٣٦موجودات أخرى

٣٨,٦٦٢,٢٦٢٥٦٧,١١١٤,٨٢٩١,٢٩٦,٦٧٣٤٠,٥٣٠,٨٧٥

قطر

دول مجلس التعاون 

الخلیجي األخرى

دول الشرق األوسط 

اإلجماليأخرىاألخرى

موجودات خارج بیان المركز المالي 

:الموحد

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

٢٠١٧

٣٫٥٨٣٫٩٠٢---٣٫٥٨٣٫٩٠٢غیر مستغلةتسهیالت
٣٫٦٧٣٫١٦٦---٣٫٦٧٣٫١٦٦خطابات ضمان

٤٧٢٫٤٦١---٤٧٢٫٤٦١اعتمادخطابات 
٧٫٧٦٥---٧٫٧٦٥أخرى

٧٫٧٣٧٫٢٩٤- - - ٧٫٧٣٧٫٢٩٤

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

٢٠١٦

٤٫٩٨٩٫٧٥٣---٤٫٩٨٩٫٧٥٣غیر مستغلةتسهیالت
٣٫٥٥٢٫٩٩٣---٣٫٥٥٢٫٩٩٣خطابات ضمان

٣٤٤٫٠٠٨---٣٤٤٫٠٠٨اعتمادخطابات 
٩٫٠٧٥---٩٫٠٧٥أخرى

٨٫٨٩٥٫٨٢٩---٨٫٨٩٥٫٨٢٩



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٣٨-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

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

قطاعات الصناعة

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

التعرض إجمالي
مخاطرلل

التعرض إجمالي 
مخاطرلل

٢٠١٧٢٠١٦
ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٤,٥٧٦,٢٨٨١١,١٩٣,٩٣٨العالقةالحكومة والهیئات ذات 
٩,٨٦٧,٤٥٠٨,٥٧٧,٥٠٦العقارات

٩,٥٢٢,٨٥٢٩,٤٨٢,٤٧١أفراد 
٧,٧٣٧,٢٩٣٨,٨٩٥,٨٢٩المطلوبات المحتملة

٦,٣٤٩,٠١٨٧,١٩٦,٠١٧الخدمات
١,٩٣٥,١٨١١,٨١٧,٤٧٤التجارة

٩٢٨,٤٢٠١,٠١٩,٩٥٦المقاوالت
٥٠٩,٠٩٢١٩٥,٠٤٣الصناعة

٥٨٥,٤٤٤١,٠٤٨,٤٦٩أخرى

٥٢,٠١١,٠٣٨٤٩,٤٢٦,٧٠٣

التعرض لمخاطر االئتمان

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

٢٠١٧٢٠١٦
قطريلایرألف قطريلایرألف 

التصنیف المعادل
١٤٫٣٢٧٫١٥٦١٠٫٨٦٩٫٨٢٨أ أ–أ أ أ إلى 
٤٫٠٧٦٫٢٤٠٤٫٦٠٢٫٥٠٥أ-+أ إلى 

١٠٩٫٩٢٥٢١٤٫٣٦٥ب ب ب-+ ب ب ب إلى 
٢٢٫٦٦٧٩٨٫٤٠٨ب-+ ب ب إلى 
٢٥٫٧٣٧٫٧٥٧٢٤,٧٤٥,٧٦٩غیر مصنفة

٤٤,٢٧٣,٧٤٥٤٠,٥٣٠,٨٧٥



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٣٩-

)تتمةالمالیة (إدارة المخاطر ٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

جودة االئتمان)٣(

:دول التالي تفاصیل جودة االئتمانیوضح الج

في أدوات الدینمالیةاستثمارات أرصدة لدى البنوكموجودات تمویل

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

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

-- ٣٣,١٤٦,١٩٦٢٨,٣٧١,٠١٩٣٫٢٧٤٫٠٢٥٣٫٧٧١٫١٦٩القیمة اإلجمالیة

-- --)١,٥٩٩,٤٣٩()١,٥٨٥,٢٠٧(مؤجلةرباحأ

-- ٣١,٥٦٠,٩٨٩٢٦,٧٧١,٥٨٠٣,٢٧٤,٠٢٥٣,٧٧١,١٦٩القیمة الدفتریة

متأخرة السداد وغیر منخفضة 

القیمة ( تصنیف خاص ) 

-- -- ٧٧١,٥٢٠٣٤٧,٠٥٢القیمة الدفتریة

منخفضة القیمة 

-- - ١٢٤,٦٣٣٦١,٢٠٣أشهر)٣دون المستوى (أكثر من 

٦مشكوك في تحصیلها (أكثر من 

٥٩,٢٢٢٢٣,٧٦١أشهر)
 -- --

-- -- ٢٦٩,٠٠١٤٢٤,٩٥٤أشهر)٩ردیئة (أكثر من 

٤٥٢,٨٥٦٥٠٩,٩١٨ -- --

ناقص : مخصص االنخفاض في 

- )٣٦٤,٨٤٨()٢٦٤,٠٤٤(القیمة
 --

-- -- )٣٠,٣٧٦()٢١,٢٩٤(ناقص : أرباح معلقة

)٣٩٥,٢٢٤()٢٨٥,٣٣٨( -- --

-- -- ١٦٧,٥١٨١١٤,٦٩٤بالصافي–القیمة الدفتریة 

٦,٠٣١,٢٥٩٧٫١٩٦٫٧١٩-- -- بالتكلفة المطفأةاستثمارات مالیة 

٦,٠٣١,٢٥٩٧٫١٩٦٫٧١٩-- -- القیمة الدفتریة

٣٢,٥٠٠,٠٢٧٢٧,٢٣٣,٣٢٦٣,٢٧٤,٠٢٥٣,٧٧١,١٦٩٦,٠٣١,٢٥٩٧٫١٩٦٫٧١٩إجمالي القیمة الدفتریة 



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٠-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

)تتمةجودة االئتمان ()٣(

دین التي انخفضت قیمتها ذات طبیعة التمویل واالستثمارات في أدوات موجودات 

بیاندین التي انخفضت قیمتها بصورة فردیة (بخالف تلك المسجلة بالقیمة العادلة من خالل ذات طبیعة التمویل واالستثمارات في أدوات موجودات

دلیل موضوعي على انخفاض قیمتها وال تتوقع تحصیل المبلغ األصلي والربح المستحق بكاملهما بناء على وجودالدخل) التي تحدد المجموعة 

.اإلستثمارات المالیةالتمویل/ إلتفاقیاتالشروط التعاقدیة 

السداد وغیر منخفضة القیمةمتأخرةموجودات تمویل 

هي تلك التي تجاوزت مدفوعات ربحها التعاقدي أو مبلغها األصلي موعد استحقاقها ولكن القیمةمتأخرة السداد وغیر منخفضة التمویل موجودات

أو مرحلة تحصیل المبالغ توى الضمان/ الضمانات المتاحةالمجموعة ترى بأنه من غیر المناسب تكوین مخصص النخفاض القیمة على أساس مس

المستحقة للمجموعة.

٢٠١٧٢٠١٦

ألف لایر قطريلایر قطريألف 

٣٠٢,١٢٨٢٤١,٥٩٠یوما٣٠حتى 

٤٦٩,٣٩٣١٠٥,٤٦٢یوما٨٩إلى ٣١

٧٧١,٥٢١٣٤٧,٠٥٢إجمالي

الضمانات )٤(

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

.متأخرة السدادالتمویل موجوداتشكل ودیعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل تتمثل فيالمجموعة إن ضمانات 

ملیون١,٣١١: ٢٠١٦ملیون لایر قطري (٨٥٢مبلغ یوم٣٠تجاوزت موعد استحقاقها حتى بالنسبة للمبالغ التي اتإجمالي الضمانبلغت قیمة

٥٢٣ویوم٨٩یوم وحتى ٣١ملیون لایر قطري) للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها ٢٠١٦:١١٨(ملیون لایر قطري٢,٦٠٠،قطري)لایر

یوم.٩٠تجاوز موعد إستحقاقها للمبالغ التى)يملیون لایر قطر ٢٠١٦:٦٨٨(يملیون لایر قطر 

سیاسة الشطب

عندما بخسائر االنخفاض في القیمةةخاصوأیة مخصصات في أدوات ذات طبیعة دین اإلستثمار تقوم المجموعة بشطب موجود تمویلي أو رصید 

موافقة مصرف قطر الحصول علىبعدذلك للتحصیل و غیر قابلالخاص به الضمان تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن الموجود التمویلي أو 

المركزي.

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

صغیرة، المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان لسداد المبلغ بكامله. بالنسبة للموجودات التمویلیة القیاسیة ذات المبالغ ال

١,٤: ٢٠١٦ملیون لایر قطري ( ١٤٩خالل السنة تم شطب مبلغتجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقه.حالةتستند قرارات الشطب عموما على 

ملیون لایر قطري ) .



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤١-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

مخاطر السیولة(ج)

، نتیجة مثال على ذلكماتها عند حلول موعد استحقاقها، مخاطر السیولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة التزا
التأمینات طلب الدین أو ادوات الرتباطات التعاقدیة أو التدفقات النقدیة الخارجة األخرى مثل استحقاقات لالنقد الالزملسحب ودائع العمالء أو 

الموارد المالیة المتاحة لتمویل العمالء وأنشطة نقصبالنسبة ألدوات إدارة المخاطر وخالفها. ستؤدي هذه التدفقات الخارجة إلى النقدیة
ظروف القاسیة قد ینتج عن عدم توفر السیولة تخفیضات في بیان المركز المالي الموحد ومبیعات الموجودات المتاجرة واالستثمارات. في ظل ال

في جمیع العملیات موجودةأو احتمال عدم المقدرة على الوفاء بارتباطات التمویل. إن المخاطر التي ال یمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها 
ویتضمن ذلك أحداث ة وأحداث على مستوى السوق بأكملهبمجموعة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسسیة ویمكن أن تتأثر البنكالتشغیلیة 

.باإلضافة إلى غیرهاائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة 

إدارة مخاطر السیولة)١(

و استثمارات متاجرة إلى حد كبیر من صكوك مصرف قطر المركزيتتكونتحتفظ المجموعة بمحفظة من األصول السائلة عالیة الجودة والتي 
إدارة مخاطر تراقب لدى مصرف قطر المركزي.إلزاميتحتفظ المجموعة باحتیاطى ، كماوالودائع بین البنوك قصیرة االجلقصیرة األجل

ار اجهاد السیولة و تقوم االدارة بتقدیم النتائج إلى لجنة المخاطر باختسیناریوهات السوق مخاطر السیولة للبنك على أساس یومي من خالل 
.مجلس االدارة. جمیع سیاسات وٕاجراءات السیولة تخضع لمراجعة وموافقة تطلب ذلكحالالتخاذ الالزم في 

لتعلیمات المصرف المركزي على ضوء بازل  رئیسیتین نسبة تغطیة السیولة من خالل نسبتین ٣تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السیولة وفقُا
)LCRونسبة الرافعة (یوما)٣٠على المدى القصیر () لمراقبة مرونة موقف السیولة للبنكLR الغیر معتمدة على المخاطر كمقیاس إضافي (

على متطلبات رأس المال.  موثوق معتمدًا

التعرض لمخاطر السیولة)٢(

:(مثالصافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالءنسبةالذي یتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السیولة هو يالرئیسالقیاس
في أدوات ٕاستثمار صافي الموجودات السائلة النقد وما یعادله و یتضمن. إجمالي الموجودات بإستحقاقها مقابل إجمالي المطلوبات بإستحقاقها)

والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق وأدوات ذات طبیعة دین لتي یوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك واذات طبیعة دین 
مصرف قطر التي یتطلبها، لقیاس التزام المجموعة بحدود السیولة خالل الشهر التالي. یتم استخدام احتساب مماثل، ولكنه غیر مطابق

بمراقبة مخاطر السیولة للبنك على أساس یومي كما تقوم بإجراء اختبار اجهاد السیولة للتأكد من توافق تقوم ادارة مخاطر السوقالمركزي.
.بنك مع متطلبات مصرف قطر المركزيال

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

٢٠١٧٢٠١٦
٪٪

دیسمبر٣١في 
١١٣١٢٣المتوسط للسنة

١٣٩١٣١الحد األقصى للسنة
٩٦١١٣لسنةلالحد األدنى 



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٢-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر السیولة ((ج)

تحلیل االستحقاق)٣(

التعاقدیة. في حالة عدم وجود لمجموعة على أساس استحقاقاتها ومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار لیتم إجراء تحلیل سیولة موجودات 

حسابات اإلستثمار ، یتم عندئذ تحلیل اإلستحقاق بناء على اإلستحقاقات اصحابإستحقاق تقاعدي متفق علیه للموجودات والمطلوبات وحقوق 

.المتوقعة

سنوات٥-١أشهر إلى سنة٣أشهر٣-١شهرأقل منالقیمة الدفتریة

٥أكثر من 

سنوات

٢٠١٧
ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

أرصدة لدى مصرف نقد و 

١٫٥٦٨٫٦٥٣---٢٫٤٣٢٫٢٢٣٨٦٣٫٥٧٠قطر المركزي
--٣٫٢٧٤٫٠٢٥٢٫٥٣٩٫٥٥٣١٠٦٫٧٤٢٦٢٧٫٧٣٠أرصدة لدى البنوك
٣٢٫٥٠٠٫٠٢٧١٠٫١٨١٫٢٣٧٢٫٢٤١٫٥٤٣٦٫٤٧٢٫٨٦٢١١٫١٨٠٫٦٠١٢٫٤٢٣٫٧٨٤موجودات التمویل
١٫٠٦٠٫٣٨٢٤٫٩٧٠٫٨٧٦--٦٫١٧٩٫٧٨٤١٤٨٫٥٢٦استثمارات مالیة

إستثمارات في شركات 

٣٦٤٫٩٦٥----٣٦٤٫٩٦٥زمیلة
٤٢٦٫٥٤٠----٤٢٦٫٥٤٠عقاریةاستثمارات 

٤٤٫٩٠٧٧١١٫٥٩٤---٧٥٦٫٥٠١موجودات ثابتة
-١٨٫١٧٧---١٨٫١٧٧موجودات غیر ملموسة

--٥٨٣٫٣٣١٨٣٫٤٠٧-٦٦٦٫٧٣٨موجودات أخرى
٤٦,٦١٨,٩٨٠١٣,٧٣٢,٨٨٦٢٫٩٣١٫٦١٦٧,١٨٣,٩٩٩١٢,٣٠٤,٠٦٧١٠,٤٦٦,٤١٢الموجودات إجمالي 

ومؤسسات بنوكمنأرصدة 

-٦٫٦٠٥٫٧٤٥٢٫٦٩٦٫٨٦٥٢٫٢٧٤٫١١٧٤٨١٫٣٨٨١٫١٥٣٫٣٧٥مالیة
----٦٫٨٩٤٫٤٣٣٦٫٨٩٤٫٤٣٣حسابات العمالء الجاریة 

٤٥٫٩٥٩-٧١٨٫٠٢٢٤٢٫٨٠٦٥٠٤٫٧٣٣١٢٤٫٥٢٤مطلوبات أخرى
١٤٫٢١٨٫٢٠٠٩,٦٣٤,١٠٤٢,٧٧٨,٨٥٠٦٠٥,٩١٢١,١٥٣,٣٧٥٤٥,٩٥٩جمالي المطلوبات إ

حاب حسابات حقوق أص

- ٢٥٫٥٨٤٫٢١٥١١,١٤١,٣١٥٢,٦٩١,١٧٢٥,٦٩٩,٥٤٥٦,٠٥٢,١٨٣االستثمار 

٣٩٫٨٠٢٫٤١٥٢٠٫٧٧٥٫٤١٩٥٫٤٧٠٫٠٢٢٦٫٣٠٥٫٤٥٧٧٫٢٠٥٫٥٥٨٤٥,٩٥٩ياإلجمال

٨٧٨٫٥٤٢٥٫٠٩٨٫٥٠٩١٠٫٤٢٠٫٤٥٣)٢٫٥٣٨٫٤٠٦()٧٫٠٤٢٫٥٣٣(٦٫٨١٦٫٥٦٥اإلستحقاقفجوة 



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٣-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

)تتمةمخاطر السیولة ((ج)

)تتمةتحلیل االستحقاق ()٣(

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

٥أكثر من 

سنوات

٢٠١٦
ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

قطريلایر 

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

أرصدة لدى مصرف نقد و 

١٫٣٧٧٫٣٤٠---٢٫٠٣٧٫٩٥١٦٦٠٫٦١١قطر المركزي
-٣٫٧٧١٫١٦٩١٫١٤٧٫٣٧٧٧٣٩٫٢٢٥١٫٧٢٦٫١٦٢١٥٨٫٤٠٥أرصدة لدى البنوك
٢٧٫٢٣٣٫٣٢٦٣٫٣٩٠٫٧٢٣١٫٧٠٣٫٨١١٨٫٧٧٤٫٥٣٧١٠٫٤٥٠٫٠٨٧٢٫٩١٤٫١٦٨موجودات التمویل
١٩٩٫٣٠٠١٫٦١٥٫٥٠٥٥٫٣٨١٫٩١٣-٧٫٣٧٤٫٩٠٨١٧٨٫١٩٠استثمارات مالیة

إستثمارات في شركات 

٣٣٦٫٥٤٤----٣٣٦٫٥٤٤زمیلة
٤٣٠٫٥٩٠----٤٣٠٫٥٩٠عقاریةاستثمارات

٢٦٫٠٢٠٦٥٤٫٥٩٨---٦٨٠٫٦١٨موجودات ثابتة
-١٨٫٢٨٣---١٨٫٢٨٣غیر ملموسةموجودات 

--٥٨٦٫٢٩١٨١٫٢٨٠-٦٦٧٫٥٧١موجودات أخرى
٤٢,٥٥٠,٩٦٠٥,٣٧٦,٩٠١٣٫٠٢٩٫٣٢٧١٠,٧٨١,٢٧٩١٢,٢٦٨,٣٠٠١١,٠٩٥,١٥٣لي الموجودات إجما

ومؤسسات بنوكمنة أرصد

-٦٫٠٣٩٫٣١٠٨٦٧٫٤٤٩١٫٦٣١٫٣٩٢١٫٧٢٦٫١٦٢١٫٨١٤٫٣٠٧مالیة
----٦٫٢١٩٫٩٢٣٦٫٢١٩٫٩٢٣حسابات العمالء الجاریة 

-٢٫٥٤٧٫٥٨٧---٢٫٥٤٧٫٥٨٧صكوك تمویل
٤٦٫٨١٧-٦٤٦٫٩٩٥٢٦٫٦٩٥٤٣١٫٤٤٩١٤٢٫٠٣٤مطلوبات أخرى

١٥٫٤٥٣٫٨١٥٧,١١٤,٠٦٧٢,٠٦٢,٨٤١١,٨٦٨,١٩٦٤,٣٦١,٨٩٤٤٦,٨١٧إجمالي المطلوبات 

أصحاب حسابات حقوق

-٢٠٫٤٢٠٫١١٥٦,٥٧١,٧٧٤٣,٣٨٦,٦١٧٥,٦٤٢,٠٣٢٤,٨١٩,٦٩٢االستثمار 

٣٥٫٨٧٣٫٩٣٠١٣٫٦٨٥٫٨٤١٥٫٤٤٩٫٤٥٨٧٫٥١٠٫٢٢٨٩٫١٨١٫٥٨٦٤٦,٨١٧مالياإلج

٣٫٢٧١٫٠٥١٣٫٠٨٦٫٧١٤١١٫٠٤٨٫٣٣٦)٢٫٤٢٠٫١٣١()٨٫٣٠٨٫٩٤٠(٦٫٦٧٧٫٠٣٠فجوة اإلستحقاق



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٤-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

مخاطر السوق(د)

لسوق. تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار ا

تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت الربح ومؤشرات العمالت واألسهم وكل ما یتعرض لتغیرات عامة أو محددة في السوق والتقلب 

في مستوى التغیرات في معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح وتوزیعات االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسهم. 

ادارة مخاطر السوق بمجموعة 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 المخاطر

تتضمن.بالمجموعةألفراد والشركاتايقطاعموجودات ومطلوبات المرتبط ببشكل أساسي من إدارة معدل الربح الغیر متداولةمحافظ التنشأ 

وحقوق في أدوات ذات طبیعة دین من استثمارات المجموعة تنشأالتىاالسهمصرف العمالت األجنبیة ومخاطر مخاطر محافظ لغیر المتاجرة ال

الملكیة.

إدارة مخاطر السوق)١(

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

المراجعة و ) المخاطر بمجلس االدارة(تخضع لمراجعة وموافقة لجنة السوق مخاطر دارةإلتفصیلیة عن وضع سیاسات ولةؤ المسيهالمخاطر

لضمان وحمایة مصالح جمیع مناسبة. الهدف الرئیسي إلدارة مخاطر السوق هو تحدید وتصنیف وٕادارة مخاطر السوق بطریقة الیومیة لتطبیقها

تعظیممن ذلك لیس لتحیید مخاطر السوق، ولكن بدال اأساسیة والغرض منهككفاءةق المساهمین. تنظر المجموعة الى إدارة مخاطر السو 

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

من خطر ضعف القدرة التشغیلیة.المجموعةعلى رأس مال كاف لحمایة التحوط أو الحفاظو تخفیض التعرض تتمثل فىإلدارة المخاطر التي 

ختبار اإلجهاد.إتصور نماذج هولمحفظة المجموعةن األداة الرئیسیة المستخدمة لقیاس ومراقبة مخاطر السوقإ



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٥-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

م العادلة أللدوات المخاطر الرئیسة التي تتعرض لها محافظ غیر المتاجرة هي مخاطر الخسارة الناتجة من التقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القی

الربح بشكل رئیسي من خالل مراقبة فجوات معدالت الربح والحصول على المالیة، بسبب التغیرات في معدالت الربح في السوق. تتم إدارة مخاطر معدالت

لخزینة المركزیة حدود موافق علیها مسبقا لنطاقات إعادة التسعیر. إن لجنة الموجودات وااللتزامات هي الجهة المراقبة الللتزام بهذه الحدود وتساندها ا

ة.مجموعة ضمن أنشطة رقابتها الیومیلل

:لمركز فجوة معدل الربح للمجموعة على المحافظ لغیر المتاجرةفیما یلي ملخص 

إعادة تسعیر في:

أشهر٣-١شهرأ١أقل منالقیمة الدفتریة

٥-١من

سنوات

٥أكثر من 

سنوات

غیر حساسة 

للربح

سعر الربح 

الفعلي ٪

٢٠١٧

أرصدة لدى مصرف نقد و 

٢,٤٣٢,٢٢٣----٢,٤٣٢,٢٢٣قطر المركزي

٪٣٨٩,٥٥٣٢,٠٨--٣,٢٧٤,٠٢٥٢,٨٢٩,٨٤٩٥٤,٦٢٣أرصدة لدى البنوك

٪٤,٧٠-٣٢,٥٠٠,٠٢٧١٢,٤٢٢,٧٨٠٦,٤٧٢,٨٦٢٤,٢٢٥,٨٩٤٩,٣٧٨,٤٩١موجودات التمویل

٪٦,١٧٩,٧٨٤١,٢٧٩,٥١٥١,٩٩٩,٩٧٠١,٠٦٥,٣٧٠١,٦٨٦,٤٠٤١٤٨,٥٢٥٣,٥٢استثمارات مالیة

٤٤,٣٨٦,٠٥٩١٦,٥٣٢,١٤٤٨,٥٢٧,٤٥٥٥,٢٩١,٢٦٤١١,٠٦٤,٨٩٥٢,٩٧٠,٣٠١

ومؤسسات بنوكمنأرصدة 

٢١٨,٠٠٠--٦,٦٠٥,٧٤٥٥,١٧٩,٧٤٨١,٢٠٧,٩٩٧مالیة

٢١٨,٠٠٠٢,١٧--٦,٦٠٥,٧٤٥٥,١٧٩,٧٤٨١,٢٠٧,٩٩٧٪

حقوق أصحاب حسابات 

٪٢,٥٠--٢٥,٥٨٤,٢١٥١٥,٧٨٦,٣١٠٥,٢٤٨,٢٥٠٤,٥٤٩,٦٥٥االستثمار 

٢,٠٧١,٢٠٨٧٤١,٦٠٩١١,٠٦٤,٨٩٥٢,٧٥٢,٣٠١)٤,٤٣٣,٩١٤(١٢,١٩٦,٠٩٩فجوة حساسیة معدل الربح

فجوة حساسیة معدل الربح 

٩,٤٤٣,٧٩٨١٢,١٩٦,٠٩٩)١,٦٢١,٠٩٧()٢,٣٦٢,٧٠٦()٤,٤٣٣,٩١٤(١٢,١٩٦,٠٩٩المتراكم

تتمة)مخاطر السوق ((د)

محافظ لغیر المتاجرة- التعرض لمخاطر معدل الربح )٢(



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٦-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

إعادة تسعیر في:

أشهر٣- ١شهرأ١أقل منالقیمة الدفتریة

٥-١من

سنوات

٥أكثر من 

سنوات

غیر حساسة 

للربح

سعر الربح 

الفعلي ٪

٢٠١٦

أرصدة لدى مصرف نقد و 

٢,٠٣٧,٩٥١----٢,٠٣٧,٩٥١قطر المركزي

٪٢٦٥,٠٢٠١,٢٩--٣,٧٧١,١٦٩٢,٥٥٦,٤٤٥٩٤٩,٧٠٤أرصدة لدى البنوك

٪٥,١٥--٢٧,٢٣٣,٣٢٦٥,٠٩٤,٥٣٤٨,٧٧٤,٥٣٧١٣,٣٦٤,٢٥٥موجودات التمویل

٪٧,٣٧٤,٩٠٨٤٢١,١١١٧٢٦,١٢٩٤,٠١٧,٠٦٨٢,٠٣٢,٤١١١٧٨,١٨٩٣,٠٣استثمارات مالیة

٤٠,٤١٧,٣٥٤٨,٠٧٢,٠٩٠١٠,٤٥٠,٣٧٠١٧,٣٨١,٣٢٣٢,٠٣٢,٤١١٢,٤٨١,١٦٠

ومؤسسات بنوكمنأرصدة 

٢٦١,٢٨٠-٦,٠٣٩,٣١٠٣,٩٠٠,٧٢٥٧٢٣,٩٣٠١,١٥٣,٣٧٥مالیة

٢٦١,٢٨٠١,٤٨-٦,٠٣٩,٣١٠٣,٩٠٠,٧٢٥٧٢٣,٩٣٠١,١٥٣,٣٧٥٪

حقوق أصحاب حسابات 

٪٢,٢٩--٢٠,٤٢٠,١١٥١١,٨٧٥,٩٥٤٥,١٤١,٥٤٤٣,٤٠٢,٦١٧االستثمار 

٤,٥٨٤,٨٩٦١٢,٨٢٥,٣٣١٢,٠٣٢,٤١١٢,٢١٩,٨٨٠)٧,٧٠٤,٥٨٩(١٣,٩٥٧,٩٢٩فجوة حساسیة معدل الربح

فجوة حساسیة معدل الربح 

٩,٧٠٥,٦٣٨١١,٧٣٨,٠٤٩١٣,٩٥٧,٩٢٩)٣,١١٩,٦٩٣()٧,٧٠٤,٥٨٩(١٣,٩٥٧,٩٢٩المتراكم

تحلیل الحساسیة

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

نقطة أساس لهبوط أو صعود متناظر ١٠٠المعیاریة وغیر المعیاریة لمعدالت الربح. السیناریوهات المعیاریة التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري تتضمن 

ت. فیما یلي نقطة أساس صعودا أو هبوطا في أكبر من جزء االثني عشر شهرا في كافة منحنیات العائدا٥٠في كافة منحنیات العائدات حول العالم و

كما بتتحلیل لحساسیة المجموعة لزیادة أو نقصان في معدالت ربح السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنیات العائدات ومركز مالي ثا

:یلي

متناظرةنقطة أساس١٠٠
نقصزیادة
ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري
حساسیة صافي الربح

٢٠١٧
)١١٨,٧١٧(١١٨,٧١٧دیسمبر٣١في 

٢٠١٦
)٩٥,٦٨٧(٩٥,٦٨٧دیسمبر٣١في 

تتمة)السوق (مخاطر (د)

تتمة)(محافظ لغیر المتاجرة- التعرض لمخاطر معدل الربح )٢(



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٧-

تتمة)إدارة المخاطر المالیة (٤

تتمة)مخاطر السوق ((د)

محافظ لغیر المتاجرة- التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

مخاطر سعر السهم

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

یلي تحلیل الحساسیة لتلك المخاطر:تتعرض المجموعة أیضا إلى مخاطر سعر السهم وفیما 

األثر على الربح والخسارة األثر على حقـوق المساهمین
التغیر في أسعار 

٪األسهم  مؤشرات األسواق

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف

لایر قطري

ألف

لایر قطري

١٢٢ ٧٤ ١,٣٢٠ ٤,٩١٦ /+ -١٠ بورصة قطر

-  - ٥,٧٧٨  - /+ -١٠ سوق دمشق لألوراق المالیة

-  - - ٨٢٢ /+ -١٠ بورصة البحرین

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

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

الت ألقصى في التعرض لمستوى عرض العماسعار العمالت األجنبیة السائدة في بیان المركز المالي . ان مجلس اإلدارة قد وضع الحد امعدلالتقلبات في 
والتي یتم مراقبتها بشكل یومي. 

ثبات العوامل األخرى بإفتراض، بیان الدخلیبین الجدول التالي تأثیر التغیر المنطقي الممكن حدوثه في معدالت صرف العمالت مقابل اللایر القطري على 
:المتغیرة

العملة معدل صرفالتغیر في
الموحدالتأثیر على بیان الدخللسعر السهم

٪٢٠١٧٢٠١٦
ألف لایر قطريألف لایر قطري

لعملةا
١٠٤٠٤١٤٨- +/یورو

١٠٤٦٥١٧٧- +/يجنیه استرلین
١٠٢٣,٧٣٢٢٧,٦٥٢- +/عمالت أخرى 

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

مخاطر من تغیر سعر العملة بدایة كل سنة. إن سعر صرف اللایر القطري مثبت بالنسبة للدوالر األمریكي. وبالرغم من أن المجموعة ال تتعرض ألي 

خرى یعتبر محدود نتیجة لتثبیت سعر صرف اللایر القطري للدوالر األمریكي إال أنه تم وضع حدود للدوالر األمریكي. إن التعرض لمخاطر العمالت األ

مخاطر عمالت أخرى.ةیوالمجموعة لیست معرضة أل



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٨-

)تتمةإدارة المخاطر المالیة (٤

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

المخاطر التشغیلیة(هـ)

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

تنشأ من المتطلبات ذلك العملیات والموظفین والتكنولوجیا والبنیة التحتیة ومن عوامل خارجیة بخالف مخاطر االئتمان والسوق والسیولة كتلك التي 

القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لسلوك الشركات. 

فاعلیة كلیة من وجود مع، تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة تحقیق التوازن وبهدفإن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغیلیة 

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

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

المعاییر الكلیة للمجموعة إلدارة المخاطر التشغیلیة في النواحي التالیة:

ین المهام متضمنة التصریح المستقل للمعامالت.متطلبات للفصل المناسب ب-

متطلبات تسویة المعامالت ومراقبتها.-

االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى.-

.توثیق الضوابط واإلجراءات-

واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي یتم تحدیدها.فایة الضوابط مع التحقق من كمتطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تتم مواجهتها -

.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.-



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٤٩-

)تتمةالمالیة (إدارة المخاطر ٤

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

إدارة رأس المال(و)

يرأس المال النظام

ألعمال. إن سیاسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطویر المستقبلي ل

لى التي یمكن یتم أیضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمین وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بین العائدات األع

.قويتحقیقها بمعدل مدیونیة أعلى والمنافع والضمان الذین یمكن الحصول علیهما بمركز رأس مال 

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

تبنیها من قبل مصرف قطر المركزي.التي تم ٣لیتم احتساب معدل كفایة رأس المال وفقا إلرشادات لجنة باز 

دیسمبر كما یلي:٣١و لوائح مصرف قطر المركزي في ٣مركز رأس المال النظامى للمجموعة بموجب بازل 

٢٠١٧٢٠١٦
٣بازل ٣بازل 

٦,٠٤١,٥٦٧٥,٩١٦,٥١٢رأس المال األساسي 
-- رأس المال المساعد 

٦,٠٤١,٥٦٧٥,٩١٦,٥١٢ميإجمالي رأس المال النظا

المخاطربالموجودات المرجحة 

٢٠١٧٢٠١٦
٣بازل ٣بازل

٣٠,٥٩١,٢٦٢٢٦,٨٠٥,٩١٩المخاطر فیما یتعلق بمخاطر االئتمانبالموجودات المرجحة 

٧٣٨,٩١٩١,٢٨٩,١٠١المخاطر فیما یتعلق بمخاطر السوقبالموجودات المرجحة 

٢,٤٧٦,٩٥٢٢,٢٩٨,٩٧٢المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التشغیلیةبالموجودات المرجحة 

٣٣,٨٠٧,١٣٣٣٠,٣٩٣,٩٩٢إجمالي موجودات مرجحة بالمخاطر

٦,٠٤١,٥٦٧٥,٩١٦,٥١٢رأس المال النظامى

٪١٩,٤٧٪١٧,٨٧(معدل رأس المال)الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كنسبة من رأس المال النظامى

لمتطلبات بازل من األول من ینایر ٣تم إحتساب نسبة كفایة رأس المال وفقًا مع تعلیمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى ٢٠١٤إعتبارًا تمشیًا

المطلوب لنسبة كفایة رأس المال كما یلي:

.٪١٠الحد األدنى بدون هامش األمان المتحفظ ·

.٪١٢,٥الحد األدنى مع هامش األمان المتحفظ ·



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٠-

استخدام التقدیرات واألحكام٥

المصادر الرئیسیة للتقدیرات الهامة(أ)

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

وهي تستند إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلیة یعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف.واألحكام 

مخصصات خسائر االئتمان)١(

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

إن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القیمة تنطبق على الموجودات المالیة المقیمة بشكل فردي لتحدید ما إذا كان

اإلدارة عند تقدیر هذه هناك انخفاض في قیمتها وتستند على أفضل تقدیر لإلدارة للقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التي یتوقع استالمها. تقوم 

التدفقات النقدیة بوضع أحكام حول الحالة المالیة للطرف المقابل وصافي القیمة المحققة ألي ضمان یتعلق به. یتم تقییم كل أصل تعرض 

ات النقدیة القابلة ، حیث تصادق إدارة مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استراتیجیة التخارج وتقدیر التدفقالنخفاض في قیمته وفقا لخصائصه

مصرف قطر المركزي.تعلیماتلالسترداد من ذلك األصل. یتم تحدید الحد األدنى النخفاض القیمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى 

تحدید القیم العادلة)٢(

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

فإن القیمة العادلة لها فى السعر،شفافیة قلیلةتمتاز بيوالت،المحاسبیة الهامة. بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم المتاجرة بها بشكل غیر متكرر

والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعیر وتمركزهاوتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السیولة تكون أقل موضوعیة

ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.

لسیاسات التقییم ال امة وهي كالتالي:عتحدد القیمة العادلة لكل إستثمار على حده وفقًا

مدرجة  في السوق عند إقفال الیوم في تاریخ بیان المركز العرضالادلة بالرجوع إلى أسعار المدرجة ، تحدد القیمة العبالنسبة لإلستثمارات)١

المالي.

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

هي في طور اإلنتهاء ، عند عدم وجود عملیات حدیثة قد تمت أو هي في طور اإلنتهاء ، عندئذ تحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة 

لغیرها ، فإن القیمة العادلة تكون بناء على صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة أو أما بالنسبة ،ات مماثلةالسوقیة الحالیة إلستثمار 

غیرها من طرق التقییم ذات الصلة.

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

النقدیة المستقبلیة المتوقعة من قبل المجموعة بإستخدام معدالت األرباح الحالیة إلستثمارات مماثلة في الشروط والخصائص.

مخصص مخصوم منهاة أعاله فإنها تسجل بالتكلفة دقیاس القیمة العادلة لها بإستخدام اي من الطرق الوار یمكنبالنسبة لإلستثمارات التي ال)٤

اإلنخفاض في القیمة.



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥١-

)تتمةاستخدام التقدیرات واألحكام (٥

التقدیرات المحاسبیة الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة(ب)

المالیةتقییم األدوات )١(

قیاس القیمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السیاسات المحاسبیة الهامة.بالمتعلقةالسیاسة المحاسبیة للمجموعة 

:استقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أهمیة المدخالت المستخدمة في إجراء القی

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

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

ار سوق مدرجة في السوق النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات األسعار). تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقییمها باستخدام: أسع

مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الهامة من 

بیانات السوق.

حظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن أسلوب التقییم مدخالت : أسالیب تقییم باستخدام مدخالت هامة ال یمكن مال٣المستوى -

یمها ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتها ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتها أثر هام على تقییم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقی

و االفتراضات الهامة التي ال یمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أ

بین األدوات.

تقوم المجموعة القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تستند 

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

مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار السوق التي یمكن ةالمخصومةالنقدیاتتتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفق

تقییم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم معدالت فائدة خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات وطرق مالحظتها 

واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسهم وأسعار مؤشرات الصكوكأخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار وطرقائتمان 

بیان عة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أسالیب التقییم هو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ األسهم والتغیرات المتوق

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



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٢-

)تتمة(استخدام التقدیرات واألحكام٥

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

تصنیف الموجود المالي)٢(

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

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 ٢٠١٧
ألف لایر 

قطري
ألف لایر   

قطري
ألف لایر 

قطري
ألف لایر 

قطري
مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -

- - ٧٤١٧٤١بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -

- - ٥٧,٢٤٠٥٧,٢٤٠حقوق الملكیةبالقیمة العادلة من خالل 
غیر مدرجة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -

٩٠,٥٤٤- - ٩٠,٥٤٤مصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

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 ٢٠١٦
ألف لایر 
قطري

ألف لایر   
قطري

ألف لایر 
قطري

ألف لایر 
قطري

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
--١,٢٢٠١,٢٢٠بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

مدرجة مصنفة ذات طبیعة حقوق ملكیةإستثمارات -
--٧٠,٩٧٨٧٠,٩٧٨حقوق الملكیةبالقیمة العادلة من خالل 

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

.٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتهیة في السنةال توجد تحویالت بین المستوى األول والثانى خالل 

.٧في إیضاح مبینةموجودات ومطلوبات المجموعة المالیة تصنیف تفاصیل 



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٣-

)تتمةاستخدام التقدیرات واألحكام (٥

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

ثابتةجودات مو األعمار اإلنتاجیة ل)٣(

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

غیر ملموسةاألعمار اإلنتاجیة لموجودات )٤(

یتم تحدید هذا التقدیر بعد األخذ باالعتبار المنافع تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي لموجوداتها غیر الملموسة الحتساب اإلطفاء. 
االقتصادیة المقدرة التي سیتم الحصول علیها من استخدام الموجودات غیر الملوسة.

اإلنخفاض في قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة)٥(

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

على عوامل نوعیة وكمیة لكل استثمار بالقیمة هالقیمة العادلة ألقل من تكلفتها. یتطلب تحدید ما هو جوهري أو طویل األجل حكم ویتم بناء

على حده. تقوم المجموعة ألجل هذا الحكم من بین عوامل أخرى ، بتقییم المؤشرات على التدهور المالي للشركة العادلة من خالل حقوق الملكیة

یلیة  أو ما إذا المستثمر فیها وتأثیر التأخیر في التنفیذ ، وأداء الصناعة والقطاع ، والتغیرات في التكنولوجیا والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمو 

إفالس المستثمر فیة أو إعادة هیكلة مالیة أخرى.كان من المحتمل

تقییم اإلستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل )٦(

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

المستخدمة تتضمن إستعمال طریقة مدخالت السوق ، وتحلیل التدفقات النقدیة وطریقة المعامالت المشابهة باإلضافة إلى طرق أخرى. هذه 

واإلیرادات واألرباح واوضاع السوق. التقنیات تتطلب من اإلدارة القیام بعمل إفتراضات وتقدیرات معینة حول التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة 

تتأكد اإلدارة أنه في جمیع األحوال هذه اإلفتراضات منطقیة وواقعیة.

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

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

داة (من دون تعدیالت أو تقدیرات) أو وتقوم بإختبارها للتأكد من أنها واقعیة وذلك بإستخدام أسعار من معامالت السوق أو بإستخدام نفس األ

بإستخدام أي معلومات سوقیة متوفرة.



).عق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٤-

اإلستمرار في األعمال )٧(

فـي العمـل فـي قامت إدارة المجموعة بعمل تقـدیر لقـدرة المجموعـة علـى اإلسـتمرار فـي األعمـال ولـدیها نتیجـة مرضـیة بأنـه لـدى المجموعـة المـوارد لإلسـتمرار

علیه ، فإن البیانات المالی ة الموحدة مستمرة في المستقبل المنظور. كذلك لیس لدى اإلدارة أي شك جوهري في قدرة المجموعة على اإلستمرار باألعمال. بناءًا

اإلعداد على أساس إستمرار األعمال. 

القطاعات التشغیلیة٦

جیة للمجموعـة. تقـدم القطاعـات اإلسـتراتیجیة منتجـات وخــدمات یدنـاه وهــي تمثـل القطاعـات اإلسـتراتأقطاعـات تشـغیلیة كمـا هـو موضـح ثالثـةالمجموعـة ىلـد

على إدراة المجموعة وهیكل التقاریر الداخلیة. لكل من القطاعات اإلستراتیجیة تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعـة تقـاریر مختلفة ، وتدار بشكل منفصل بناءًا

شهري. یشرح الملخص التالي العملیات في كل قطاع یصدر عنه تقاریر في المجموعة.االدارة الداخلیة لكل قطاع إستراتیجي بشكل

المؤسسات الحكومیة تتضمن التمویالت والودائع والمعامالت األخرى واالرصدة مع عمالء الشركات ، و الخدمات المصرفیة للشركات 

وشبه الحكومیة وعمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة.

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

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

واستخدام أدوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصیرة 

األجل وصكوك الشركات والحكومة.

تتضمن األنشطة االستثماریة االنشطة التجاریة وأنشطة تمویل الشركات في المجموعة.

على ربح القطاع  األصول لجنةالتي یتم إدراجها في تقاریر االدارة الداخلیة التي تتم مراجعتها من قبل ونمو الموجودات والمطلوبات و یقاس األداء بناءًا

اعات معینة.. یستخدم ربح القطاع لقیاس األداء حیث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات المعنیة هي أساس تقییم نتائج قط(ألكو)والخصوم

تم أدناه ادراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات و المطلوبات لكل قطاع.



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٥-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

٢٠١٧
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

اجماليالخزینة واإلستثمارات لالفراد 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

إیرادات خارجیة:

٩٧٧,٢١٣٤٤١,٧٨٢٣٠٥,٣٣٨١,٧٢٤,٣٣٣اإلستثمار اجمالي ایرادات انشطة التمویل و
١١٩,٤٨١- ٦٣,٣٤٧٥٦,١٣٤صافي ایرادات رسوم وعموالت 

٤٠,٨٢١٤٠,٨٢١- - صافي ربح عملیات النقد األجنبي 

)١٨,٢١١()١٨,٢١١(- - )١٢(إیضاح الحصة من نتائج شركات زمیلة 
١,٠٤٠,٥٦٠٤٩٧,٩١٦٣٢٧,٩٤٨١,٨٦٦,٤٢٤اجمالي ایراد القطاع

البنود غیر النقدیة الهامة األخرى:

)٣٥,٤٩٧()٣٥,٤٩٧(- - صافي خسائر انخفاض في قیمة استثمارات مالیة
)٢٨,٠٠٠(- )٣٣,٦٦٣(٥,٦٦٣في قیمة موجودات التمویل مكونةخسائر انخفاض

١,٠٤٦,٢٢٣٤٦٤,٢٥٣٢٩٢,٤٥١١,٨٠٢,٩٢٧ربح القطاع قبل توزیع المصروفات   صافي 



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٦-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

٢٠١٦
الخدمات المصرفیة 

للشركات
الخدمات المصرفیة 

اجماليالخزینة واإلستثمارات لالفراد 
الف

قطريلایر 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

إیرادات خارجیة :

٨٤٢,٠٨١٤١٩,٨٥١٣٠٦,٨٩٤١,٥٦٨,٨٢٦اجمالي ایرادات انشطة التمویل و اإلستثمار 
١١٧,٦٤٧-٦٢,١٢٤٥٥,٥٢٣صافي ایرادات رسوم وعموالت 

٤١,٢٣٢٤١,٢٣٢--صافي ربح عملیات النقد األجنبي 

)١٢,٢١٤()١٢,٢١٤(--الحصة من نتائج شركات زمیلة 
٩٠٤,٢٠٥٤٧٥,٣٧٤٣٣٥,٩١٢١,٧١٥,٤٩١اجمالي ایراد القطاع

البنود غیر النقدیة الهامة األخرى:

)١١٦,٨٢٠(-)٤,٧٥٥()١١٢,٠٦٥(في قیمة موجودات التمویل مكونةخسائر انخفاض

٧٩٢,١٤٠٤٧٠,٦١٩٣٣٥,٩١٢١,٥٩٨,٦٧١ربح القطاع قبل توزیع المصروفات   صافي 



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٧-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

٢٠١٧
الخدمات المصرفیة 

اجماليالخزینة واإلستثمارات الخدمات المصرفیة لالفراد للشركات
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٢٥,٣٥٠,٣٧٦٧,١٤٩,٦٥١١٠,٥٦١,٧٣٤٤٣,٠٦١,٧٦١موجودات القطاع 

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
١٣,٤٣٩,٢٩٧١٩,٠٣٩,٣٥٠٦,٦٠٥,٧٤٦٣٩,٠٨٤,٣٩٣للقطاع

٢٠١٦
الخدمات المصرفیة 

اجماليالخزینة واإلستثمارات الخدمات المصرفیة لالفراد للشركات
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

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

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
٧,٢٨٩,٠٣٤١٩,٣٥١,٠٠٤٨,٥٨٦,٨٩٧٣٥,٢٢٦,٩٣٥للقطاع



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٨-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

القطاع:وحقوق أصحاب حسابات االستثمار توضح الجداول التالیة تسویات إیرادات وارباح وموجودات ومطلوبات
٢٠١٧٢٠١٦
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

١,٨٠٢,٩٢٧١,٥٩٨,٦٧١ربح القطاع قبل توزیع المصروفات   صافي 
)٨١٣,٩٠٠()٩٧٠,٧١٨(مصاریف غیر موزعة

٨٣٢,٢٠٩٧٨٤,٧٧١الموحدسنةصافي ربح ال

٢٠١٧
ألف لایر قطري

٢٠١٦
ألف لایر قطري

موجودات

٤٣,٠٦١,٧٦١٣٩,٥١٢,٥٢٢اتإجمالي موجودات القطاع
٣,٥٥٧,٢١٩٣,٠٣٨,٤٣٨اخرىغیر موزعةمبالغ 

٤٦,٦١٨,٩٨٠٤٢,٥٥٠,٩٦٠إجمالي الموجودات الموحدة

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
٣٩,٠٨٤,٣٩٣٣٥,٢٢٦,٩٣٥القطاعاتأصحاب حسابات اإلستثمارات وحقوق إجمالي مطلوبات 
٧١٨,٠٢٢٦٤٦,٩٩٥اخرىمبالغ غیر موزعة

٣٩,٨٠٢,٤١٥٣٥,٨٧٣,٩٣٠إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار الموحدة



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٥٩-

)تمة(تالقطاعات التشغیلیة٦

المناطق الجغرافیة

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

قطر

دول مجلس 

التعاون الخلیجي

األخرى

دول الشرق األوسط 

بخالف دول مجلس 

اجماليباقي دول العالمأمریكا الشمالیةأوروباالتعاون

ألف 

ریـال  قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال قطري

ألف

ریـال  قطري

٢٠١٧

١,٨٦٦,٤٢٤)٣,٤١١(٨,٣٧٤٣٥١- ١,٨٤٥,٥٤٧١٥,٥٦٣اإلیرادات الخارجیة

١٩٨,٦٥٩١٩,٤٩٠,٩٩٦- ٩,٨٥٤- ١٨,٩٣٤,٥٧٠٣٤٧,٩١٣الموجودات غیر المتداولة

٢٠١٦

١٦,٨٣٠٩١٦,٧٢٦١,٧١٥,٤٩١-١,٦٨١,١٣٦١٠,٧٠٨اإلیرادات الخارجیة

٢١,٣٧٧,٠٠٨٥٩٨,٤٠٧٥٧,٧٧٧٨,٩٢٢٦٠٨٢١٤,٣٨٧٢٢,٢٥٧,١٠٩الموجودات غیر المتداولة



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٠-

ةوتصنیف االداوت المالیة القیمة العادل٧

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

العادلة من خالل القیمة 
بیان الدخل

القیمة العادلة من 
القیمة العادلةإجمالي القیمة الدفتریةالتكلفة المطفأةخالل حقوق الملكیة

الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري٢٠١٧

٢,٤٣٢,٢٢٣٢,٤٣٢,٢٢٣٢,٤٣٢,٢٢٣- - مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 
٣,٢٧٤,٠٢٥٣,٢٧٤,٠٢٥٣,٢٧٤,٠٢٥- - لدى البنوكةأرصد

٣٢,٥٠٠,٠٢٧٣٢,٥٠٠,٠٢٧٣٢,٥٠٠,٠٢٧- - موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

١٤٨,٥٢٥١٤٨,٥٢٥- ٧٤١١٤٧,٧٨٤مقاسة بالقیمة العادلة-
٦,٠٣١,٢٥٩٦,٠٣١,٢٥٩٥,٩٧١,٣٤١- - المطفأةبالتكلفةمقاسة -

٥٨٣,٣٦١٥٨٣,٣٦١٥٨٣,٣٦١- - موجودات أخرى

٧٤١١٤٧,٧٨٤٤٤,٨٢٠,٨٩٥٤٤,٩٦٩,٤٢٠٤٤,٩٠٩,٥٠٢

٦,٦٠٥,٧٤٥٦,٦٠٥,٧٤٥٦,٦٠٥,٧٤٥- - ومؤسسات مالیةبنوك أرصدة من 
٦,٨٩٤,٤٣٣٦,٨٩٤,٤٣٣٦,٨٩٤,٤٣٣- - حسابات العمالء الجاریة

٧١٨,٠٢٢٧١٨,٠٢٢٧١٨,٠٢٢- - مطلوبات أخرى

 - -١٤,٢١٨,٢٠٠١٤,٢١٨,٢٠٠١٤,٢١٨,٢٠٠



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦١-

)ةتتم(ةوتصنیف االداوت المالیةالقیمة العادل٧

القیمة العادلة من خالل 
بیان الدخل

القیمة العادلة من خالل 
القیمة العادلةإجمالي القیمة الدفتریةالتكلفة المطفأةالملكیةحقوق 

الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري٢٠١٦

٢,٠٣٧,٩٥١٢,٠٣٧,٩٥١٢,٠٣٧,٩٥١--مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 
٣,٧٧١,١٦٩٣,٧٧١,١٦٩٣,٧٧١,١٦٩--أرصده لدى البنوك

٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٧,٢٣٣,٣٢٦--موجودات تمویل
إستثمارات مالیة:

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

٥٨٦,٣٣٦٥٨٦,٣٣٦٥٨٦,٣٣٦--موجودات أخرى

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

٦,٠٣٩,٣١٠٦,٠٣٩,٣١٠٦,٠٣٩,٣١٠--ومؤسسات مالیةبنوك أرصدة من 
٦,٢١٩,٩٢٣٦,٢١٩,٩٢٣٦,٢١٩,٩٢٣--حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٧,٥٨٧٢,٥٤٧,٥٨٧٢,٥٤٧,٥٨٧--صكوك تمویل
٦٤٦,٩٩٥٦٤٦,٩٩٥٦٤٦,٩٩٥--مطلوبات أخرى

--١٥,٤٥٣,٨١٥١٥,٤٥٣,٨١٥١٥,٤٥٣,٨١٥



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٢-

مركزيالقطررفنقد وأرصدة لدى مص٨

٢٠١٧٢٠١٦
الف لایر قطريالف لایر قطري

١,٥٦٨,٦٥٣١,٣٧٧,٣٤٠)١(احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

٣١٦,٤١٨٣٦٥,٩٨٥أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

٥٤٧,١٥٢٢٩٤,٦٢٦النقد

٢,٤٣٢,٢٢٣٢,٠٣٧,٩٥١

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

بنوكالأرصدة لدى٩

٢٠١٧٢٠١٦
الف لایر قطريالف لایر قطري

٢,٧٧٥,٢٢٧٣,٤٢٠,٢١٠ودائع مضاربة 
١٠٩,٢٤٥٨٥,٩٣٩أرصده المرابحة في السلع والمعادن

٣٨٩,٥٥٣٢٦٥,٠٢٠الحسابات الجاریة

٣,٢٧٤,٠٢٥٣,٧٧١,١٦٩



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٣-

تمویلالموجودات ١٠

حسب النوع(أ)
٢٠١٧٢٠١٦

الف لایر قطريالف لایر قطري
٢٥,٩٥٧,٥٧٦٢١,٦٦٣,٤٤٧ةومساومةمرابح
٧,١٦١,٨٨٦٦,٣٧٩,٨١٦بالتملیكةمنتهیة اجار 

٦١٢,٦٤٦٥٧٢,٩٤٠إستصناع
٤٨٣,٢٣٥٢٢٠,٥٢٦ةمضارب

٧٦٤١,٣٨٩مشاركة 
١٥٤,٤٦٥٣٨٩,٨٧١أخرى

٣٤,٣٧٠,٥٧٢٢٩,٢٢٧,٩٨٩إجمالي موجودات التمویل

)١,٥٩٩,٤٣٩()١,٥٨٥,٢٠٧(رباح مؤجلةأناقص:
)٣٦٤,٨٤٨()٢٦٤,٠٤٤(خسائر االنخفاض المحدده في قیمة موجودات تمویل

)٣٠,٣٧٦()٢١,٢٩٤(أرباح معلقة

٣٢,٥٠٠,٠٢٧٢٧,٢٣٣,٣٢٦صافي موجودات التمویل  

ریـال قطري).ملیون ٤٢٧: ٢٠١٦ملیون ریـال قطري (٣٦٧عقود االستصناع تحت التنفیذبلغ إجمالي القیمة الحالیة ل

١٤٩البالغة و خالل السنة، قام البنك بشطب دیون معدومة بعد توفر استیفاء الشروط المنصوص علیها بالكامل في تعلیمات مصرف قطر المركزي 
ملیون ریـال قطري).١,٤: ٢٠١٦ملیون ریـال قطري (

من إجمالي موجودات التمویل ٪١,٣٢والذي یمثل٢٠١٧دیسمبر ٣١في كماملیون ریـال قطري٤٥٣إجمالي موجودات التمویل المتعثرةبلغ

).٪١,٧٤یمثل ملیون ریـال قطري و ٥١٠: ٢٠١٦(

:و االرباح المعلقةلقیمة موجودات التمویانخفاضالحركة في مخصص )ب(

٢٠١٧٢٠١٦

إجمالياالرباح المعلقةانخفاض في القیمة

انخفاض في

إجمالياالرباح المعلقةالقیمة

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

ألف 

قطريلایر

٣٦٤,٨٤٨٣٠,٣٧٦٣٩٥,٢٢٤٢٤٩,٤٠٤٢٢,٩٩٤٢٧٢,٣٩٨ینایر١الرصید في 

١٣٠,٣٧٠١٥,٥٠٩١٤٥,٨٧٩١٦٨,٨٥٣٧,٨٧٨١٧٦,٧٣١خالل السنةالتغیر 

)٥٢,٥٠٧()٤٧٤()٥٢,٠٣٣()١٠٦,٨٣٥()٤,٤٦٥()١٠٢,٣٧٠(مسترد خالل السنة

)١,٣٩٨()٢٢()١,٣٧٦()١٤٨,٩٣٠()٢٠,١٢٦()١٢٨,٨٠٤(شطب خالل السنة

٢٦٤,٠٤٤٢١,٢٩٤٢٨٥,٣٣٨٣٦٤,٨٤٨٣٠,٣٧٦٣٩٥,٢٢٤دیسمبر٣١الرصید في 



).عبنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٤-

)تتمةموجودات التمویل (١٠

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

إجماليافرادتمویل تمویل الشركات

ألف

قطريلایر 

ألف

قطريلایر 

ألف

قطريلایر 

٢٠١٧٢٠٩,٠٥٠١٥٥,٧٩٨٣٦٤,٨٤٨ینایر ١الرصید في 

٣٧,٩٨٢٩٢,٣٨٨١٣٠,٣٧٠خالل السنةالتغیر

)١٠٢,٣٧٠()١٩,٣٥٤()٨٣,٠١٦(خالل السنةمسترد

)١٢٨,٨٠٤()١,٦٦٣()١٢٧,١٤١(شطب خالل السنة 

٢٠١٧٣٦,٨٧٥٢٢٧,١٦٩٢٦٤,٠٤٤دیسمبر ٣١الرصید في 

إجماليافرادتمویل تمویل الشركات

ألف

قطريلایر 

ألف

قطريلایر 

ألف

قطريلایر 

٢٠١٦٩٨,٠٨٣١٥١,٣٢١٢٤٩,٤٠٤ینایر ١الرصید في 

١١٦,٢٠٦٥٢,٦٤٧١٦٨,٨٥٣خالل السنةالتغیر

)٥٢,٠٣٣()٤٧,٧٧١()٤,٢٦٢(خالل السنةمسترد

)١,٣٧٦()٣٩٩()٩٧٧(شطب خالل السنة 

٢٠١٦٢٠٩,٠٥٠١٥٥,٧٩٨٣٦٤,٨٤٨دیسمبر ٣١الرصید في 



).عش.م.ق(الدولي االسالمي قطربنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٥-

تتمة–موجودات التمویل١٠

حسب القطاع)د(
اجماليأخرىمضاربةإستصناعكإجارة منتهیة بالتملمشاركةمرابحة ومساومة
ألف ریـال قطريألف ریـال قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطري

٢٠١٧
٧,٤٩٣,٦٤٢- - ١٦٩,٩١٩- - ٧,٣٢٣,٧٢٣مؤسسات ذات عالقةحكومة و 
٣٤١٥٥٥,٩٨٠- ٩,٩٠٧٣٥,٣٦٤- ٥١٠,٣٦٨ةالصناع
٢٣٩,٩٤٧٦٦,٩١٤١٤١,٦٧٩٤٥,٧٠٧٢,٠٦١,٥٨٨- ١,٥٦٧,٣٤١ةالتجار 

٧,٩٠٠٥,٦٠١٢,٣٧٦,٩٠١- ١٩٦,٧٦٢- ٢,١٦٦,٦٣٨الخدمات
٣٢,٦٨٩٣٥,٢٥٣٣٣٣,٦٥٦٣٤,٦٥٧٩٦٩,١٤٨- ٥٣٢,٨٩٣المقاوالت
٥٩,٩٨٤,٩٩٦- - ٦,٢٢٥,١٤٦- ٣,٧٥٩,٨٤٥عقارات
٦٧,١٥٢١٠,٩٢٦,٢٠٥- ١٠,٠٩٦,٥٠٠٧٦٤٤٥٦,٥٩٣٣٠٥,١٩٦شخصي

١,٠٠٢٢,١١٢- - ٨٤٢- ٢٦٨أخرى

٢٥,٩٥٧,٥٧٦٧٦٤٧,١٦١,٨٨٦٦١٢,٦٤٦٤٨٣,٢٣٥١٥٤,٤٦٥٣٤,٣٧٠,٥٧٢إجمالي موجودات التمویل

)١,٥٨٥,٢٠٧(ناقص: ارباح مؤجلة
)٢٦٤,٠٤٤(موجودات التمویلقیمةالمحدده فينخفاضإلاخسائر

)٢١,٢٩٤(ةرباح معلقا

٣٢,٥٠٠,٠٢٧صافي موجودات التمویل



).عش.م.ق(الدولي االسالمي قطربنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٦-

تتمة–موجودات التمویل١٠

حسب القطاع(د)
اجماليأخرىمضاربةإستصناعبالتملكإجارة منتهیة مشاركةمرابحة ومساومة
ألف ریـال قطريألف ریـال قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطريألف ریـال  قطري

٢٠١٦
١,٢٨٣٣,٢٤١,٧٩١-١٨٠,١٨٧--٣,٠٦٠,٣٢١مؤسسات ذات عالقةحكومة و 
٦,٦١٥٢٢٧,٤٩٤-٢,٧٠١٤٥,٧٩٢-١٧٢,٣٨٦ةالصناع
٣٦١,٣٤٤١٢,٤٥٧٥,٣٣٣٦٨,٧٢٧١,٩٠٥,٩٢٠-١,٤٥٨,٠٥٩ةالتجار 

٢٢٣,٧٠٧٥,٤٠٩٧,٢٠٠٢,٣٨٩٢,٦٣٢,٧٤١-٢,٣٩٤,٠٣٦الخدمات
٢٢,٨١٨٥١,٥٢٢١٩٧,٩١٥٢٧٥,٨١١١,٢٩٦,٠٥٨-٧٤٧,٩٩٢المقاوالت
٣٩,٠٧٧,٨٩٨--٥,٢٧٨,٠٦٢-٣,٧٩٩,٨٣٣عقارات
٣٢,٨٠١١٠,٣٧٢,٢٦٧-٩,٦٠٣,٩٣٣١,٣٨٩٤٦٩,٢٣٧٢٦٤,٩٠٧شخصي

٢١,٩٤٧١٢,٦٦٦١٠٫٠٧٨٢,٢٤٢٤٧٣,٨٢٠-٤٢٦,٨٨٧أخرى

٢١,٦٦٣,٤٤٧١,٣٨٩٦,٣٧٩,٨١٦٥٧٢,٩٤٠٢٢٠,٥٢٦٣٨٩,٨٧١٢٩,٢٢٧,٩٨٩إجمالي موجودات التمویل

)١,٥٩٩,٤٣٩(ناقص: ارباح مؤجلة
)٣٦٤,٨٤٨(موجودات التمویلقیمةالمحدده فينخفاضإلاخسائر

)٣٠,٣٧٦(ةرباح معلقأ

٢٧,٢٣٣,٣٢٦صافي موجودات التمویل

:مالحظة
.١٩في اإلیضاح رقم ٢٠١٢تفاصیل موجودات التمویل المتعلقة بالصكوك المصدرة خالل سنة تم االفصاح عن 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٧-

استثمارات مالیة١١

٢٠١٧٢٠١٦

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·

١,٢٢٠-٧٤١١,٢٢٠- ٧٤١حقوق الملكیة

١,٢٢٠-٧٤١١,٢٢٠- ٧٤١
أدوات ذات إستثمارات في 

طبیعة دین المصنفة بالتكلفة 
)١المطفأة (

صكوك حكومة -
١,٩٦١,٢٣٨٣,٠١٥,٠٠٠٤,٩٧٦,٢٣٨١,٩٤١,٨٩٩٤,٠١٤,٣٠٠٥,٩٥٦,١٩٩قطر

١,٠٣٦,٠٦٩١٨,٩٥٢١,٠٥٥,٠٢١١,٢٢١,٦٠٢١٨,٩١٨١,٢٤٠,٥٢٠ذات معدل ثابت-

٢,٩٩٧,٣٠٧٣,٠٣٣,٩٥٢٦,٠٣١,٢٥٩٣,١٦٣,٥٠١٤,٠٣٣,٢١٨٧,١٩٦,٧١٩
أدوات حقوق إستثمارات في 

ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة 
٥٧,٢٤٠٩٠,٥٤٤١٤٧,٧٨٤٧٠,٩٧٨١٠٥,٩٩١١٧٦,٩٦٩من خالل حقوق الملكیة

٣,٠٥٥,٢٨٨٣,١٢٤,٤٩٦٦,١٧٩,٧٨٤٣,٢٣٥,٦٩٩٤,١٣٩,٢٠٩٧,٣٧٤,٩٠٨اإلجمالي

:تمالحظا

لایر قطري).ملیون ٧,١٥٥: ٢٠١٦قطري (ملیون لایر ٥,٩٧١بلغت ٢٠١٧دیسمبر ٣١فيبالتكلفة المطفأة كما ةلالستثمارات المسجلةالعادلةالقیم)١(

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



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٨-

)تتمةمالیة (استثمارات ١١

:كما یليهي خالل السنةالملكیةبالقیمة العادلة من خالل حقوق المقیمةدوات حقوق الملكیة أي ستثمارات فالمتراكم في القیمة العادلة لالالتغیرن إ

٢٠١٧٢٠١٦

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

٣,٩٥١-٣٣,٦١٦٣,٩٥١)٢(٣٣,٦١٨ینایر١الرصید في 

٢٩,٦٦٥)٢(٢٩,٦٦٧)٢٩,٣٦١()٤٣٩()٢٨,٩٢٢(صافي التغیر في القیمة العادلة

٣٣,٦١٦)٢(٤,٢٥٥٣٣,٦١٨)٤٤١(٤,٦٩٦دیسمبر٣١الرصید في 

ألف لایر قطري والتي تمثل القیمة العادلة المحولة الى بیان الدخل الموحد نتیجة إنخفاض القیمة ١,٣٧٨اعترفت المجموعة بمبلغ ، خالل السنة
).ئ:الش٢٠١٦(

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

٢٠١٧

ألف

قطريلایر 

٢٠١٦

ألف 

قطريلایر 

٩٦,٨٢٢١٠٤,٥٩٤ینایر١الرصید في 

-٢٥,٢١٨المكون خالل السنة

)٧,٧٧٢(٥,٤٤٤عمالت األجنبیةالفيتغییرال

-)٤٨٥(المسترد خالل السنة

١٢٦,٩٩٩٩٦,٨٢٢دیسمبر٣١الرصید في 

العام بما اللحقوق الملكیة خاللیة مصنفة بالقیمة العادلة من خستثمارات من نوع حقوق الملكاإلعة بخسارة انخفاض في قیمة بعض اعترفت المجمو )ب(

.بسبب انخفاض كبیر ومستمر في القیمة العادلة: الشئ) ٢٠١٦ألف لایر قطري (١٠,٧٦٤یبلغ مجموعه 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٦٩-

استثمارات في شركات زمیلة  ١٢

٢٠١٧٢٠١٦

لایر قطريألف قطريلایرألف 

٣٣٦,٥٤٤٣٤٨,٧٥٨ینایر١الرصید في 

-٤٦,١٧٤استحواذ على استثمار خالل السنة

-٢,١٣٧تقییم عملة اجنبیة ربح من 

)١٢,٢١٤()١٨,٢١١(الحصة من نتائج األعمال 

-)١,٦٢٧(مستلمةنقدیةتوزیعات

-)٥٢(أخرى

٣٦٤,٩٦٥٣٣٦,٥٤٤دیسمبر٣١الرصید في 

:ستثمارات في شركات زمیلة كما یليیمتلك البنك ا

الملكیةةنسببلد التأسیسأنشطة الشركةاسم الشركة

٢٠١٧

الف

قطريلایر

٢٠١٦

الف

قطريلایر

٢٠١٧٢٠١٦

٢٦٨,٥٢٨٢٧٩,٦٩٣٪٤٩٪٤٩قطرإستثمار عقاري(ش.م.خ.ق)القابضة مكین 

٤٩,٢٢٨٥١,٦٣٧٪٤٩٪٤٩قطرتمویلشركة التسهیالت اإلسالمیة (ذ.م.م)

-- ٪٢٠٪٢٠سوریاتأمین)١(الشركة اإلسالمیة السوریة للتأمین

٥,٢١٢٥,٢١٤٪٤٩٪٤٩قطرمقاوالتشركة المقاول (ذ.م.م)

-٤١,٩٩٧-٪٤٠مغربمصرفي)٢بنك (أمنیة 

٣٦٤,٩٦٥٣٣٦,٥٤٤

إضاح:
الشركة اإلسالمیة شركة زمیلة "علىألف لایر قطري ٣,٧١٧مبلغبتكوین مخصص خسائر انخفاض بالمجموعةقامت، ٢٠١٥سنةخالل )١(

.من القیمة الدفتریة لالستثمار٪١٠٠" لیصل مجموع المخصص إلى السوریة للتأمین

لتقییم اإلدارة فإن المجموعة لها ت)٢( أثیر هام قامت المجموعة بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسیاحي بتأسیس بنك في المملكة المغربیة. ووفقًا

٪ من إجمالي حقوق الملكیة، وعلیه فإن المجموعة سوف تقوم بإتباع طریقة حقوق الملكیة في احتساب حصتها٤٠على الكیان المؤسس بمقدار 

مغربیة. في أمنیة بنك. یعمل أمنیة بنك في الخدمات المصرفیة واألنشطة التمویلیة واالستثماریة وفقا للنظام األساسي المعمول به في المملكة ال

فقا قامت المجموعة بإثبات حصتها من التكلفة األولیة لإلستثمار. والحقا سوف تقوم المجموعة بعمل تسویات على حصتها من نتائج االعمال و 

لطریقة حقوق الملكیة.   



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٧٠-

)  تتمةاستثمارات في شركات زمیلة (١٢

٣١للسنة المنتهیة في التي أخذت باإلعتبار من قبل المجموعة إلى البیانات المالیة فیما یلي المركز المالي وٕایرادات الشركات الزمیلة استنادًا

:كالتاليهي و ٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر 

٢٠١٧دیسمبر ٣١

شركة 

التسهیالت 

اإلسالمیة 

(ذ.م.م)

شركة المقاول 

(ذ.م.م)

الشركة 

اإلسالمیة 

السوریة 

للتأمین

مكین 

لإلستثمار 

والتطویر 

العقاري 

إجماليأمنیة بنك(ش.م.خ.ق)

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

١١٩,٨٩٥١٠,٦٩١٤٨,٩١٠٩٧٠,٥٢٢١٣١,٥٢٤١,٢٨١,٥٤٢إجمالي الموجودات

٢٦,٠٦٩٥٤٢٤,١٥٥٣٥٥,٠٩٨٢٦,٥٧٢٤٣١,٩٤٨إجمالي المطلوبات

٧,١٨٥١,١٧٧٤,٠٠٢٦,٧٧٠١٠,٧١٣٢٩,٨٤٧إجمالي اإلیرادات

)١٨,٢١١()٦,٣١٤()١١,٢٥٤(- ١٣٩)٧٨٢(/ (الخسارة)الحصة من صافي الربح

٢٠١٦دیسمبر ٣١

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

٣٦,٥٩٩١٠,٨٠٧٤٨,٩١٠٩٨٠,٦٩٣١,٠٧٧,٠٠٩الموجوداتإجمالي 

٢٠,٥٣٣٤٧٢٤,١٥٥٣٥٠,٣٩٦٣٩٥,١٣١إجمالي المطلوبات

١٦,٠٠٧١,٩٨٣٤,٠٠٢٢٥,٣٦٦٤٧,٣٥٨إجمالي اإلیرادات

)١٢,٢١٤()١٢,٤٠٥(-٣١٩)١٢٨(الربح/ (الخسارة)الحصة من صافي 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٧١-

عقاریةاستثمارات ١٣

٢٠١٧٢٠١٦
الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

٤٣٠,٥٩٠٤٣٤,٦٤٠ینایر١الرصید في 

)٤,٠٥٠()٤,٠٥٠(االستهالك خالل السنة

٤٢٦,٥٤٠٤٣٠,٥٩٠

:إیضاح

ملیون لایر قطري).١,٠٣٠: ٢٠١٦ملیون لایر قطري (١,٠٠١بمبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١القیمة العادلة لالستثمار في العقارات كما في بلغت

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

على معامالت حدیثة بالسوق وكذلك معرفة ٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧دیسمبر ٣١وفئة العقارات المقیمة كما في  . تم تحدید القیمة العادلة بناًء

وأحكامهم المهنیة.المقیمین المستقلین 

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

ألف لایر قطري).٢٦,٤٣٢: ٢٠١٦ألف لایر قطري (٢٦,٧٧٧بلغت قیمة إیرادات اإلیجار من االستثمارات في العقارات المدرجة في بیان الدخل الموحد 

ألف لایر قطري) والتي نشأت من االستثمارات ٣٤٠: ٢٠١٦ألف لایر قطري (٣٦٤بلغت مصاریف التشغیل المباشرة (تشمل اإلصالح والصیانة) مبلغ 

في العقارات التي حققت إیرادات إیجار خالل السنة وأدرجت في بیان الدخل الموحد تحت بند "مصاریف أخرى". 

ألف لایر قطري) والتي تمتلكها مشاركة مع أطراف ١٧٨,٩٨٧: ٢٠١٦ألف لایر قطري (١٧٨,٩٨٧یتضمن االستثمار في العقارات حصة البنك مبلغ 

ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادیة المطبقة على مؤسسات الملكیة المشتركة. 

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



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق
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٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٧٢-

موجودات ثابتة١٤

أراضي 
ومباني

معدات تقنیة 
المعلومات

أثاث 
سیاراتوتركیبات

أعمل قید 
إجماليالتنفیذ

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

قطريلایر 

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

التكلفة

٢٠١٧٢٥٢,٣٩٧٩٠,٦١٤١٠٨,٣٩٠١,٥٦٨٣٧٠,٤٩٦٨٢٣,٤٦٥ینایر ١الرصید في 

٧٥,٨٧٨٩٥,٧٦٧- ١٠,٦٠٨٩,٢٨١- اضافات

٢٠١٧٢٥٢,٣٩٧١٠١,٢٢٢١١٧,٦٧١١,٥٦٨٤٤٦,٣٧٤٩١٩,٢٣٢دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٦٢٥٢,٣٩٧٨٩,٤٥٥١٠٦,٦٨٧١,٥٦٨٣٥٦,٣٥٢٨٠٦,٤٥٩ینایر ١الرصید في 

١٤,١٤٤١٧,٠١٣-١,١٥٩١,٧١٠-اضافات

)٧(--)٧(--استبعادات 

٢٠١٦٢٥٢,٣٩٧٩٠,٦١٤١٠٨,٣٩٠١,٥٦٨٣٧٠,٤٩٦٨٢٣,٤٦٥دیسمبر ٣١الرصید في 

اإلستهالك المتراكم  
١٤٢,٨٤٧- ٢٠١٧١٨,٨٤٠٦٥,٣١٥٥٧,٨٤٤٨٤٨ینایر ١الرصید في 

١٩,٨٨٤- ١,٢٦١١١,٦٥٦٦,٧٨٧١٨٠خالل السنةاإلستهالك

١٦٢,٧٣١- ٢٠١٧٢٠,١٠١٧٦,٩٧١٦٤,٦٣١١,٠٢٨دیسمبر ٣١الرصید في 

١٣٣,٢٨٤-٢٠١٦١٧,٥٧٩٦٠,٦٩٩٥٤,٤٢٥٥٨١ینایر ١الرصید في 

٩,٥٦٣-١,٢٦١٤,٦١٦٣,٤١٩٢٦٧خالل السنةاإلستهالك

١٤٢,٨٤٧-٢٠١٦١٨,٨٤٠٦٥,٣١٥٥٧,٨٤٤٨٤٨دیسمبر ٣١الرصید في 

القیم الدفتریة

٢٠١٦٢٣٣,٥٥٧٢٥,٢٩٩٥٠,٥٤٦٧٢٠٣٧٠,٤٩٦٦٨٠,٦١٨دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٧٢٣٢,٢٩٦٢٤,٢٥١٥٣,٠٤٠٥٤٠٤٤٦,٣٧٤٧٥٦,٥٠١دیسمبر ٣١الرصید في 
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-٧٣-

موجودات غیر ملموسة ١٥

اإلجماليبرمجیات

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

التكلفة

٢٠١٧١٨,٢٨٣١٨,٢٨٣ینایر ١الرصید في 

٤,٩٤٢٤,٩٤٢إضافات

)٥,٠٤٨()٥,٠٤٨(خالل السنةإطفاء

٢٠١٧١٨,١٧٧١٨,١٧٧دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٦١٦,٥٨٩١٦,٥٨٩ینایر ١الرصید في 

٦,١٨٧٦,١٨٧إضافات

)٤,٤٩٣()٤,٤٩٣(خالل السنةإطفاء

٢٠١٦١٨,٢٨٣١٨,٢٨٣دیسمبر ٣١الرصید في 

موجودات أخرى١٦

٢٠١٧٢٠١٦
الف
لایر قطري

الف
لایر قطري

٥١٢,٧٣٠٥٠٧,٢٢٩أرباح مستحقة

وسلف ٨٣,٣٧٥٨١,٢٣٥مبالغ مدفوعة مقدمًا

٧٠,٦٣٣٧٩,١٠٧أخرى

٦٦٦,٧٣٨٦٦٧,٥٧١
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-٧٤-

ومؤسسات مالیة بنوك منأرصدة ١٧

٢٠١٧
الف

يلایر قطر 

٢٠١٦
الف

لایر قطري

٦,٣٨٧,٧٤٥٥,٧٧٨,٠٢٩وكالة دائنة

٢١٨,٠٠٠٢٦١,٢٨١حسابات جاریة

٦,٦٠٥,٧٤٥٦,٠٣٩,٣١٠

:إیضاح
)شهرًاثالثة أیام إلى ثمانیة عشر :٢٠١٦(خمسة أشهرإلى یومینتتضمن الوكالة الدائنة تسهیالت متنوعة بتواریخ استحقاق تتراوح ما بین

.)٪٣,٠٠-٪٢٠١٦:٠,٣٠(٪٣,٠٠-٪٠,٠٠٠١وتحتسب علیها معدالت ربح بمعدل

الجاریةحسابات العمالء ١٨

٢٠١٧
الف

لایر قطري

٢٠١٦

الف
لایر قطري

حسابات العمالء الجاریة حسب القطاع:
٤,٠١١,٩٩٣٣,٨٥٩,٢٨٦أفراد-

١,٤٦٥,٤٣٤١,٨٣٥,٦١٥شركات -

١,٣٦٢,٤٦٣٥٢٢,٢٧٥حكومة -

٥٤,٥٤٣٢,٧٤٧المصرفیةالمؤسسات المالیة غیر -

٦,٨٩٤,٤٣٣٦,٢١٩,٩٢٣

صكوك تمویل ١٩

ملیون دوالر أمریكي ٧٠٠قیمتها بلغت("الصكوك") قام البنك بإصدار صكوك متوافقة مع احكام الشریعة اإلسالمیة، ٢٠١٢أكتوبر ١٨في 

٨,٧خمس سنوات. هذه الصكوك مدرجة في بورصة ایرلندا. بلغت تكلفة إصدار الصكوك لریـال قطري) تستحق قیمتها خالملیون ٢,٥٤٩(

ملیون ریـال قطري یتم إطفاءها على مدى عمر الصكوك.

الصدار بنك قطر الدولي االسالميإلى شركة ("موجودات الصكوك")ةالمحددام  البنك بتحویل بعض الموجوداتصدار  قیتشمل شروط هذا اال

تأسست في جزركایمن لهذا الغرض.(المصدر)، وهي شركةةمحدودالالصكوك 

وذلك هعلى أساس نصف سنوي. یقوم المصدر بسداد مبلغ التوزیع المتفق علیتدفع للمستثمر٪٢,٦٨٨ابت بنسبة معدل ربح ثالصكوكتحمل

.الصكوكموجودات من العوائد المستلمة من 

استحقت وتم تسویتها بالكامل.صدة صكوك التمویلجمیع أر ،٢٠١٧خالل أكتوبر 
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-٧٥-

تتمة - صكوك تمویل ١٩

بسعر الصكوك موجودات بإعادة شراء الصكوكستحقاقإفى تاریخ ویتعهد البنك دارتها ، إيستمر فوسیصكوكموجودات الیسیطر البنك على 

ملیون دوالر أمریكي.٧٠٠

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

دیسمبر ٣١

٢٠١٧
الف

يلایر قطر 

٢٠١٦
الف

يلایر قطر 

٢,٢٠٧,٣٨٩- منتهیة بالتملكإجارة
٣٦٩,٨٦٠- مساومة

٢,٥٧٧,٢٤٩- إجمالي موجودات التمویل المتعلقة بالصكوك

دیسمبر هي كما یلي:٣١الحركة في صكوك التمویل كما في 

٢٠١٧
الف

يلایر قطر 

٢٠١٦
الف

يلایر قطر 

٢,٥٤٩,٠٥٠- صكوك دائنة
)١,٤٦٣(- مصاریف مدفوعة مقدما غیر مطفأة

 -٢,٥٤٧,٥٨٧

رىأخمطلوبات ٢٠
٢٠١٦

الف

يلایر قطر 

٢٠١٧

الف

يلایر قطر 
١٥٧,٠٦٤ ١٣١,٩٧٢ تأمینات نقدیة
٧٥,٨٢٩ ٩٢,٥٣٠ شیكات مقبولة الدفع 
٤٧,٥٨٥ ٧٣,٣٤٢ مصروفات مستحقة
٧٤,٩١٢ ٦٢,٩٣٤ قبوالت
٤٢,٨٤١ ٥٩,٣٥٦ أرباح مستحقة للمساهمین
٢٢,٩١٧ ٥٥,٠٠٠ ارباح على صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي
٣٣,١٤٧ ٣٨,٩٩١ دفعات مقدمة من العمالء
٢٦,٩٤٣ ٢٩,٩٦٤ )١(للموظفینمخصص مكافأة نهایة الخدمة 
١٠,٣٣١ ٢٦,٧٤٦ دفعات بطاقات الفیزا وشبكة الصراف اآللي
١٩,٦١٩ ٢٠,٨٠٥ المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة
٣٠,٠٩٤ ١٤,٥٥٣ أرباح مستحقة لحملة الصكوك
٣٢,٦٢٠ ١٢,٩٨٩ محتجزات من موردین
٧٣,٠٩٣ ٩٨,٨٤٠ اخرى

٦٤٦,٩٩٥ ٧١٨,٠٢٢ دیسمبر٣١الرصید في 
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-٧٦-

تتمة –رىأخمطلوبات ٢٠

:إیضاح

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

٢٠١٧٢٠١٦
الف لایر قطريالف لایر قطري

٢٦,٩٤٣٢٧,٩٠٦ینایر١الرصید في 
٤,١٦٦٣,٢٦٦)٢٨(إیضاح التغیر للسنة

)٤,٢٢٩()١,١٤٥(مدفوعات خالل السنة

٢٩,٩٦٤٢٦,٩٤٣دیسمبر٣١الرصید في 

االستثمارحساباتحقوق أصحاب ٢١
٢٠١٧٢٠١٦

الف 
لایر قطري

الف 
لایر قطري

٢٥,٤٦٣,٣٤٧٢٠,٣١٩,١٧٤رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار قبل الحصة من األرباح 

٤٧٢,٦٠٨٣٦٣,١٦٠یضاف: حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار من األرباح للسنة (أ)

)٢٨٢,٧٩٩()٣٥٤,٣٥٢(یطرح: األرباح المدفوعة خالل السنة 

إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد توزیع الربح وقبل الحصة من

٢٥,٥٨١,٦٠٣٢٠,٣٩٩,٥٣٥حتیاطي القیمة العادلة (ب)إ

حسب النوع:

٢٠١٧
الف

لایر قطري

٢٠١٦
الف 

لایر قطري

١٩,٧٦١,٣٥٢١٣,٨٣٤,٤١٠حسابات ألجل

٥,٨٢٠,٢٥١٦,٥٦٥,١٢٥حسابات توفیر

٢٥,٥٨١,٦٠٣٢٠,٣٩٩,٥٣٥إجمالي (ب)
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-٧٧-

تتمة –حقوق أصحاب حسابات االستثمار ٢١
٢٠١٧
الف 

لایر قطري

٢٠١٦
الف 

لایر قطري
حسب القطاع:

١٤,٩٦٤,٢١١١٤,٦٩٠,٣٥١األفراد

٣,٢٢٧,٣٩٠٢,٣٠٥,١٦٠الحكومة 

٤,٣٣٠,٠٧٥٢,٦٧٧,٥٠٤الشركات

٤٠٣,٩٩٣٣٦٨,٣٦٦المصرفیةالمؤسسات المالیة غیر 

٢,٦٥٥,٩٣٤٣٥٨,١٥٤مؤسسات شبه حكومیة 

٢٥,٥٨١,٦٠٣٢٠,٣٩٩,٥٣٥إجمالي (ب)

٢٠١٧
الف

لایر قطري

٢٠١٦
الف 

لایر قطري
إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد توزیع الربح وقبل الحصة من 

٢٥,٥٨١,٦٠٣٢٠,٣٩٩,٥٣٥إحتیاطي القیمة العادلة (ب)

٢,٦١٢٢٠,٥٨٠الحصة في احتیاطي القیمة العادلة 

٢٥,٥٨٤,٢١٥٢٠,٤٢٠,١١٥إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

٢٠١٧
الف 

لایر قطري

٢٠١٦
الف

لایر قطري
قبل حصة البنك حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار من أرباح السنة 

٨٠٠,٨٦٠٧٠٢,٧٩٩كمضارب 

)٤٥٥,٥٧٥()٥١٧,٩٨٢(حصة المضارب

١٨٩,٧٣٠١١٥,٩٣٦البنكالدعم من 

٤٧٢,٦٠٨٣٦٣,١٦٠(أ)صافي العائد على اصحاب حسابات اإلستثمار 

حقوق المساهمین٢٢

رأس المال(أ)
عدد األسهم (باأللف)

٢٠١٧٢٠١٦

دیسمبر٣١في كما 

١٥١,٣٦٩١٥١,٣٦٩رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل*

لایر قطري ١٠ملیون سهم القیمة االسمیة للسهم ١٥١,٤ألف لایر قطري مقسم الى ١,٥١٣,٦٨٧المدفوع بالكامل بلغ رأس المال المصدر و *  

لایر قطري).١٠ملیون سهم القیمة االسمیة للسهم ١٥١,٤ألف لایر قطري مقسم الى ١,٥١٣,٦٨٧: ٢٠١٦(
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تتمة- حقوق المساهمین٢٢

االحتیاطي القانوني)ب(

٪ من صافي الربح للسنة إلى االحتیاطي حتى یصبح ١٠كما تم تعدیله، یحول ٢٠١٢لسنة ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

٪ من رأس المال المدفوع. هذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجاریة ١٠٠االحتیاطي القانوني مساویا 

وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحویل أیة مبالغ لالحتیاطي القانوني حیث أن االحتیاطي ٢٠١٥لسنة ١١القطري رقم

٪ من رأس المال المدفوع.١٠٠القانوني یزید عن 

مخاطراحتیاطي (ج)

والخاص العاممصرف قطر المركزي یجب إنشاء احتیاطي مخاطر لتغطیة الحاالت الطارئة لموجودات تمویل كل من القطاعین لتعلیماتوفقًا

عن إجمالي تعرض القطاع الخاص الذي یقع على المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة ٪٢,٥شتراط حد أدنى بنسبة إب

التمویل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالیة في قطر أو التمویل مقابل ضمانات نقدیة یستبعد من إجمالي التمویل .والربح المعلق

قطري).لایرملیون٢٣,٧٥: ٢٠١٦(ملیون لایر قطري٥٠,٣المباشر. بلغ إجمالي المبلغ المحول إلحتیاطي المخاطر خالل السنة 

القیمة العادلة إحتیاطي)د(
الدخل إحتیاطي القیمة العادلة یمثل أرباح أو خسائر غیر محققة وبالتالي فهي غیر قابلة للتوزیع إال من خالل تحقق األرباح وٕادراجها في بیان

الموحد.
٢٠١٧٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطري

الملكیةإستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق 
١٣,٠٣٦١,٨٧٧ینایر ١الرصید في 

٢٩,٦٦٥)٨,٧٨١(إعادة التقییم للسنة
)١٨,٥٠٦()٢,٦١٢(حقوق اصحاب حسابات االستثمار 

١,٦٤٣١٣,٠٣٦دیسمبر ٣١الرصید في 

احتیاطیات أخرى)هـ(

أخرى حصة البنك من أرباح الشركات الزمیلة بعد خصم التوزیعات النقدیة المستلمة.یتضمن بند إحتیاطیات

كما یلي:هي الحصة غیر الموزعة من أرباح في شركات زمیلة فيلحركة ا

٢٠١٧٢٠١٦

ألف 

ریـال قطري

ألف 

ریـال قطري

الحصة غیر الموزعة في نتائج أعمال الشركات الزمیلة

٨٤,٧٩٦٨٤,٤٧٧ینایر١الرصید في 

٢٦٢٣١٩یضاف : األرباح غیر الموزعة للشركات الزمیلة خالل السنة

-)١,٦٢٧(شركات زمیلةمن ة: توزیعات أرباح مستلمناقص

-)١,٠٧٩(األعتراف بربح شركة زمیلةناقص : 

٨٢,٣٥٢٨٤,٧٩٦دیسمبر ٣١الرصید في 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٧٩-

حقوق المساهمین (تتمة)٢٢

أرباح نقدیة مقترح توزیعها)و(

لایر قطري للسهم٤بواقعو ملیون لایر قطري ٦٠٥,٤٨بمبلغرأس المال المدفوع من٪٤٠اقترح مجلس إدارة المجموعة توزیعات أرباح بنسبة 

البنكموافقة مساهميلخاضعةوهي ، لایر قطري للسهم) ٤بواقعو لایر قطري ملیون٦٠٥,٤٨بمبلغمن رأس المال المدفوع ٪٢٠١٦:٤٠(

.للبنكفي اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي 

صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي٢٣

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

الصكوك غیر مضمونة كما أن توزیعات األرباح تقدیریة وغیر تراكمیة وتدفع سنویا. ان معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت على ان یتم 

نتهاء من فترة الخمس السنوات األولى. یكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما ان حملة الصكوك لیس لهم حق في مراجعته عند اإل

المطالبة بالربح على الصكوك. هذه الصكوك لیس لدیها تاریخ االستحقاق ویتم تصنیفها ضمن حقوق الملكیة. 

إیرادات أنشطة التمویل٢٤

٢٠١٧
لفا

ریـال قطري

٢٠١٦
لف ا

ریـال قطري

١,٠١٢,٠٦٨٩٢٠,٧٣٢مرابحة و مساومة

٣٥٥,٦٢٠٢٩٧,٢٥١منتهیة بالتملكإجارة

٣٢,٦٣٧٣٠,٢١٣استصناع

١٨,٦٧٠١٣,٧٣٦مضاربة

١,٤١٨,٩٩٥١,٢٦١,٩٣٢

ستثمارصافي إیرادات أنشطة اال٢٥
٢٠١٧
ألف

ریـال قطري

٢٠١٦
ألف

ریـال قطري
١٩٤,٣١٥٢٠٦,٩٩٥في أدوات ذات طبیعة دینإیراد من استثمارات 

٨١,٨٥٤٥٢,٦٩١بنوك إسالمیةودائع لدىإیراد من
٢٦,٧٧٧٢٦,٤٣٢عقاریةایرادات ایجارات من استثمارات 

٢,٥٤٣٢١,٢٤٩في أدوات ذات طبیعة دینصافي الربح من استثمارات 
٢,٥٠٢٢,٩٩١إیراد توزیعات أرباح 

١,٩٦٢٩٤٦مصرف قطر المركزي ت مرابحة قصیرة األجل مع إیراد
)٤,٤١٠()٤,٦١٥(من استثمارات في حقوق الملكیةالخسارةصافي 

٣٠٥,٣٣٨٣٠٦,٨٩٤



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق
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٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٨٠-

صافي ایرادات رسوم وعموالت٢٦

إیرادات رسوم عمالت

٢٠١٧
ألف 

ریـال قطري

٢٠١٦
ألف

ریـال قطري

٩١,١٧٢٨٢,٠٦٤رسوم خدمات مصرفیة
٥٨,٨١٣٦٠,٩٤٥عموالت على التمویل المحلي

١٩,٥٠٦١٧,٥٧٧اعتمادات وخطابات ضمانعنعموالت 

١٦٩,٤٩١١٦٠,٥٨٦
)٤٢,٩٣٩()٥٠,٠١٠(رسوم وعموالت مصروفات 

١١٩,٤٨١١١٧,٦٤٧صافي ایرادات رسوم وعموالت

٢٠١٧عملیات النقد األجنبيصافي ربح٢٧
ألف

ریـال قطري

٢٠١٦
ألف 

ریـال قطري

٢٠,٤١٣٢١,٣٢١التعامل بالعمالت األجنبیة

٢٠,٤٠٨١٩,٩١١إعادة تقییم موجودات ومطلوبات

٤٠,٨٢١٤١,٢٣٢

تكالیف الموظفین٢٨
٢٠١٧
ألف 

ریـال قطري

٢٠١٦
ألف

ریـال قطري

٥٩,٠٩٩٦٢,٩٨٩ساسیةأرواتب 

٢٤,٣٢٧٢٥,٣٨١بدل سكن 

٤,١٦٦٣,٢٦٦)٢٠(إیضاح نهایة خدمة الموظفینمكافأة

٢,٨٨٦٣,٠٩٠تكالیف صندوق تقاعد الموظفین

١,٢٩٣٨٧٨تدریب

٦٩,٦٧٧٦١,٨٨٨منافع موظفین أخرى

١٦١,٤٤٨١٥٧,٤٩٢



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق
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-٨١-

مصروفات أخرى٢٩
٢٠١٦
الف 

لایر قطري

٢٠١٧
الف 

لایر قطري

٢٥,٦٧٩ ٢٩,٥٠١ مصاریف الحاسب االلي والصراف االلي

٢٥,٤٥٦ ٢٦,٣٣٠ إیجار

١٨,٢٨٧ ٢٢,٨٤٨ وهاتفوتلیكسبرید 

١٣,٧٠٤ ١٢,٢٦٠ ت أعضاء مجلس االدارةآمكاف

٨,٣٤٦ ١١,٥٦٨ مصاریف خدمات خارجیة 

٩,٥٣٦ ٩,٤٢٥ دعایة وٕاعالن

٣,٨٦١ ٧,١٠٤ اتعاب مهنیة

٣,٠٧٢ ٦,٤١٥ مصاریف استثمارات

٣,٤١٣ ٥,٧٩٩ صیانة ونظافةمصاریف 

٨,٣٧٨ ٥,٦٨٣ رسوم واشتراكات

١,٣٩٣ ١,٧٢٥ میاه وكهرباء

١,٤٨٩ ١,٤٠٣ نیةأممصاریف خدمات 

١,٢٤٢ ١,٠٣٤ ومطبوعاتقرطاسیة 

٩٧٧ ١,٠٠٩ مصاریف سفر وتنقالت

٩٠٤ ٩٧٩ ینأمت

٧٦٧ ٨٠٢ ت الرقابة الشرعیةآمكاف

٤٦٩ ٥٦٠ مصاریف ضیافة

٦٣٠ ٣٠ تبرعات

١,٩٥٣ ١,٢٢٧ مصاریف متنوعة

١٢٩,٥٥٦ ١٤٥,٧٠٢



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق
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-٨٢-

محتملةمطلوباتو إلتزامات٣٠

٢٠١٧
ألف

ریـال قطري

٢٠١٦
ألف 

ریـال قطري
المطلوبات المحتملة

٣,٥٨٣,٩٠٢٤,٩٨٩,٧٥٣تسهیالت غیر مستغلة 

٣,٦٧٣,١٦٦٣,٥٥٢,٩٩٣خطابات ضمان 

٤٧٢,٤٦١٣٤٤,٠٠٨اعتمادخطابات 

٧,٧٦٥٩,٠٧٥اخرى

٧,٧٣٧,٢٩٤٨,٨٩٥,٨٢٩

تسهیالت غیر مستغلة
االئتمان التزامات تعاقدیة لمنح تمویالت وائتمان متجدد. ینتهي معظم تلك االلتزامات في السنة المقبلة. بما أن االلتزامات قد تنتهي تمثل االلتزامات بتقدیم 

دون أن یتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة.

خطابات اعتمادخطابات ضمان و 

الجاهزة خطابات اعتماد عند وقوع حدث محدد. لدى خطابات الضمان و خطابات اعتماد و خطابات الضمانالمجموعة بالدفع بالنیابة عن عمالء تلتزم

للسحب نفس مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالتمویالت.



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق
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-٨٣-

تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ٣١

القطاع الجغرافي

:يالجغرافق أصحاب حسابات االستثمار حسب التوزیعفیما یلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقو 

قطر٢٠١٧

دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمریكا الشمالیةأوروبااألخرىالخلیجي

الف 

لایر قطري

الف 

لایر قطري

الف 

لایر قطري

لف ا

لایر قطري

الف 

لایر قطري

لف ا

لایر قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى 

٢,٤٣٢,٢٢٣- - - - ٢,٤٣٢,٢٢٣المركزي

٢,٨٨٤,٥٩٩١١,٣٧٥٣٢٣,٨٢٥٤٥,٠٧٠٩,١٥٦٣,٢٧٤,٠٢٥أرصدة لدى البنوك

٣٢,٥٠٠,٠٢٧- - - - ٣٢,٥٠٠,٠٢٧موجودات تمویل

١٩٨,٦٥٨٦,١٧٩,٧٨٤- ٥,٦٢٧,٤١٢٣٤٣,٨٦٠٩,٨٥٤استثمارات مالیة

٤١,٩٩٧٣٦٤,٩٦٥- - - ٣٢٢,٩٦٨استثمارات في شركات زمیلة

٤٢٦,٥٤٠- - - ٢٣٧,٩٠٢١٨٨,٦٣٨عقاریةاستثمارات 

٧٥٦,٥٠١- - - - ٧٥٦,٥٠١موجودات ثابتة

١٨,١٧٧- - - - ١٨,١٧٧غیر ملموسة موجودات 

٦٦٦,٧٣٨- - - - ٦٦٦,٧٣٨موجودات أخرى

٤٥,٤٤٦,٥٤٧٥٤٣,٨٧٣٣٣٣,٦٧٩٤٥,٠٧٠٢٤٩,٨١١٤٦,٦١٨,٩٨٠إجمالي الموجودات 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق
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٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٨٤-

)تتمةتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار (٣١
)تتمةالقطاع الجغرافي (

قطر٢٠١٧
دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمریكا الشمالیةأوروباالخلیجي األخرى
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
المطلوبات

٤,٢٤٠,٩٢٥١,٩٤٩,٨٤٥٢,٧٠٣٨٨٤١٢,١٨٤٦,٦٠٥,٧٤٥ومؤسسات مالیةبنوكمن أرصدة 
٦,٨٩٤,٤٣٣- - - ٦,٨٩٤,٤٣١٢حسابات العمالء الجاریة

٧١٨,٠٢٢- - - - ٧١٨,٠٢٢مطلوبات أخرى
١١,٨٥٣,٣٧٨١,٩٤٩,٨٤٧٢,٧٠٣٨٨٤١٢,١٨٤١٤,٢١٨,٢٠٠إجمالي المطلوبات

٢٥,٥٨٤,٢١٥- ٢٥,٥٨٠,٩٠٥١١٣٣,٢٩٦حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 
٣٧,٤٣٤,٢٨٣١,٩٤٩,٨٤٨٢,٧١٦٣,٣٨٤٤١٢,١٨٤٣٩,٨٠٢,٤١٥حسابات االستثمار 

قطر٢٠١٦

دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمریكا الشمالیةأوروباالخلیجي األخرى

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

٢,٠٣٧,٩٥١----٢,٠٣٧,٩٥١مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 

٣,٣٢٠,٩٢٤٢٠٥,٠٢٢١١٦,٨٦٥٨٩,١٤٤٣٩,٢١٤٣,٧٧١,١٦٩أرصدة لدى البنوك

١٢٧,٢٣٣,٣٢٦-٨٩٠,٦٧٤-٢٦,٣٤٢,٦٥١موجودات تمویل

٦,٦٨٣,٤٤٧٤٠٩,٧٦٧٨,٩٢٢٦٠٨٢٧٢,١٦٤٧,٣٧٤,٩٠٨استثمارات مالیة

٣٣٦,٥٤٤----٣٣٦,٥٤٤استثمارات في شركات زمیلة

٤٣٠,٥٩٠---٢٤١,٩٥١١٨٨,٦٣٩عقاریةاستثمارات 

٦٨٠,٦١٨----٦٨٠,٦١٨موجودات ثابتة

١٨,٢٨٣----١٨,٢٨٣موجودات غیر ملموسة

٦٦٧,٥٧١----٦٦٧,٥٧١موجودات أخرى

٤٠,٣٢٩,٩٤٠٨٠٣,٤٢٨١,٠١٦,٤٦١٨٩,٧٥٢٣١١,٣٧٩٤٢,٥٥٠,٩٦٠إجمالي الموجودات 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق
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٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٨٥-

(تتمة)تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ٣١

)تتمةالقطاع الجغرافي (

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

المطلوبات

قطر

دول مجلس 

التعاون الخلیجي 

اجماليأخرىأمریكا الشمالیةأوروبااألخرى

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

٨١٤,٨٥٢٦,٠٣٩,٣١٠--١,٠٣٨,٧٦١٤,١٨٥,٦٩٧ومؤسسات مالیةبنوكمن أرصدة 

٢٩٩٦,٢١٩,٩٢٣-٦,٢١٩,٥٦٢٢٦٣٦حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٧,٥٨٧----٢,٥٤٧,٥٨٧صكوك تمویل

٦٤٦,٩٩٥----٦٤٦,٩٩٥مطلوبات أخرى

٨١٥,١٥١١٥,٤٥٣,٨١٥-١٠,٤٥٢,٩٠٥٤,١٨٥,٧٢٣٣٦إجمالي المطلوبات

٧٣٠٢٠,٤٢٠,١١٥--١٩,٥١٨,١١١٩٠١,٢٧٤حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

٨١٥,٨٨١٣٥,٨٧٣,٩٣٠-٢٩,٩٧١,٠١٦٥,٠٨٦,٩٩٧٣٦االستثمار 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٨٦-

االستحقاقآجال ٣٢

اجماليسنوات٣أكثر من سنوات٣-سنة سنة- أشهر ٦أشهر٦-٣أشهر٣حتى ٢٠١٧

الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

مصرف نقد وأرصدة لدى 

١,٥٦٨,٦٥٣٢,٤٣٢,٢٢٣- - - ٨٦٣,٥٧٠قطر المركزي

٣,٢٧٤,٠٢٥- - - ٣,٢١٩,٤٠٢٥٤,٦٢٣البنوكأرصدة لدى 

١٢,٤٢٢,٧٨٠٢,١٩٦,٦٠٧٤,٢٧٦,٢٥٥٤,٢٢٥,٨٩٤٩,٣٧٨,٤٩١٣٢,٥٠٠,٠٢٧موجودات تمویل

١,٤٢٨,٠٤١١,٣٦١,٥٠٩٦٣٨,٤٦١١,٠٦٥,٣٧٠١,٦٨٦,٤٠٣٦,١٧٩,٧٨٤استثمارات مالیة

٣٦٤,٩٦٥٣٦٤,٩٦٥- - - - استثمارات في شركات زمیلة

٤٢٦,٥٤٠٤٢٦,٥٤٠- - - - عقاریةاستثمارات 

٧٥٦,٥٠١٧٥٦,٥٠١- - - - موجودات ثابتة

١٨,١٧٧١٨,١٧٧- - - - موجودات غیر ملموسة 

٦٦٦,٧٣٨- - - ٥٨٣,٣٣٠٨٣,٤٠٨موجودات أخرى

١٨,٥١٧,١٢٣٣,٦٩٦,١٤٧٤,٩١٤,٧١٦٥,٢٩١,٢٦٤١٤,١٩٩,٧٣٠٤٦,٦١٨,٩٨٠إجمالي الموجودات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار و المطلوبات

المطلوبات

ومؤسسات بنوكمن أرصدة 

٦,٦٠٥,٧٤٥- - - ٥,٣٩٧,٧٤٨١,٢٠٧,٩٩٧مالیة 

٦,٨٩٤,٤٣٣- - - - ٦,٨٩٤,٤٣٣حسابات العمالء الجاریة

- - - - - - صكوك تمویل 

٤٥,٩٥٩٧١٨,٠٢٢- ٥٤٧,٥٣٩١٤,٥٥٣١٠٩,٩٧١مطلوبات أخرى

٤٥,٩٥٩١٤,٢١٨,٢٠٠- ١٢,٨٣٩,٧٢٠١,٢٢٢,٥٥٠١٠٩,٩٧١إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات 

٢٥,٥٨٤,٢١٥- ١٥,٧٨٦,٣١٠٢,٧٤٨,٨٧٣٢,٤٩٩,٣٧٧٤,٥٤٩,٦٥٥االستثمار 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

٢٨,٦٢٦,٠٣٠٣,٩٧١,٤٢٣٢,٦٠٩,٣٤٨٤,٥٤٩,٦٥٥٤٥,٩٥٩٣٩,٨٠٢,٤١٥أصحاب حسابات االستثمار 

إستحقاقفجوة 

)١٠,١٠٨,٩٠٧

()٢,٣٠٥,٣٦٨٧٤١,٦٠٩١٤,١٥٣,٧٧١٦,٨١٦,٥٦٥)٢٧٥,٢٧٦



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٨٧-

تتمة- آجال االستحقاق٣٢

اجماليسنوات٣أكثر من سنوات٣-سنة سنة-أشهر ٦أشهر٦-٣أشهر٣حتى ٢٠١٦

الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريقطريالف لایر الف لایر قطريالف لایر قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى

١,٣٧٧,٣٤٠٢,٠٣٧,٩٥١---٦٦٠,٦١١المركزي 

٣,٧٧١,١٦٩--٢,٨٢١,٤٦٥٧٦٤,٣٥١١٨٥,٣٥٣أرصدة لدى البنوك

٥,٠٩٤,٥٣٤٢,٧١٢,٢٦٠٦,٠٦٢,٢٧٧٣,٧٥٥,٩٥٤٩,٦٠٨,٣٠١٢٧,٢٣٣,٣٢٦موجودات تمویل

٥٩٩,٣٠٠٤٠٠,٠٠٠٣٢٦,١٢٩٤,٠١٧,٠٦٨٢,٠٣٢,٤١١٧,٣٧٤,٩٠٨استثمارات مالیة

٣٣٦,٥٤٤٣٣٦,٥٤٤----استثمارات في شركات زمیلة

٤٣٠,٥٩٠٤٣٠,٥٩٠----عقاریةاستثمارات 

٦٨٠,٦١٨٦٨٠,٦٨١----موجودات ثابتة

١٨,٢٨٣١٨,٢٨٣----غیر ملموسةموجودات

٦٦٧,٥٧١---٥٨٦,٢٩١٨١,٢٨٠موجودات أخرى

٩,٧٦٢,٢٠١٣,٩٥٧,٨٩١٦,٥٧٣,٧٥٩٧,٧٧٣,٠٢٢١٤,٤٨٤,٠٨٧٤٢,٥٥٠,٩٦٠إجمالي الموجودات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلوبات و 

المطلوبات

ومؤسسات بنوكمن أرصدة 

٦,٠٣٩,٣١٠-٤,١٦٢,٠٠٥٣٢٧,٣٧١٣٩٦,٥٥٩١,١٥٣,٣٧٥مالیة 

٦,٢١٩,٩٢٣----٦,٢١٩,٩٢٣حسابات العمالء الجاریة

٢,٥٤٧,٥٨٧--٢,٥٤٧,٥٨٧--صكوك تمویل 

٤٦,٨١٧٦٤٦,٩٩٥-٤٥٨,١٤٤٣٠,٠٩٤١١١,٩٤٠مطلوبات أخرى

١٠,٨٤٠,٠٧٢٣٥٧,٤٦٥٣,٠٥٦,٠٨٦١,١٥٣,٣٧٥٤٦,٨١٧١٥,٤٥٣,٨١٥إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات 

٢٠,٤٢٠,١١٥-١١,٨٧٥,٩٥٤٢,٩٤٠,٠٥١٢,٢٠١,٤٩٣٣,٤٠٢,٦١٧االستثمار 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

٢٢,٧١٦,٠٢٦٣,٢٩٧,٥١٦٥,٢٥٧,٥٧٩٤,٥٥٥,٩٩٢٤٦,٨١٧٣٥,٨٧٣,٩٣٠أصحاب حسابات االستثمار 

٦٦٠,٣٧٥١,٣١٦,١٨٠٣,٢١٧,٠٣٠١٤,٤٣٧,٢٧٠٦,٦٧٧,٠٣٠)١٢,٩٥٣,٨٢٥(إستحقاقفجوة 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٨٨-

عائد السهم األساسي والمخفف من الربح٣٣

ل یمثل عائد السهم من األرباح حاصل قسمة نصیب المساهمین في صافي األرباح السنویة على المتوسط المرجح للعدد الكلي لألسهم المصدرة خال

السنة.

٢٠١٧٢٠١٦

٨٣٢,٢٠٩٧٨٤,٧٧١( الف لایر قطري )السنةحصة المساهمین في صافي ربح 

١٥١,٣٦٩١٥١,٣٦٩المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باالف)

٥,٥٠٥,١٨األساسي والمخفف (لایر قطري لكل سهم)عائد السهم

النقد وما في حكمه٣٤

:ر كالتالين ثالثة أشهصلیة أقل مأیشتمل على أرصدة بتواریخ إستحقاق هالنقد وما في حكمفإن ض بیان التدفقات النقدیة الموحدةلغر 

٢٠١٧٢٠١٦

الف لایر قطريالف لایر قطري

(باستثناء حساب احتیاطي مصرف قطر المركزي مصرف قطر المركزي نقد وأرصدة لدى

٨٦٣,٥٧٠٦٦٠,٦١١المقید)

٢,٦٤٦,٢٩٤١,٨٨٦,٦٠٢البنوكلدىأرصدة 

٣,٥٠٩,٨٦٤٢,٥٤٧,٢١٣

.ةلمجموعلالیومیةعملیاتالفي همصرف قطر المركزي وذلك لعدم استخداملدىاحتیاطيستثناء اتم 



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٨٩-

األطراف ذات العالقة٣٥

ممارسة تأثیر هام علیه عند اتخاذ القرارات تعتبر األطراف ذات العالقة على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو 

على أعضاء مجلس إدارتها المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات العالقة الشركة التي تستطیع المجموعة والمساهمین ممارسة نفوذ هام علیها أو على مساهمیها أو

أو أفراد إدارتها العلیا.

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

٢٠١٦ ٢٠١٧

أخرى

أعضاء مجلس 

اإلدارة

شركات

زمیلة أخرى

أعضاء 

مجلس اإلدارة

شركات

زمیلة

الف
لایر قطري

الف 
یال قطري

الف
لایر قطري

الف
لایر قطري

الف 
لایر قطري

الف
لایر قطري

موجودات
٣,٠٩٧,٢٦١ ٦٦٢,٢٣١ ٧,٤٥٨ ٣,٢٤٩,٧٣٩ ٦١٥,٤٨٧ ١٣,٥٦٨ موجودات تمویل

١٤٩,٠٢٤ ٨٤,١٣٣ ١٤,٤٥٣ ١٧٨,٣٤٠ ١٨٨,٩٧٣ ١٣,٨٢٢ حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 

:بنود خارج بیان المركز المالي

٢٤,٣٨٢ ٢٠٠ ٣,٠٤٦ ٣٨,٤٣٦ ٣,٨٩٦ ١,١٦١
وٕالتزامات مطلوبات محتملة وضمانات

أخرى

:بنود بیان الدخل الموحد
١٠٨,٩٣٦ ٢٨,٨١٠ ٧٥٣ ١٢٦,٧٧١ ٢٦,٧٣٨ ٦٤٤ ایرادات من موجودات التمویل

٢,٢٣٥ ١,٢٦٢ ٢١٧ ٣,٥٦٨ ١,٦٦٠ ٣٨٦ أرباح ودائع مدفوعة

- ١٣,٧٠٤ -  - ١٢,٢٦٠  - مكأفاة مجلس اإلدارة



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٩٠-

(تتمة)األطراف ذات العالقة٣٥

المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة
فیما یلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائهم المباشرین مع المجموعة خالل السنة:

٢٠١٧٢٠١٦
الف لایر قطريالف لایر قطري

٣,٥٤٩٢,٧٤٧تمویالت برهن عقاري وتمویالت مضمونة أخرى

٥٧٨٨بطاقات ائتمان

٣,٦٠٦٢,٨٣٥

تتضمن مكافآت المسؤولین باإلدارة العلیا خالل السنة التالي:

٢٠١٧٢٠١٦
الف لایر قطريالف لایر قطري

١٢,١٦٢١٢,١٥٢منافع قصیرة األجل

٧٨٥٧٥٥األجلطویلةمنافع 

١٢,٩٤٧١٢,٩٠٧

الزكاة٣٦

قبل المساهمین. ال تقوم المجموعة بتحصیل أو دفع الزكاة بالنیابة عن مساهمیها وفقا للنظام األساسي.یتم تحمل الزكاة بشكل مباشر من 

هیئة الرقابة الشرعیة٣٧

تتألف هیئة الرقابة الشرعیة في المجموعة من ثالثة من العلماء المتخصصین في مبادئ الشریعة ویحرصون على التزام المجموعة بالمبادئ 

راءات اإلسالمیة العامة وعملها وفقا إلى الفتاوى الصادرة والقوانین اإلرشادیة. تتضمن مراجعة المجموعة فحص الدلیل المتعلق بالوثائق واإلج

المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن أنشطتها تتم مزاولتها وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة.



).عبنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-٩١-

الریاضیة  صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة و المساهمة في٣٨

ملیون لایر ٢٠,٨رباح. قامت المجموعة بتخصیص مبلغ االتحقق ت لالنشطة الخیریة والمؤسسات عندتقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتها من خالل التبرعا

للقانون رقم من ٪٢,٥والتي تمثل نسبة ملیون لایر قطري) ١٩,٦٢: ٢٠١٦(٢٠١٧قطري خالل سنة  ضاحات یواإل٢٠٠٨لسنة ١٣صافي األرباح وفقًا

.٢٠١٠الصادرة خالل سنة 

ارنةقأرقام الم٣٩

. غیر أنه لم یكن إلعادة ٢٠١٧متى كان ذلك ضروریا للمحافظة على التناسق مع أرقام سنة ٢٠١٦تمت إعادة تصنیف أرقام المقارنة المعروضة في سنة 

التصنیف هذه أي أثر على صافي الربح الموحد أو اجمالي حقوق الملكیة الموحدة للسنة المقارنة. 


