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بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

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

بيان الدخل الموحد

٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

٢٤١,٢٦١,٩٣٢١,١٣٥,٦٣٧طة التمويلإيرادات أنش

٢٥٣٠٦,٨٩٤٣١٠,٨٦٩ستثماراالصافي إيرادات أنشطة 

١,٥٦٨,٨٢٦١,٤٤٦,٥٠٦ستثماراالإيرادات أنشطة التمويل وصافي إجمالي 

١٦٠,٥٨٦١٥٩,٨٣٣إيرادات رسوم وعموالت 

)٣٣,٠٠٨()٤٢,٩٣٩(مصروفات رسوم وعموالت

٢٦١١٧,٦٤٧١٢٦,٨٢٥صافي إيرادات رسوم وعموالت 

٢٧٤١,٢٣٢١٥,٥٣٧صافي ربح عمليات النقد األجنبي

١,٢٤٤)١٢,٢١٤(١٢الحصة من نتائج شركات زميلة 

١,٧١٥,٤٩١١,٥٩٠,١١٢الدخلإجمالي 

)١٦٧,٦٣٨()١٥٨,٤٥٨(٢٨تكاليف الموظفين

)١٥,٤٩٥()١٨,١٠٦(١٥و١٤و١٣وإطفاء ستهالك إ

)١١٠,٤٠٥()١٤٥,٥٨٦(تمويلمصروفات

)١٢٤,٠٥٢()١٢٨,٥٩٠(٢٩مصروفات أخرى

)٤١٧,٥٩٠()٤٥٠,٧٤٠(إجمالي المصروفات

)١٣,٩١٩(-١١خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات مالية

)١٠٠,٨١٨()١١٦,٨٢٠(١٠ت تمويلصافي خسائر إنخفاض في قيمة موجودا

)٣,٧١٧(-١٢استثمارات في شركات زميلةخسائر إنخفاض في قيمة 

)٨٥٣(-١٢عمالت اجنبية عند ترجمة إستثمار في شركات زميلةخسائر تقييم

١,١٤٧,٩٣١١,٠٥٣,٢١٥صافي الربح للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

)٢٦٩,٠٦٣()٣٦٣,١٦٠(٢١األرباحعائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق من ال

٧٨٤,٧٧١٧٨٤,١٥٢ربح السنةيصاف

العائد على السهم

٣٣٥,١٨٥,١٨ساسي والمخفف للسهم (ريال قطري للسهم)العائد األ



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

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

الموحدالملكيةبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

رأس المال

ياحتياط

قانوني

احتياطي 

مخاطر

احتياطي 

القيمة العادلة

احتياطيات 

أخرى

أرباح نقدية 

أرباح مدورةمقترح توزيعها

اجمالي حقوق 

المساهمين   

هلة صكوك مؤ

رأس كأدوات 

جماليإمال إضافي

اتايضاح

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

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

١١,١٥٩-١١,١٥٩---١١,١٥٩---في احتياطي القيمة العادلةالحركة

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

اجمالي االيراد والمصروف المحقق

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

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----(و)٢٢المساهمينى رباح نقدية موزعة علأ
صافي الحركة في اإلحتياطيات 

---)٣١٩(-٣١٩----(هـ)٢٢األخرى

---)٦٠٥,٤٧٦(٦٠٥,٤٧٦-----(و)٢٢أرباح نقدية مقترح  توزيعها 

صندوق دعم األنشطة يالمساهمة ف

)١٩,٦١٩(-)١٩,٦١٩()١٩,٦١٩(------٣٨االجتماعية والرياضية 

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

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

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

٢٠١٦١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٧٢,١٥٢١٣,٠٣٦٨٤,٧٩٦٦٠٥,٤٧٦٤٣٥,٥٢٣٥,٦٧٧,٠٣٠١,٠٠٠,٠٠٠٦,٦٧٧٠٣٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
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تتمة-الموحدالملكيةبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

قانونياحتياطيرأس المال

احتياطي 

مخاطر

احتياطي القيمة 

العادلة

احتياطيات 

أخرى

أرباح نقدية مقترح 

جماليإأرباح مدورةعهاتوزي

اتايضاح

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٨٤,٨٨٢٦٠٥,٤٧٦٢٣٧,٠٠٧٥,٣٦٨,١٦٣-٢٠١٥١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤٧٤,٧٥١يناير ١الرصيد في 

١,٨٧٧---١,٨٧٧---في احتياطي القيمة العادلةالحركة

٧٨٤,١٥٢٧٨٤,١٥٢------صافي ربح السنة 

٧٨٤,١٥٢٧٨٦,٠٢٩--١,٨٧٧---اجمالي االيراد والمصروف المحقق خالل السنة

)٦٠٥,٤٧٦(-)٦٠٥,٤٧٦(-----(و)٢٢المساهمينى رباح نقدية موزعة علأ

-٤٠٥-)٤٠٥(----(هـ)٢٢صافي الحركة في اإلحتياطيات األخرى

-)٦٠٥,٤٧٦(٦٠٥,٤٧٦-----(و)٢٢أرباح نقدية مقترح  توزيعها 

م األنشطة االجتماعية صندوق دعيالمساهمة ف

)١٩,٦٠٤()١٩,٦٠٤(------٣٨والرياضية 

-)٧٣,٦٥٠(---٧٣,٦٥٠--(ج)٢٢ى احتياطي مخاطرالمحول ال

٢٠١٥١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٤٨,٤٠١١,٨٧٧٨٤,٤٧٧٦٠٥,٤٧٦٣٢٢,٨٣٤٥,٥٢٩,١١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-١٢-

بيان التدفقات النقدية الموحد

٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٧٨٤,٧٧١٧٨٤,١٥٢صافي ربح السنة

:التاليةتعديالت للبنود

١٠١١٦,٨٢٠١٠٠,٨١٨في خسائر انخفاض في قيمة موجودات تمويلصا

١٣,٩١٩-١١خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

٣,٧١٧-١٢استثمارات في شركات زميلةخسائر إنخفاض في قيمة 

٨٥٣-١٢عمالت اجنبية عند ترجمة إستثمار في شركات زميلةتقييمخسائر 

١٥١٨,١٠٦١٥,٤٩٥و١٤و١٣وإطفاءإستهالك

٥,٢٨١)١٦,٨٣٩(٢٥بيع استثمارات مالية ) خسائرربح(صافي 

)٢,٩٣٦()٢,٩٩١(٢٥إيراد توزيعات األرباح

)١,٢٤٤(١٢١٢,٢١٤الحصة من نتائج شركات زميلة 

١,٨٣٦١,٨٣٦إطفاء صكوك

٢٠٣,٢٦٦٨,٠٥٦مكافأة نهاية خدمة للموظفين 

)٦٧,٦٨٧(-في عقاراتيع إستثمارات أرباح بصافي 

)١٢٤(-صافي أرباح بيع موجودات ثابتة

٩١٧,١٨٣٨٦٢,١٣٦الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغيرات رأس المال العامل:

)١٥٣,٨١٩(٨,٢٩١حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي 

٢٧٣,٩٣٣٢٠٨,٤٧٦البنوكارصدة لدى

)٣,٢٣٩,٦١١()٢,٣٧٢,٠٧٤(موجودات تمويل

)٦٣,١١١()١٥٣,٤٧٩(موجودات أخرى 

١,٠٥٢,٧٤٩١,٦٤٧,٨٤٦ومؤسسات ماليةبنوك أرصدة من 

٣٧٠,١٧٢)٣٦٥,٩٥٤(حسابات العمالء الجارية

٢٨٢,٢١٢)٢٠٩,٢٨٩(مطلوبات أخرى 

)٨٥,٦٩٩()٨٤٨,٦٤٠(

)٣,٤٨٣()٤,٢٢٩(٢٠مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة 

)٨٩,١٨٢()٨٥٢,٨٦٩(أنشطة التشغيلفيةالمستخدمصافي التدفقات النقدية
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.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ال یتجزأ ج٣٩إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل 
-١٣-

تتمة–بيان التدفقات النقدية الموحد

٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥

يال قطريألف رألف ريال قطريإيضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)٥,١٦٧,٣٠٩()١,٩٦٦,٠٤٨(ء استثمارات ماليةاشر

١,٦٨١,٠٧٨٣,٧٠٦,٤٢٣متحصالت من بيع استثمارات مالية

)١٦٦,٤٥١()١٧,٠١٣(١٤شراء موجودات ثابتة

٢٠٣-متحصالت من بيع موجودات ثابتة

)٣,٤٦٢()٦,١٨٧(١٥ملموسة موجودات غيرشراء

٣,٢٥٤-١٢توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

١١٥,٣٧٢-إستثمار في عقاراتمتحصالت من بيع 

٢٥٢,٩٩١٢,٩٣٦توزيعات أرباح مستلمة 

)١,٥٠٩,٠٣٤()٣٠٥,١٧٩(أنشطة االستثمارفيةالمستخدمصافي التدفقات النقدية

فقات النقدية من أنشطة التمويلالتد

)٣٤٦,٦٧٦(٣٢٣,٥٧٣التغير في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 

)٦٠٥,٤٧٦()٦٠٥,٤٧٦(المساهمينى رباح نقدية موزعة علأ

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

)٩٥٢,١٥٢(٧١٨,٠٩٧أنشطة التمويل)يفةالمستخدم(المتولدة منصافي التدفقات النقدية

)٢,٥٥٠,٣٦٨()٤٣٩,٩٥١(في النقد وما في حكمهالنقص صافي

٢,٩٨٧,١٦٤٥,٥٣٧,٥٣٢يناير ١النقد وما في حكمه في 

٣٤٢,٥٤٧,٢١٣٢,٩٨٧,١٦٤ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-١٤-

المنشأة الصادر عنها التقرير١

ويمارس البنك ١٩٩٠لسنة٥٢قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق) ("البنك") كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم تأسس بنك

قطر. إن أسهم البنك مدرجة داخل دولةفرعاً محلياًو تسعة عشرنشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة 

للتداول في بورصة قطر.

. تشتمل البيانات المالية الموحدة للبنك ٦٦٤الدوحة ، دولة قطر ، صندوق بريد هو وعنوانه المسجل ١٣٠٢٣للبنك هوالسجل التجاري رقمإن

:الخاصالغرضذات التابعةهشركتعلى البيانات المالية للبنك و٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

الفعليةنسبة الملكية النشاط الرئيسي للشركة رأس المال    بلد التأسيس    

٢٠١٦٢٠١٥ألف ريال قطري

بنك قطر الدولي   شركة

الصدار الصكوكاالسالمي 

--صدار صكوك    إ-جزر الكايمن     )١دة (والمحد

)١ايضاح (

ذلك بغرض ، وكة معفاة ذات مسؤولية محدودةالمحدودة في جزر الكايمن كشرالصدار الصكوك ت شركة بنك قطر الدولي االسالمي ـتأسس

اصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي.

ما يتم تحديدها كواألنشطة التمويلية واإلستثمارية وفقاً للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالميةالمصرفيةيعمل البنك في الخدمات 

مركزي.من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً لتعليمات مصرف قطر ال

يناير٢٥لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ اًوفق٢٠١٦ديسمبر ٣١تمت الموافقة على اصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

٢٠١٧.



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-١٥-

اسس اإلعداد٢

بيان االلتزام)أ(

وفقا وعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ً                                  تم اعداد البيانات المالية الموحدة وفقا  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة 

عن مصرف قطر ةذات الصلة الصادرالمصرفيةو التعليمات ةمن قبل هيئة الرقابة الشرعيةلمبادئ واحكام الشريعة االسالمية المحدد

معايير المحاسبة المالية الصادرة عن ع متطلبات . بما يتماشى م٢٠١٥لسنة ١١القطري رقم ةالمركزي ومتطلبات قانون الشركات التجاري

معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة التي ال تغطيها لألموروبالنسبة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

ة للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير الدوليتقوم المجموعة باالسترشاد بالمعايير ،والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

المحاسبة الدولية.

أساس القياس)ب(

لعادلة من اتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المالية المصنفة على أنها "استثمارات بالقيمة

.مة العادلة من خالل بيان الدخل"يخالل حقوق الملكية" و"استثمارات بالق

العملة الوظیفیة وعملة العرض)ج(
الموحدة  بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة البنك وفي عرض بياناته المالية. فيما عدا ما تمت البيانات المالية عرض هذه م ت

ريال القطري إلى أقرب ألف ريال.اإلشارة إليه بخالف ذلك ، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بال

استخدام التقديرات واالفتراضات) د(

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 

إليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات وا

ا هتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم في

مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

ن المعلومات حول المجاالت الهامة التى تتضمن افتراضات واحكام جوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر تم االفصاح ع

.٥األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في اإليضاح 
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السياسات المحاسبية الهامة٣

على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة وقد تم تطبيقها بشكل متناسق بشكل تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية

على جميع شركات المجموعة. متناسق 

س توحيد البيانات الماليةاأس(أ)

ذات الغرض الخاصةالشرك)١(

دة أو تنفيذ معاملة تمويل يدة مثل ضمان أصول محدومحدد بصورة جمعرفغرض خاص هي شركة يتم تأسيسها إلنجاز هدف ذات الشركة 

على تقييم مدى جوهرية عالقتها بالمجموعة ومخاطر وحوافز بناء ذات الغرض الخاص إذا ما تبين أنه م توحيد البيانات المالية للشركةيتمحددة.

ظروف التالية إلى الحاالت التي يمكن بموجبها تشير اليطر على الشركة ذات الغرض الخاص.تسن المجموعةإالشركة ذات الغرض الخاص ، 

للمجموعة من تحقيق السيطرة عليها، من حيث الجوهر، ومن ثم توحيدها:

يتم القيام بأنشطة الشركة ذات الغرض الخاص باالنابة عن المجموعة لتلبي احتياجات أعمال محددة لديها بحيث تحصل المجموعة على ·

. للشركة ذات الغرض الخاصالمنافع من العمليات التشغيلية

تمتلك المجموعة صالحيات اتخاذ قرار الحصول على غالبية المنافع من أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص ،  مباشرة أو عن طريق ·

تم تفويضها التخاذ مثل هذه القرارات.إدارة

ن عةالي قد تتعرض لمخاطر عرضية ناتجللمجموعة الحق في الحصول على غالبية المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص و بالت·

أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص.

أن تحتفظ المجموعة بغالبية المخاطر الباقية أو مخاطر الملكية المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص أو موجوداتها بغرض الحصول ·

على منافع من أنشطتها.

ذات الغرض الخاص عند التأسيس، وفي العادة ال يتم القيام بإجراء إعادة التقييم للتحقق يتم تقييم ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة على الشركة

من السيطرة في غياب أى تغييرات في هيكل أو شروط الشركة ذات الغرض الخاص أو القيام بمعامالت إضافية بين المجموعة والشركة ذات 

ًحيانا أوف السوق إلى إعادة تقييم للسيطرة. برغم ذلك قد تؤدي التغييرات في السوقالغرض الخاص. في العادة ال تؤدي التغيرات اليومية في ظر

دة اإلى تعديل جوهر العالقة بين المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص وفي مثل هذه الحالة تحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير يستلزم إع

المجموعة بإجراء إعادة تقييم للسيطرة على الشركة ذات الغرض الخاص عندما تؤدي تقييم للسيطرة استنادا إلى حقائق وظروف محددة. تقوم

التصرفات الطوعية للمجموعة مثل تقديم تمويل بمبالغ تزيد عن السيولة المتوفرة أو تقديم شروط خارج تلك الموضوعة أصال، أو حدوث تغيير

العالقة بين المجموعة و الشركة ذات الغرض الخاص.
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)تتمةياسات المحاسبية الهامة (الس٣

الشركات الزميلةاالستثمار في )ب(

. التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة فيها تأثير هام

السياسات.للشركة المستثمر فيها ، لكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك

االعتبارات المتخذة في تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.

ة التي تتعلق لتتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة (متضمنة تكاليف المعام

بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة). يتضمن استثمار المجموعة في الشركات الزميلة الشهرة (صافية من أي خسائر

النخفاض القيمة المتراكمة) التي يتم تحديدها عند االستحواذ.

لالستحواذ على الشركات الزميلة في بيان الدخل الموحد بينما يتم االعتراف يتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة

في حقوق الملكية. تتم تسوية التغيرات المتراكمة الالحقة لالستحواذ في مقابل القيمة لالستحواذالالحقةبالتغيرات في حصتها من االحتياطي 

ذلك أية يالشركة الزميلة مع مساهمتها في الشركة الزميلة أو تزيد عنها ، بما فالدفترية لالستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر 

ن المجموعة ال تقوم باالعتراف بأية خسائر اضافية اال اذا ابرمت المجموعة اتفاقا قانونيا أو قامت بسداد إذمم مدينة أخرى غير مضمونة ، ف

دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

وم . في تلك الحالة تقالزميلةخ كل مركز مالي ، ما إذا كان هناك دليل مادي على إنخفاض قيمة االستثمار في الشركة المجموعة في تاريتحدد

بيان يالمجموعة بإحتساب مبلغ اإلنخفاض في القيمة كفرق بين القيمة العادلة و القيمة الدفترية للشركة الزميلة و تقوم بإدراج تلك المبالغ ف

الدخل الموحد.

لناتجة من اكما يتم إستبعاد الخسارة بين البنك وشركاته الزميلة إلى حد مساهمة البنك في الشركات الزميلة. من المعامالتاستبعاد المكاسب يتم

وحدة يتم مإلعداد البيانات المالية الإال اذا كانت تلك المعاملة تقدم دليل على انخفاض قيمة اصل محول.،التعامالت بين البنك وشركاته الزميلة

اإلستثمارفيلتعديالتالمخففة لخسائر الورباحاألاستخدام سياسات محاسبية مشابهة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في نفس الظروف. 

في الشركات الزميلة يعترف بها في بيان الدخل الموحد.

ثة تاريخ ال يسبق تاريخ بيان المركز المالي الموحد بأكثر من ثالة البنك في نتائج الشركات الزميلة على البيانات المالية حتىـد حصـتستن

. مجموعةلل، معدلة لتتفق مع السياسات المحاسبية أشهر

.المجموعةتبعها تتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات الزميلة متى كان ذلك ضروريا لضمان انسجامها مع السياسات التي 

شركة الزميلة ، تقوم المجموعة بالقياس واالعتراف بالحصة المحتفظ بها من االستثمار بالقيمة العادلة. أي فروقات عند فقدان التأثير الهام على ال

العتراف بها ابين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة للحصة المتبقية والمتحصالت من استبعاد االستثمار يتم

خل الموحد.في بيان الد
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

العمالت األجنبية)ج(

معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبية

تاريخفى ةتتم ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية على اساس اسعار الصرف السائد
عاملة.تنفيذ الم

لمركز المالي. تاريخ بيان ايتتم ترجمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة ف
لسائد في ر الصرف ايتم قياس الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية بالقيمة العادلة وتتم الترجمة الى العملة الوظيفية بسع

ملة األجنبية عالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة . كما تتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير المالية و التي تقاس بالتكلفة التاريخية بال
باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.

د المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن الترجمة بإستخدام اسعار صرف يتم ادراج فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة من سدا
.هاية السنة في بيان الدخل الموحدالموجودات و المطلوبات المالية السائدة في ن

حويل األرباح أو تيتم تحويل االستثمارات في الشركات الزميلة األجنبية للريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. كما يتم
ند "خسائر تقييم الزميلة في بفي الشركات الخسائر للسنة باستخدام متوسط أسعار الصرف للسنة. يتم تسجيل خسائر فروق تحويل االستثمارات 

ضمن بيان الدخل الموحد."عمالت أجنبية

االستثمارات المالية)د(

أدوات حقوق ملكية.أدوات ذات طبيعةت ذات طبيعة أدوات الدين واستثمارات فيتشتمل االستثمارات المالية على استثمارات في أدوا

التصنيف)١(

رأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل األداة. االستثمارات أدوات ذات طبيعة أدوات الدين هي أوراق مالية ذات مدفوعات ربح واالستثمارات في 

ثمارات التي ال تظهر عليها دالئل االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين وهي تتضمن حقوق ملكية هي االستذات طبيعةفي أدوات

أدوات يثبت منها منفعة باقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها.

أدوات ذات طبيعة أدوات الدين

خالل بيان من) بالتكلفة المطفأة، أو (ب) بالقيمة العادلة١تالية : (االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين يتم تصنيفها في الفئات ال
الدخل.
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمةاالستثمارات المالية ()د(

تتمة-التصنيف)١(

أو أنه دارة األداة على أساس العائد التعاقدييتم تصنيف وقياس االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إ

ال يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

ة أو رخالل بيان الدخل تتضمن استثمارات محتفظ بها للمتاجاالستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة

فإن االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين التي تدار على أساس العائد الشراءمخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. عند 

و و المطلوب أأاالصلفقط بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل لو كانت تستبعد فجوة محاسبية قد تنشأ عند قياس تصنيفهاالتعاقدي يمكن 

االعتراف بالمكاسب أو الخسائر منها على أسس مختلفة.

أدوات حقوق الملكية

) بالقيمة العادلة من ٢) بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل، أو (١حقوق الملكية في الفئات التالية: (ذات طبيعةيتم تصنيف االستثمارات في أدوات

.الملكيةخالل حقوق

حقوق الملكية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تتضمن استثمارات محتفظ بها للمتاجرة ات طبيعةذاالستثمارات في أدوات

أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

ألجل في السعر قلبات قصيرة ايتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم االستحواذ عليه أو نشأ أصال بغرض تحقيق ربح من الت

ا هأو هامش التداول. االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي يكون فيها نموذج فعلي لتحقيق ربح قصير األجل يتم تصنيفها أيضا على أن

"محتفظ بها للمتاجرة".

خالل بيان الدخل استثمارات تتم إدارتها وتقييم أدائها حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من ذات طبيعة تتضمن االستثمارات في أدوات 

داخليا على أساس القيمة العادلة. 

ن معند االعتراف المبدئي تقوم المجموعة باختيار غير قابل لإللغاء لتصنيف بعض أدوات حقوق الملكية التي ال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة

. الملكيةبالقيمة العادلة من خالل حقوق خالل بيان الدخل ليتم تصنيفها كاستثمارات 
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمةاالستثمارات المالية ()د(

التحقيقوإلغاء التحقيق)٢(

التاريخ الذي اهذفي كمثال التاريخ الذي تعاقدت فيه المجموعة على شراء او بيع الموجود ،االستثمارات المالية في تاريخ المتاجرةتحقيقيتم 
ة من االستثمارات المالية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقديتحقيقتصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة. يتم إلغاء 

الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل جزء كبير من جميع مخاطر وعوائد الملكية. 

القياس)٣(

قياس المبدئيال
الستحواذ على ايتم القياس المبدئي لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي يتم تكبدها في 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلها على بيان الدخل الموحد.

القياس الالحق
الناتجة الخسائرو ح أارباألتحقيقويتم تاريخ المركز الماليقياسها بالقيمة العادلة في إعادةالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يتما

لمطفأة باستخدام االمبدئي تقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفةالتحقيقعن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. بعد 

جميع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملية اإلطفاء وتلك الناشئة من تحقيقطريقة معدل الربح الفعلي ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة. يتم 

أو خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات في بيان الدخل الموحد.التحقيقإلغاء 

ارة الناشئة الربح أو الخستحقيقيعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ المركز المالي ويتم الملكيةخالل حقوقاالستثمارات بالقيمة العادلة من
نفصل ممن التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد ويتم عرضها في احتياطي القيمة العادلة بشكل 

. وعند بيع أو انخفاض القيمة أو تحصيل أو استبعاد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية فإن ضمن حقوق المساهمين 
سابقا في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد.المحققةالربح أو الخسارة المتراكمة 

ر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى يمكن منها اشتقاق قياس موثوق به للقيمة العادلة على أساس مستمر فإنه االستثمارات التي ليس لها سع
يتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة (إن وجد).
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمةاالستثمارات المالية ()د(

القياسأسس)٤(

التكلفة المطفأةقياس 

المالي عند االعتراف المبدئي مخصوما منه مدفوعات السداد االلتزامأو االصلالمبلغ الذي يقاس به هوالمالي االلتزامأو لالصلالتكلفة المطفأة 

لغ االستحقاق به ومبالمحققمبدئي األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ ال

      َ يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء  متمما  كما ناقصا أي تخفيض لخسارة االنخفاض في القيمة. 

لمعدل الربح الفعلي.

قياس القيمة العادلة

بين طرفين (بائع ومشتري) مطلعين وراغبين في معاملة تجارية ضمن األنشطة التزامأو سداد أصلالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة 

المالي في تاريخ إقفال بيان المركزلتلك األداةالسوقعرضباستخدام سعر المدرجةالقيمة العادلة لالستثمارات بقياسالمجموعةتقومواالعتيادية.

داة أخرى بتحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بعد األخذ في االعتبار القيمة السوقية ألالمدرجة تقوم المجموعةبالنسبة لالستثمارات غيرما أ. الموحد

النقدية المستقبلية و تقوم المجموعة بتحديد قيم ما في حكم النقد بواسطة خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام التدفقاتمماثلة أو وفقا لتقييم 

.بح الحالية للعقود ذات خصائص المخاطر المتماثلةمعدالت الر

موجودات تمويل)هـ(

على تمويل ملتزم بالشريعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. تتضمن هذه الموجودات التمويل المقدم من موجودات تمويل تشتمل
واالستصناع وطرق التمويل اإلسالمي األخرى. يتم إثبات موجودات تهية بالتمليك منخالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة 

التمويل بتكلفتها المطفأة ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة (إن وجدت).
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمةموجودات تمويل ()هـ(

المرابحة والمساومة

ومة المدينة هي مبيعات بشروط مؤجلة. تقوم المجموعة بترتيب معامالت المرابحة والمساومة عن طريق شراء السلعة ذمم المرابحة والمسا

ي ف(التي تمثل موضوع المرابحة) وبيعها إلى المرابح (المستفيد) بهامش ربح على التكلفة. يتم سداد سعر البيع (التكلفة زائدا هامش الربح)

ى مدى فترة زمنية متفق عليها. يتم إثبات ذمم المرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة أقساط من جانب المرابح عل

).تاالنخفاض في القيمة (إن وجد

                                                           تعليمات مصرف قطر المركزي يقوم البنك بتطبيق قاعدة إلزام م صدر أمر الشراء بوعده في البيع بالمرابحة وعدم الدخول في أية     بناء  على

                                                         عاملة مرابحة ال يتعهد فيها م صدر أمر الشراء بقبول البضائع في حالة وفائها بالمواصفات.  م

و المشاركةالمضاربة

ه . يتم إثبات هذفي المضاربة وبرأس المال والعمل في المشاركةهي شراكات تساهم فيها المجموعة برأس المالو المشاركةتمويل المضاربة

لة للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد).العقود بالقيمة العاد

المنتهية بالتملكاإلجارة 

مة بالتكلفة مضافا إليها ربح متفق عليه (وهي تشكل القيلالصلتنشأ ذمم اإلجارة المدينة من هياكل التمويل عندما يكون الشراء واإلجارة الفورية 

ن المدينة بإجمالي الحد األدنى مك المنتهية بالتمليتم تسجيل ذمم اإلجارة ،د المبلغ على أساس الدفعات المؤجلةالعادلة في مجملها). يتم سدا

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

االستصناع

تتصرف فيه المجموعة بصفتها "الصانع" (البائع) مع "المستصنع" (مشتري) وتقوم بمزاولة تصنيع أو اقتناء منتج استنادا االستصناع هو عقد بيع

إلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عليه.

الوكالة

لتمويل ( الموكل) بتعيين الطرف األخر ( الوكيل) الستثمارتمثل عقود الوكالة اتفاقية وكاله بين طرفين. يقوم أحد الطرفين، وهو الذي يوفر ا

في معاملة تلتزم بالشريعة اإلسالمية. يستخدم الوكيل األموال إستنادا إلى طبيعة العقد وهو يقدم عائدا متوقعا للموكل. تثبت عقود اموال الموكل 

ة بالتكلفة المطفأة.لالوكا
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

األخرىالموجودات والمطلوبات المالية)و(

والقياس المبدئيالتحقيق)١(

صكوكووالمؤسسات المالية وأرصدة حسابات البنوكوموجودات التمويل وحسابات العمالء الجارية البنوكىرصدة لداألالمجموعة مبدئيا تحقق

يا في تاريخ مبدئتحقيقها شأ فيه. جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتم في التاريخ الذي تنىوبعض الموجودات والمطلوبات االخرتمويلال

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

تكاليف من خالل بيان الدخل،المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها، بالنسبة للبند الذي ال يكون بالقيمة العادلة االلتزامأو االصليقاس 

المعاملة التي تنسب بصورة مباشرة إلى استحواذه أو إصداره.

د استبعاد أي قيم بعالباستخدام طريقة معدل الربح الفعً                  بعد القياس المبدئي تقاس الموجودات والمطلوبات المالية األخرى الحقا  بالتكلفة المطفأة 
ومخصص انخفاض القيمة. شطبهاتم 

الموجودات والمطلوبات الماليةتحقيقإلغاء )٢(

الصلاالمالي أو عند قيامها بتحويل االصلمالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الاالصلتحقيقتقوم المجموعة بإلغاء 

ة التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزء كبيرا المالي أو في الحالاالصلالمالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية 

المالي.االصلمن مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على 

والتي يتم خلقها أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة كموجود التحقيقالمالية المحولة والتي تؤهل إللغاء صولاألأية مصلحة في تحقيقيتم 

(أو القيمة للالصالفرق بين القيمة الدفترية تحقيقمالي، يتم صلأتحقيق. عند إلغاء الموحدمالي منفصل في بيان المركز الماليأو مطلوب 

جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد يتم تحمله) اصلالمحول) والمقابل المستلم (متضمنا أي االصلالدفترية المخصصة لجزء من 

الموحد.في بيان الدخل

تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما بجميع أو بجزء كبير من 

قيقتحالمخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها. في حالة االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء 

المحولة. االصول

يطرة المالي وتحتفظ بالساالصلفي المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد ملكية 

ييرات في قيمة إلى التغإلى حد مشاركتها المستمرة والتي يتم تحديدها بالحد الذي تتعرض فيه االصلتحقيق، تستمر المجموعة في االصلعلى 

المحول. االصل
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمة(األخرى الموجودات والمطلوبات المالية)و(

)تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية تحقيقإلغاء )٢(

ير يالمالي عندما يحقق معاتحقيق الموجود. يتم إلغاء مقابل رسومالمحول الماليالموجود ت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة في بعض المعامال
) التزام) كاف أو أقل من (موجودفي عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من (التزامأو تحقيق الموجود. يتم التحقيقإلغاء 

كاف ألداء الخدمة.

أو انتهاء التزاماتها التعاقدية.مالي عند التفرغ من أو إلغاء التزامتحقيقتلغي المجموعة 

المقاصة)٣(

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

انخفاض قيمة الموجودات المالية)ز(

مالي. الدليل الموضوعي علىأصلفي تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة 

أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ حقوق الملكية) التقصير ذات طبيعة انخفاض قيمة الموجودات المالية (متضمنة االستثمارات في أدوات 

من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن التمويلالشركة المستثمر فيها أو إعادة هيكلة 

جموعة ظتها فيما يتعلق بمالسوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحغيابالمقترض أو المصدر سيدخل في إفالس أو 

أو المصدرين بالمجموعة أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت األطراف المقابلةموجودات مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى 

في ل االجلطويأو حقوق الملكية فإن االنخفاض الهامذات طبيعةالتقصير في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لالستثمارات في أدوات

قيمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة.

عادلة من خالل حقوق الملكيةالقيمة بالفي أدوات حقوق الملكية المصنفة االستثمارات

ع والمقاسة بالقيمة العادلة فإنه يوضالملكيةوق كقيمة عادلة من خالل حقحقوق الملكية المصنفة ذات طبيعةفي حالة االستثمارات في أدوات

أشهر ٩(الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة طويل االجلكحد أدنى) أو ٪٢٠اعتبار لالنخفاض الهام (الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة 

يمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليلعلى األقل) في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت ق

لمعترف يتم استبعاد الخسارة المتراكمة االملكيةمن خالل حقوق المصنفة كقيمة عادلة الملكيةحقوق ذات طبيعةستثمارات في أدواتبالنسبة لال

سائر ذلك يتم عكس خبعدالعتراف به في بيان الدخل الموحد. واق الملكية الموحد من حقوق المساهمينبها سابقا في بيان التغيرات في حقو

.لملكيةامن خالل حقوق حقوق الملكيةذات طبيعة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات 
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمة(انخفاض قيمة الموجودات المالية)ز(

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

ة والقيمة ييتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المال
د ويتم حالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجود. يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل المو

مة يمبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القانخفاضمخصص. عندما يتسبب حدث الحق في في حسابإظهارها 
من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا. تدرس المجموعة الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة 

دية رفالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع الموجودات المالية الهامة بصفة 
للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة. جميع الموجودات المالية التي يوجد أنه لم تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية

رديا بصورة فلتحديد ما إذا كانت هناك أية خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. يتم تقييم الموجودات المالية غير الهامة
جماعية للتعرف على خسائر القيمة بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة.

في حكمهالنقد وما )ح(

مصرف قطر المركزيأوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى في حكمهيتضمن النقد وما 
ولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات وموجودات مالية عالية السي

في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتها قصيرة األجل.

أة.بالتكلفة المطفالموحدفي بيان المركز الماليفي حكمهيتم تسجيل النقد وما 

عقاريةات ستثمارا)ط(

و القيمة ً                                    مضافا  إليها مبلغ المعادل النقدي المدفوع أاالستثمارات العقارية المحتفظ بها لغرض اإليجار أو الزيادة الرأسمالية، يتم قياسها بالتكلفة
لشراء الموجود في وقت شراء أو إنشاء العقار االستثماري. يتم تخصيص االستهالك بشكل منتظم لتغطية تكاليف العادلة لمبلغ آخر مدفوع 

االستثمار العقاري على مدى العمر اإلنتاجي.

لقيمة الدفترية االنفقات الرئيسية المتكبدة من قبل المؤسسة فيما يتعلق باالضافات والتحسينات الالحقة لعملية االستحواذ يتم إضافتها إلى 
ية للبنك للالستثمارات العقارية في بيان المركز المالي الموحد، شريطة أن يتوقع البنك أن هذه النفقات سوف تزيد من المنافع االقتصادية المستقب

ي بيان العتراف بهذه النفقات فً                                                        من االستثمار العقاري. إال أنه إذا لم يكن متوقعا  أن تتحقق مثل هذه المنافع االقتصادية، فإن المؤسسة تقوم با
سابات حالدخل الموحد في الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها، مع مراعاة الفصل بين الجزء العائد لحقوق المالكين والجزء العائد ألصحاب

االستثمار. 

ن استبعاده. قع أن تتحقق أية منافع اقتصادية مستقبلية مً                   يتم شطب االستثمار العقاري عند بيعه أو عندما يتم استبعاده نهائيا  من االستخدام وال يتو
يان بيتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويتم تحقيقها في

ات ين الجزء العائد لحقوق المالكين والجزء العائد إلى ألصحاب حسابالدخل الموحد في الفترة التي تم فيها البيع أو االستبعاد مع مراعاة الفصل ب
االستثمار.

الموجودات الثابتة ) ي(

والقياسالتحقيق)        ١(

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

ة . تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأياالصلمصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء تتضمن التكلفة ال

بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام المطلوبة منها وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإرجاع الموقع متعلقهتكاليف 

ة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسملة. الكائن
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

) تتمةالموجودات الثابتة () ي(

)تتمةوالقياس (التحقيق)١(

موجودات الثابتة.عندما يكون ألجزاء بند الموجودات الثابتة أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) لل

ثابتة ويتم االعتراف الالربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أحد بنود الموجودات الثابتة يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية للموجودات
في بيان الدخل الموحد.ىخراالات/ المصروفىااليرادات االخربها بالصافي في 

التكاليف الالحقة)٢(

منة في ذلك ضتكلفة استبدال أحد مكونات الموجودات الثابتة في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتحقيقيتم 
مة اليومية الموجودات تكاليف الخدتحقيقالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم تحقيقالمكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إلغاء 

الثابتة في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

هالك في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند الموجودات الثابتة حيث أن هذه ستاإلتحقيقيتم 
ا قيمته الباقية ناقصاالصلوهي تستند إلى تكلفة االصلهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في هي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الست

المقدرة. 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي:

سنوات

٢٠مباني
٥-٣معدات تقنية المعلومات            

٧-٥وتركيبات اثاث 
٥سيارات

، وتسويتها بأثر مستقبلي إن كان ذلك مالئما.بيان المركز الماليالقيم الباقية للموجودات في تاريخ واألعمار اإلنتاجية تتم مراجعة

. الموحد بمصروفات االصالحات و الصيانة عند تكبدهايتم تحميل بيان الدخل

.أقرباايهميجار ،يتم إطفاء مصروفات التجديدات والتحسينات المتعلقة بمباني البنك المستأجرة خالل العمر التقديري أو كما في عقد اإل
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

ملموسةك) موجودات غير (

وير المحملة تكاليف التطبإستثناء ًملموسة المطورة داخليا الغير موجودات ملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة. يتم قياس موجودات غير 

اليتم رسملتها ويتم عكس التكاليف فى بيان الدخل الموحد في السنة التى تم فيها تحمل التكاليف. 

غير ملموسة كمحددة او غير محددة.جية لموجودات يتم تقدير االعمار االنتا

ملموسة التي لها اعمار محددة يتم اطفاؤها على مدى االعمار االقتصادية ويتم تقدير االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات على ان اصل غير موجودات 

انتاجية محددة يتم مراجعتها في كل سنة مالية . التغيرات في االعمار ملموس قد انخفضت قيمته. فترة االطفاء وطريقة االطفاء للموجودات التي لها اعمار

ي التقديرات ا متغيرات فاالنتاجية المتوقعة أو طريقة االستخدام المتوقعة يتم المحاسبة عليها بتغير فترة االطفاء أو الطريقة ، كما هو مناسب ، ويتم اعتباره

غير ملموسة التي لها اعمار انتاجية محددة في بيان الدخل الموحد ضمن طبيعة المصروف بطريق تتناسب ت موجودالسبية. يتم تسجيل مصروف االطفاء المحا

مع طبيعة األصل.

و على أغير ملموسة التى ليس لها أعمار انتاجية محددة اليتم اطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشكل سنوي لدارسة االنخفاض في القيمة إما بشكل فرديموجودات 

لتعديل االوحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي الغير محدد بشكل سنوي لتحديد اذا كان ذلك صحيحا. اذا ظهر عكس ذلك ، يتم عملمستوى

بعمر انتاجي غير محدد الى محدد بشكل مستقبلي.ةملموسموجودات غير من 

موعة وطرق االطفاء هي كما يلي:    ملموسة الخاصة بالمجملخص االعمار االنتاجية لموجودات غير 

برمجيات

سنوات)٥محددة ( العمر

هاتوافرفتراتمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىمطفأة المستخدمةاإلطفاءطريقة

مشتراة مشتراةأوداخليامولدة
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

جودات غیر المالیة  انخفاض قیمة المو)ل(
ي حاله فيتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة الغير مالية في تاريخ بيان المركز المالي لتحديد وجود مؤشرعلى االنخفاض في القيمة ،

توفرة عمار انتاجيه محددة او التي ليست موجود أي مؤشر يتم تقدير القيمه القالبه لالسترداد. بالنسبه للشهرة والموجودات الغير ملموسه التي ليس لها ا

فترية لالصل او دحاليا لالستخدام ، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد في كل سنه وفي نفس الوقت يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة اذا زادت القيمة ال

الوحدة المدرة للنقد عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد.

يد قسترداد للموجود أو لوحدته المدرة للنقد هي قيمتة قيد االستخدام وقيمتة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكثر. عند تقدير القيمة المبلغ القابل لال

لسوقية الحالية ااالستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات

للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد.

ات قلغرض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات التي ال يمكن اختبارها بصورة فردية معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدف

ورة أكبر من التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى. بدون اإلخالل نقدية داخلة من االستخدام تكون مستقلة بص

يعكس التي تم تخصيص الشهرة لها بحيثالمنتجة للنقدباختبار سقف القطاع التشغيلي، ألغراض اختبار انخفاض قيمة الشهرة، يتم تجميع الوحدات 

انخفاض القيمة فيه المستوى األدنى الذي يتم فيه رصد الشهرة ألغراض التقارير الداخلية. يتم تخصيص الشهرة المستوى الذي يتم إجراء اختبار 

التي يتوقع أن تستفيد من منافع التجميع.الوحدات المنتجة للنقدالمستحوذ عليها في تجميع أعمال على مجموعات من 

. يتم تخصيص موجوداتمنتجة للنقدة واحدة وحدمنفصلة ويتم استخدامها من قبل أكثر من ال تنتج موجودات المجموعة كشركة تدفقات نقدية داخلة

خصيص التي تم تالمنتجة للنقددةلوحعلى أساس معقول ومنسجم ويتم اختبار انخفاض قيمتها كجزء من اختبار االوحدات المنتجة للنقدالشركة على 

الموجود لها.

لوحدات المنتجة االموحد. يتم تخصيص خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها فيما يتعلق ببيان الدخلالقيمة في يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في

ة للموجودات ) ومن ثم تخفيض القيمة الدفتريالوحدات المنتجة للنقدأوال لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد (مجموعة للنقد

) بالتناسب.الوحدات المنتجة للنقد(مجموعة المنتجة للنقدةلوحدااألخرى في 

ها في بال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات األخرى يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف

سارة خمؤشرات تدل على نقص أو انتفاء خسارة االنخفاض في القيمة. يتم عكس الفترات السابقة في كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية

لو كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد.االنخفاض في القيمة

الصافي يمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ، بفقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود للقخسارة االنخفاض في القيمةيتم عكس 

.خسارة االنخفاض في القيمةبعد أي إهالك أو إطفاء ، في حالة عدم االعتراف ب
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)       حسابات العمالء الجاريةم(

من قبل المجموعة. يتم قياس المعامالت بالمبلغ المستلم من قبل البنك في وقت التعاقد. في يتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجارية عند استالمها

نهاية كل مركز مالي يتم قياس هذه الحسابات بالتكلفة المطفأة.

)      حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقن(

كنها استثمارها حسب تقديرها الخاص. يفوض صاحب حساب االستثمار هي أموال تحتفظ بها المجموعة ويمحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

ستثمار أموال صاحب حساب االستثمار بالصورة التي ترى المجموعة أنها مناسبة بدون وضع قيود بخصوص متى وكيف وما هو المطلق المجموعة إل

ُ                 الغرض الذي يجب أن ت ستثمر فيه األموال.

، من إجمالي الدخل من حسابات االستثمار فإن الدخل ى أصحاب حسابات االستثمار المطلق(أتعاب مضارب) عليقوم البنك باحتساب أتعاب إدارة

المنسوب إلى أصحاب الحسابات يتم تخصيصه على حسابات االستثمار بعد طرح المخصصات وخصم حصة المجموعة كمضارب في الربح. يتم 

. المطلقحدود مشاركة الربح المسموح بها حسب أحكام وشروط حسابات االستثمارتحديد تخصيص الدخل من جانب إدارة المجموعة ضمن 

و المساهمينالمطلقتوزيع الربح بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار)س(

يلتزم البنك بتوجيهات مصرف قطر المركزي كما يلي:

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

.والمساهميناالستثمار 

تحتسب حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار على أساس أرصدة إيداعاتهم اليومية على مدار السنة بعد خصم أتعاب المضاربة المتفق عليها ·

والمعلنة للبنك.

مصرف قطر المركزي، عندها يجب عدم تحمل وتعليماتمن إهمال البنك بسبب عدم التزامه بلوائح في حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ ·

تلك المصروفات أو الخسائر من جانب أصحاب حسابات االستثمار. يخضع هذا الموضوع إلى قرار مصرف قطر المركزي.

ن ، بصفته الجهة المسؤولة عا سيقوم مصرف قطر المركزيفي الحالة التي تكون فيها نتائج المجموعة في نهاية السنة صافي خسائر عنده·

تحديد مسؤولية البنك عن هذه الخسائر، باتخاذ قرار عن كيفية معالجة هذه الخسائر بدون اإلخالل بقواعد الشريعة اإلسالمية.

رف عند تخصيص الربح.بسبب تجميع أموال االستثمارات مع أموال المجموعة ألغراض االستثمار، لن يتم إعطاء أولوية ألي ط·
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تمويلالصكوك)ع(

نوات من تاريخ س٥مساهمة مشتركة في ملكية موجودات أو منافع أو خدمات تحمل ربحا نصف سنوي ثابت وتستحق بعد تمويل المثل صكوك ت

موعد استحقاقها. يتم االعتراف بالصكوك بصافي القيمة ويتم إطفاء التكلفة ذات . يتم االعتراف بهذا الربح على نحو دوري إلى أن يحين االصدار

".تمويلالالصلة على مدى فترة االستحقاق. يتم تصنيف هذه الصكوك كبند منفصل في البيانات المالية الموحدة ضمن " صكوك

المخصصات)ف(

حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه بصورة موثوق بها ومن المحتمل حكميوني أو يتم االعتراف بمخصص عندما يكون لدى المجموعة التزام قان

أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

إعادة الهيكلة)ص(

إما أنها قد بدأت أو قد أعلن عنها يتم االعتراف بمخصص إعادة الهيكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية وتكون إعادة الهيكلة

.ةصات للخسائر التشغيلية المستقبلي. ال يتم أخذ مخصوخطة الهيكله سوف تسبب خسائر للمجموعهللجمهور

منافع الموظفين)ق(

خطة المساهمات المحددة)١(

إدراج لقطريين وفقا لقانون التقاعد ويتمتحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالنسبة للموظفين ا

المصروف الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفين ضمن المصروفات العمومية واإلدارية في بيان الدخل الموحد. ليس لدى المجموعة أية 

التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. يتم االعتراف بالمساهمات عند حلول موعد استحقاقها.

ةالخدمةنهايمخصص مكافأة )٢(

ةة الخدمراتب الموظف وفترىتحتسب المجموعة مخصصا لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لسياسات المجموعة. تحتسب المكافأة بناءا عل

.في تاريخ بيان المركز المالي



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣١-

)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

رأس المال واالحتياطيات)ر(

المالتكاليف إصدار رأس)١(

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

توزيعات األرباح لألسهم العادية)٢(

.بنكانب مساهمي اليتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من ج

االعتراف باإليرادات)ش(

والمساومةالمرابحة 

عندما يكون الدخل قابال للتحديد تعاقديا ويمكن تحديد مبلغه عند بدء المعاملة. يتم االعتراف بهذا و المساومةيتم االعتراف بالربح من معامالت المرابحة
لمعاملة. عندما يكون دخل العقد غير قابل للتحديد وال يمكن تحديد مبلغه يتم االعتراف به عندما الدخل على أساس التناسب الزمني على مدى فترة  ا

يكون التحقق مؤكدا على نحو معقول أو عند تحققه فعليا. يتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

المضاربة

يحين الحق في استالم الدفعات أو عند توزيع المضاربة بينما يتم تحميل الخسائر على بيان الدخل الموحد يتم االعتراف بإيراد تمويل المضاربة عندما
عند اإلعالن عن ذلك من جانب المضارب.

بة في حالة خسارة رأس المال قبل البدء في األعمال دون وجود اهمال أو تقصير من قبل المضارب يتم عندئذ خصم الخسائر من رأس مال المضار
وتعامل كخسارة للمجموعة. في حالة اإلنهاء أو التسييل فإن الجزء غير المدفوع من قبل المضارب يسجل كذمم مدينة تستحق من المضارب.

المشاركة

يتم االعتراف بإيراد تمويل المشاركة عندما يحين الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع.

كالمنتهية بالتملاإلجارة

يان اإليجار. يتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعثرة من بساس التناسب الزمني على مدى فترةعلى أك المنتهية بالتملاالعتراف بالدخل من اإلجارة يتم 
الدخل الموحد.

االستصناع

لك من خالل األخذ في اإلعتبار الفرق بين إجمالي وذيتم االعتراف باإليراد وهامش الربح في بيان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز 
يقوم البنك باالعتراف بالخسائر المتوقعة من عقد االستصناع بمجرد توقعها.والتكاليف التقديرية للمجموعة.)اإليراد (السعر النقدي للمشتري

الوكالة

معدل عائد دوري ثابت استنادا إلى الرصيد القائم.يتم تحقيق الدخل من الودائع الوكالة على أساس التناسب الزمني بغرض جني
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)تتمة(االعتراف باإليرادات)ش(

االستثماريةالمصرفيةاإليرادات من خدمات األعمال 

سوم والعموالت) متضمنة رسوم الودائع ورسوم التسويق االستثمارية (التي يتم عرضها في إيراد الرالمصرفيةيتم االعتراف بإيرادات خدمات األعمال 

ة تقوم المجموعة بأداء جميع التصرفات الهامة المتعلقماواألداء حسب األحكام التعاقدية عندما يتم تقديم الخدمة وتحقق اإليراد. يكون ذلك في العادة عند

ن المعاملة للمجموعة. يتم تحديد التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى بالمعاملة ومن المحتمل على نحو كبير أن تتدفق المنافع االقتصادية م

دى االرتباطات ماألحكام المتفق عليها في العقود لكل معاملة. يستند تقييم ما إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستصب في مصلحة المجموعة على 

خرى.المؤكدة الملزمة المستلمة من األطراف األ

إيرادات الرسوم والعموالت

دل المالي المسجل بالتكلفة المطفأة ويتم إدراجه في قياس معاالصليتم إدراج إيراد الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما لمعدل الربح الفعلي على 

رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات ورسوم اإلدارة الربح الفعلي للموجود المالي. يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة 

والترتيب والمشاركة في التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها.

إيراد توزيعات األرباح

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

العائدات على السهم)ت(

العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبةسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمهنات العائد األسابعرض بيايقوم البنك

ح أو الخسارة بلحاملي األسهم العادية بالبنك على العدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائدات المخففة للسهم بتسوية الر

لمنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.ا

تقارير القطاعات)ث(

ك فات ويتضمن ذلقطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات وتتكبد مصرو

قبل ناإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة م

ذي تتوفر له وال) بهدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائهةالتشغيليات(بصفته كبير صانعي القرارالرئيس التنفيذي

. منفصلةمعلومات مالية 
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االيرادات غير الشرعية)خ(
رعية يرادات من مصادر غير شاتلتزم المجموعة بعدم تحقيق أية إيرادات من مصادر التتفق مع الشريعة االسالمية ، وعليه تقوم بتجنيب أية 

.ً                              وفقا  لما تقره هيئة الرقابة الشرعيةمختلفة خيريةتخدامه من قبل المجموعة للصرف على أنشطة في حساب خيري يتم اس

وكاالت دائنة)ذ(
تقبل المجموعة ودائع من العمالء بموجب عقد وكالة والتي بموجبها يتم االتفاق على االرباح المستحقة للعمالء. ال يوجد أي قيود على 

التي وردت في إطار إتفاقيات عقود الوكالة. تسجل قيمة الوكاالت الدائنة بالتكلفة إضافة الى األرباح المستحقة.المجموعة الستخدام األموال 

الضمانات المالية)ض(
تقوم المجموعة في سياق العمل االعتيادي ، بإصدار ضمانات مالية تشتمل على اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وقبوالت.

ً                                                                                                  المالية مبدئيا  بقيمتها العادلة في تاريخ إصدار الضمان ، ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى العمر اإلنتاجي تدرج هذه الضمانات

ة بللضمان المالي. بعد التحقيق المبدئي ، يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب هذا الضمان بالقيمة المطفأة أو المصروفات التقديرية المطلو

امات مالية تنشأ في تاريخ بيان المركز المالي أيهما أعلى. تحدد هذه التقديرات بناء على الصفقات المماثلة والخسائر المتكبدة لسداد أي التز

ً                         تاريخيا  ومدعومة بتقديرات اإلدارة.

ان الدخل الموحد ضمنأي زيادة في مطلوبات الضمانات تحول إلى بيان الدخل الموحد. يتم تسجيل إطفاء عالوة اإلصدار المستلمه في بي

."التوعمرسوم و"إيرادات 

المطلوبات المحتملة)ظ(
تتضمن المطلوبات المحتملة خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية وإلتزامات المجموعة فيما يتعلق بتعهدات أحادية الجانب لشراء/ بيع 

المالي الموحد ، ولكن تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات المتتمة غير مدرجة في بيان المركز المحتملةعمالت وغيرها. هذه المطلوبات

إال اذا كانت محتملة الحدوث.للبيانات المالية الموحدة

أرقام المقارنة) غ(

.يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات مقارنة، فيما عدا الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك 
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المعاییر والتفسیرات الجدیدة )أأ(

٢٠١٦يناير ١معايير جديده و تعديالت و تفسيرات ساريه من 

: ٢٧مالية رقمعيار المحاسبة الم–ؤسسات الماليه االسالميثة معيارا محاسبيا جديدا حول حسابات االستثمار أصدرت هيئة المحاسبة و المراجعة للم

الجديد بتحديث و استبدال اثنين من معاير المحاسبة السابقة الصادرة عن هيئة المحاسبة و ٢٧حسابات االستثمار. يقوم معيار المحاسبة المالية رقم 

عن أساس تخصيص الربح بين : اإلفصاح٥المراجعة للمؤسسات المالية األسالمية فيما يتعلق بحسابات األستثمار و هما معيار المحاسبة المالية رقم 

: حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير ٦حقوق الملكية لمساهمي البنك و أصحاب حسابات االستثمار باإلضافة إلى معيار المحاسبة الماليه رقم 

المقيدة ومايعادلها. 

ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة " و عقود مرابحة ينطبق هذا المعيار على حسابات االستثمار التي تستند إلى عقود مرابحة تمثل" حقوق

إدارة ضمقدمة على أساس " قصير األجل" ( على أساس ليلة واحدة او أسبوع أو شهر ) من قبل ممؤسسات مالية اخرى " الودائع فيما بين البنوك" لغر

عقود الوكالة او المرابحات العكسية أو المشاركة أو الصكوك.السيولة. برغم ذلك ال ينطبق هذا على أدوات حقوق ملكية البنك نفسه أو

و بناءا ٢٠١٦يناير ١أنه ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ إعتبارا من إذ٢٧خالل العام قامت المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

أثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.ليس له ت٢٧على ذلك، فأن تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

المعايير جديده و التعديالت و التفسيرات الصادرة و التي لم يتم تطبيقها بعد

: األدوات المالية ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لتحل محل النسخ السابقة من المتطلبات الجديدة للتصنيف ٢٠١٤في يوليو ٩رقم تم إصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

) و الذي سيصبح ساري المفعول إعتبارا ٢٠١٣) و نموذج محاسبة التحوط جديد ( الذي صدر في ٢٠١٠و ٢٠٠٩و القياس ( التي صدرت في عام 

: اإلعتراف ٣٩: األدوات المالية يحل محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢١٠٨يناير ١من 

ل ويشتماألصول و المطلبات المالية: األدوات المالية على متطلبات جديدة لتصنيف ٩و القياس، حيث يشتمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ئر اإلئتمانية المتوقعة لإلعتراف بمخصصات خسائر التمويل كمل يشتمل على نموذج مبسط لمحاسبة التحوط كذلك على نموذج جديد على أساس الخسا

بالمؤسسة.و ذلك بزيادة الربط بين محاسبة التحوط و منهجية إدارة المخاطر

تم التقرير عنها في البيانات المالية الموحدة و قد ينتج قد يكون له تأثير كبير على القيم التي ٩إن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اتها و سعنه إفصاحات أكثر في البيانات المالية الموحدة. و عليه فإن المجموعة حاليا بصدد تقييم و تطبيق التغيرات المطلوبة في أنظمتها و سيا

سب من الناحية العملية اإلفصاح لتطلبات اإلشرافية، و لذلك فإنه من غير المناو ا٩إجراءاتها للتوافق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

األثر الكمي إلى أن يصبح تطبيق البرنامج في مراحل متقدمةعن
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إدارة المخاطر المالية٤

مقدمة ولمحة عامة(أ)

الماليةاألدوات

مصرف قطر المركزيلية للمجموعة ، تتضمن الموجودات المالية النقد واألرصدة لدىتتضمن األدوات المالية جميع الموجودات واإللتزامات الما

موجودات أخرى محددة ، تتضمن اإللتزامات المالية حسابات العمالء الجارية موجودات تمويل ووأرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المالية و

ددة. كما تتضمن األدوات المالية حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وصكوك تمويل ومطلوبات أخرى محومؤسسات مالية بنوك منأرصدة و

المدرجة ضمن بنود خارج الميزانية العمومية.وااللتزاماتالمطلق والمطلوبات المحتملة 

إدارة المخاطر

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر االئتمان• 

مخاطر السيولة• 

طر السوقمخا• 

المخاطر التشغيلية• 

المخاطر األخرى• 

أهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة المخاطر ورأس أعاله ويقدم هذا االيضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر 

المال للمجموعة.

صورة مهنية. الوظائف األساسية إلدارة المخاطر بالمجموعة هي تحديد تشتمل أعمال المجموعة على تحمل مخاطر بالصورة المستهدفة وإدارتها ب
جميع المخاطر الرئيسية بالمجموعة وقياس تلك المخاطر وإدارة مراكز الخطر وتحديد السقوف. تقوم المجموعة بالمراجعة المنتظمة لسياسات 

رسات بالسوق.وأنظمة المخاطر لديها لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل المما

عة تعرف المجمو،للمجموعةلبية المحتملة على األداء الماليهدف المجموعة هو تحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار الس
أو األرباح الضائعة، والتي قد تكون ناجمة عن عوامل داخلية أو خارجية.المحتملة الخسائر بالمخاطر 
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)تتمة(الماليةإدارة المخاطر٤

(تتمة)مقدمة ولمحة عامة(أ)

إطار إدارة المخاطر

يتولى أعضاء مجلس اإلدارة ("المجلس") المسؤولية العامة عن وضع اإلطار العام إلدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف عليه.

بالنيابة عنه بهدف دعم كفاءة أعمال اإلدارة وتتضمن يشكل المجلس عدة لجان متخصصة تقوم بتقديم تقاريرها إليه مباشرة كما تقوم بوظائف

اإللتزام لتدقيق والجنة ""لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات" ووو "لجنة المخاطر" "اللجنة التنفيذية""لجنة السياسة والتطوير" وبشكل أساسي

."والحوكمة

التطوير واتالسياسلجنة 

ثة منهم أعضاء بالمجلس وإثنان من اإلدارة العليا للبنك. الحد األقصى لعضوية تلك اللجنة ثالثة سنوات أو تتألف اللجنة من خمسة أعضاء ، ثال

فترة المجلس أيهما أقرب مع إحتفاظ المجلس بحق إعادة تشكيل اللجنة بما يتوافق مع مصلحة البنك.

ب بجانالبنكتقوم أيضاً باإلشراف والموافقة على سياسات ونظم مسؤولية اللجنة هي دراسة وإعداد وتطوير االستراتيجيات واألهداف. كما

وتعليمات نظموتقييم وتطوير تلك السياسات وإجراءات تطبيقها وفقاً ألهداف البنك والتطورات المحلية والدولية وأيضاً قواعد عنمسؤوليتها أيضاَ 

مصرف قطر المركزي.

ى رئيسها كما يكون لديها الحق باإلجتماع بشكل إستثنائي بناء علمنبناء على طلبأشهرثالثة رة كل تقوم اللجنة باإلجتماع إعتيادياً على األقل م

طلب رئيسها.

اللجنة التنفيذية

حضور إجتماعات تلك اللجنة يمكن لرؤساء الوحدات منهم أعضاء مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك.أربعةأعضاء خمسة تتألف اللجنة من 

قتضى ذلك دون المشاركة في التصويت.افي حال 

أس المال رتقوم اللجنة بالمهام الموكلة إليها من المجلس بما في ذلك منح وتجديد اإلئتمان للجنة ويتبع ذلك صالحية إتخاذ قرار اإلستثمار وتوظيف

األهداف المنصوص عليها ودراسة أسباب اإلنحرافبنسبة تزيد عن الصالحيات التي يمنحها المجلس لإلدارة التنفيذية ومتابعة إلتزامها بتحقيق

عن اإلهداف وإقتراح توصيات التصحيح تلك اإلنحرافات. 

بناء على طلب رئيسها كما أن من الجائز أن تجتمع اللجنة إستثائياً في الحاالت ثالثة أشهرتقوم اللجنة باإلجتماع إعتيادياً على األقل مرة كل 

رئيسها. وتكون اللجنة قادرة أيضاً على إصدار قرار في الحاالت الطارئة ويتم تسجيله في محضر إجتماع أول جلسة الطارئة بناء على طلب من

بعد تلك القرارات.



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣٧-

(تتمة)إدارة المخاطر المالية٤

(تتمة)مقدمة ولمحة عامة(أ)

(تتمة)إطار إدارة المخاطر

لجنة المخاطر

وإثنان من اإلدارة العليا للبنك. يكون رئيس اللجنة ونائبه من أعضاء مجلس إدارةثالثة منهم أعضاء مجلس تتألف اللجنة من خمسة أعضاء ، 

خلق نظام فعال إلدارة عناإلدارة. وتكون اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على قطاع المخاطر اإلئتمانية والتشغيلية. كما تكون مسؤولة أيضاً 

غيرات على أساس دوري للتأكد من توافقها مع التوتقييمهاام ليشمل إستراتيجية وسياسات إدارة المخاطر بالبنك المخاطر وتحديثها وتطوير ذلك النظ

التي تطرأ على سوق البنك وتعديل التقارير المقدمة لها من قطاع المخاطر بشأن مخاطر التشغيل واإلئتمان والسوق.  

وتوصيات ومتطلبات مصرف قطر المركزي. كما تتأكد اللجنة من قيام إدارة المخاطر بمراقبة تقوم اللجنة بالتأكد من تطبيق السياسات وإجراءات

بشكل اكل عناصر المخاطر وموجودات المحفظة باإلضافة للتأكد من أن المتطلبات الالزمةِ إلعداد الدراسات والتحليالت اإلئتمانية قد تم تطبيقه

صحيح ومنتظم.

بناء على طلب من رئيسها ويجوز لها عقد إجتماعات إستثنائية في الحاالت الطارئة بناء ثالثة أشهرساس دوري كل تقوم اللجنة باإلجتماع على أ

رئيسها. كما يحق لها التصويت على عقد إجتماع في حالة وجود مانع للعقد على أن يقوم على األقل أربعة أعضاء منهم رئيس من على طلب 

فقة. على أن يتم تسجيل ذلك في محضر إجتماع أو جلسة بعد تلك القرارات. اللجنة وعضو مجلس إدارة بالموا

لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات

ويتها ثالثة أعضاء من مجلس إدارة من ضمنهم الرئيس التنفيذي، يعين رئيس اللجنه من قبل اإلدارة. مدة العضويه في لجنه  تتألف اللجنة في عض

المجلس أيهما أقرب و يحق لمجلس اإلدارة إعادة تشكيل اللجنه طبقا و التعويضات ثالث سنوات بحد أقصى او فترة واليه الترشيحات ة المكافآت

لما يراه مصلحه للبنك.

الرقابهضاء هيئةأعتتولى لجنه الترشيحات مراقبة و ضمان شفافية تعيين و تجديد و استبدال أعضاء مجلس االدارة  و الرئيس التنفيذي و 

الشرعي، و تقييم مدى فاعليه أعضاء هيئة الرقابه الشرعية ككل و فاعلة كل عضو من أعضاء الرقابه الشرعيه بشكل مستقل، و تقييم أداء و 

عليا دارة الويضات و المزايا الخاصة باإلعفاعليه المديرين التنفيذيين بالبنك، كما تتولى اللجنه االشراف على سياسات و ممارسات المكافآت و الت

قتها مساهمين و موافو التنفيذية و جميع الوظائف المعتمده و ضمان مطابقتها لتعليمات الجهات الرقابيه اإلشرافيه و مراعاة مصلحة البنك و ال

سات المصرفيه و الحوكمة.ألفضل الممار

ا كلما دعت الحاجة لذلك أو للنظر فيما يرد اللجنة من لعادية بصفة دوريه كل ثالثة أشهر أو بناء على دعوة من رئيسهو تعقد اللجنه إجتماعاتها ا

موضوعات. 

فز اووفقا ألفضل ممارسات الحكومة الدولية، يتم حاليا إعداد سياسة وخطة استراتيجية جديدة للبنك سيتم على أساسها إعتماد ربط برنامج الحو

األمد واالستراتيجية طويلة األمد للبنك.الممنوحة لإلدارة التنفيذية والعاملين في البنك بحوافز النجاح طويل 

مة وكوالحواإللتزامالتدقيقلجنة 

ن سنة التدقيق بداً مجنة المعين من قبل مجلس اإلدراة. تم تعديل مهمة لجنةمجلس إدارة ورئيس اللتها ثالثة أعضاء من عضويفياللجنةتتألف 

مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب باإلضافة إلى مهامها الحالية.، ووالحوكمةاإللتزاملتشمل ٢٠١١

باع اع. وتتأكد اللجنة  من قيام الموظفين بإتدقيق على قطاعات البنك من خالل الصالحيات الممنوحة لكل قطتتقوم اللجنة بدور فعال في شئون ال

ى المركزي تقوم اللجنة باإلشراف علالسياسات واإلجراءات والقرارات التي قام المجلس بالموافقة عليها وأيضاً سياسات وتعليمات مصرف قطر 

دارة وكذلك مكافحة غسيل األموال وتمويل التدقيق الداخلي والخارجي وتقييم األداء والمخاطر واإلشراف على شئون الحوكمة وإرتباطات اإل

اإلرهاب.



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣٨-

(تتمة)إدارة المخاطر المالية٤

مخاطر اإلئتمان (ب)

(تتمة)مة واإللتزام والحوكلجنة التدقيق

بد المجموعة خسائر مخاطر االئتمان هى مخاطر إخفاق أحد العمالء أو أحد أطراف موجود مالي من الوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يؤدي الى تك

مالية وتنشأ هذه المخاطر بشكل أساسي من موجودات التمويل وارصدة لدى البنوك وإستثمارات مالية وموجودات أخرى محددة.

المخاطر في أفراد ومجموعة عمالء في أماكن وأعمال التمويل وتجنب تركزمن خالل تنويع أنشطة اإلئتمانتعرض لمخاطر اليهدف البنك إلدارة 

تم تطبيق المتعاقد معه. يَ                           وفقا  لتقييم مخاطر إئتمان الطرف نوع ومبلغ الضمان تحديدمحددة. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات مناسبة يتم 

ومؤشرات التقييم. المقبولة الضمان فيما يتعلق بنوعياتالمبادئ اإلستيضاحية 

كما يلي: هياألنواع  الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها 

.أوراق ماليةوأنقد ،لتمويل أوراق مالية·

.وأوراق مالية رهن على عقارات وبضاعة ونقد ،الشركات والتجارةلتمويل·

.وأوراق ماليةرهن على العقارات السكنية ،للتمويل التأجيري·

.تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات

ت من الشركات األم لألرصدة والمبالغ المدينة الناتجة عن األنشطة التمويلية المقدمة لشركاتها التابعة.يقوم البنك بالحصول على ضمانا

اطر اإلئتمان لمكونات بيان المركز المالي. يعرض الحد األقصى للتعرض باإلجمالي قبل تأثير األقصى للتعرض لمخالحديعرض الجدول التالي

قاص األساسية والضمانات.  تت العن طريق إستخدام إتفاقياالتخفيف



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٣٩-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

أو أية تعزيزات ائتمانية أخرىاالمحتفظ بهاتالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان)١(

كما يلي:هي المركز المالي مسجلة في بيانماليةالتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات

٢٠١٦٢٠١٥
ألف ريال قطريألف ريال قطري

١,٧٤٣,٣٢٥١,٦٦٦,٤٨٢أرصدة لدى مصرف قطر المركزي  
٣,٧٧١,١٦٩٤,٦١٢,٢٥٦أرصدة لدى البنوك

٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٤,٩٧٨,٠٧٣ويلموجودات تم
٧,١٩٦,٧١٩٦,٨٦٢,٣٣١استثمارات مالية 
٥٨٦,٣٣٦٤٤٤,٨٧٦موجودات أخرى

٤٠,٥٣٠,٨٧٥٣٨,٥٦٤,٠١٨

كما يلي:هي التعرض لمخاطر االئتمان األخرى 
٤,٩٨٩,٧٥٣٥,٣١٣,٣٩٨تسهيالت إئتمانية غير مستغلة

٣,٥٥٢,٩٩٣٣,٤١٠,٧٨٤انخطابات ضم
٣٤٤,٠٠٨٦٢٦,٣٣٧اعتمادات مستندية

٣٥,٧٠٣-قبوالت بنكية
٩,٠٧٥٧,٢١٥أخرى

٨,٨٩٥,٨٢٩٩,٣٩٣,٤٣٧

به للتعزيزات االئتمانية األخرى سوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ ألصور تيمثل الجدول أعاله 
لمالي الموحد.ن المركز االمرفقة. بالنسبة للموجودات المسجلة في بيان المركز المالي، استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القيم الدفترية الواردة في بيا

عرض لمخاطر للتاألقصىللبنك أن يدفعها في حال طلب الضمان.الحد الحد األقصى للتعرض للخطر اإلئتماني المتعلق بالضمان المالي هو أقصى قيمة يمكن 
المعترف به كمطلوبات المبلغاإلئتمان المتعلقة باإللتزامات التمويلية هو كامل مبلغ اإللتزام ، في كال الحالتين فإن الحد األقصى للتعرض للمخاطر أكبر بكثير من 

في بيان المركز المالي الموحد.

تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان)٢(

القطاعات الجغرافية

تصنيفها آخر) طبقا ليحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية (بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي تعزيز ائتماني 
:إقامة اطرافها المقابلةعلى مقربالمناطق الجغرافية و بناءا

قطر٢٠١٦
دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى
دول الشرق 
اإلجماليأخرىاألوسط األخرى

موجودات مسجلة في بيان المركز 
المالي الموحد:

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

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

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

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



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٠-

)إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤(

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

)(تتمةالقطاعات الجغرافية

قطر٢٠١٥
دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى
دول الشرق األوسط 

اإلجماليأخرىاألخرى
موجودات مسجلة في بيان المركز المالي 

الموحد:
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

١,٦٦٦,٤٨٢---١,٦٦٦,٤٨٢مركزيقطر المصرف أرصدة لدى 
٤,٣٥٤,٠٩٦٤٨,٠١٨٣,٢٨٠٢٠٦,٨٦٢٤,٦١٢,٢٥٦أرصدة لدى البنوك

٨٩٠,٧٣٤٢٤,٩٧٨,٠٧٣--٢٤,٠٨٧,٣٣٩موجودات تمويل
١٧٨,٣٧٩٦,٨٦٢,٣٣١-٦,٤٢١,٧١٨٢٦٢,٢٣٤استثمارات مالية 
٤٤٤,٨٧٦---٤٤٤,٨٧٦موجودات أخرى

٣٦,٩٧٤,٥١١٣١٠,٢٥٢٣,٢٨٠١,٢٧٥,٩٧٥٣٨,٥٦٤,٠١٨



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤١-

إدارة المخاطر المالية (تتمة))٤(

مخاطر االئتمان (تتمة)(ب)

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

القطاعات الجغرافية (تتمة)

قطر

دول مجلس التعاون 

ي األخرىالخليج

دول الشرق األوسط 

اإلجماليأخرىاألخرى

موجودات خارج بيان المركز 

:المالي الموحد

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢٠١٦

٤٫٩٨٩٫٧٥٣---٤٫٩٨٩٫٧٥٣غير مستغلةائتمانيةتسهيالت 
٣٫٥٥٢٫٩٩٣---٣٫٥٥٢٫٩٩٣ضمانخطابات 

٣٤٤٫٠٠٨---٣٤٤٫٠٠٨اعتمادات مستندية
-----قبوالت بنكية 

٩٫٠٧٥---٩٫٠٧٥أخرى
٨٫٨٩٥٫٨٢٩---٨٫٨٩٥٫٨٢٩

قطر

دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى

دول الشرق األوسط 

اإلجماليأخرىاألخرى

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢٠١٥

٥,٣١٣,٣٩٨---٥,٣١٣,٣٩٨تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

٣,٤١٠,٧٨٤---٣,٤١٠,٧٨٤خطابات ضمان

٦٢٦,٣٣٧---٦٢٦,٣٣٧اعتمادات مستندية

٣٥,٧٠٣---٣٥,٧٠٣ية قبوالت بنك

٧,٢١٥---٧,٢١٥أخرى

٩,٣٩٣,٤٣٧---٩,٣٩٣,٤٣٧



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٢-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

)ةتتم(تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان)٢(

قطاعات الصناعة

حسب بالتعزيزات اإلئتمانية األخرىالضمانات أو اإلعتبار ، مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية قبل األخذ في يحلل الجدول التالي
:قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة

التعرض إجمالي
مخاطرلل

التعرض إجمالي 
مخاطرلل

٢٠١٦٢٠١٥
ألف ريال قطريألف ريال قطري

١١,١٩٣,٩٣٨١٠,٩٨٧,٧٢٠العالقةالحكومة والهيئات ذات 
٨,٨٩٥,٨٢٩٩,٣٩٣,٤٣٧المطلوبات المحتملة

٨,٥٧٧,٥٠٦٧,٩١٦,٦٥٤العقارات
٧,١٩٦,٠١٧٧,٥٧٦,٥٩٦الخدمات

٩,٤٨٢,٤٧١٨,٥١١,٦٨٦أفراد 
١,٠١٩,٩٥٦١,٣٦١,٩٨٥المقاوالت

١,٨١٧,٤٧٤١,٣٥٣,١٨٦التجارة
١٩٥,٠٤٣٣٢٧,٩٥١الصناعة

١,٠٤٨,٤٦٩٥٢٨,٢٣٨أخرى

٤٩,٤٢٦,٧٠٣٤٧,٩٥٧,٤٥٣

التعرض لمخاطر االئتمان

:)أو ما يعادلها(ات ستاندر آند بورز يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف استنادا إلى تصنيف

٢٠١٦٢٠١٥
قطريريالألف قطريريالألف 

التصنيف المعادل
١٠٫٨٦٩٫٨٢٨١٠,٠٨٠,٦١١أ أ–أ أ أ إلى 
٤٫٦٠٢٫٥٠٥٥,١٩٥,٧٥١أ-+أ إلى 

٢١٤٫٣٦٥١٥٥,٧٧١ب ب ب-+ ب ب ب إلى 
٩٨٫٤٠٨٢,٧٨٩ب-+ ب ب إلى 
٢٤٫٧٤٥٫٧٦٩٢٣,١٢٩,٠٩٦غير مصنفة

٤٠,٥٣٠,٨٧٥٣٨,٥٦٤,٠١٨



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٣-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

جودة االئتمان)٣(

:دول التالي تفاصيل جودة االئتمانيوضح الج

في أدوات الدينماليةاستثمارات أرصدة لدى البنوكموجودات تمويل

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

غير  متأخرة السداد ولم 

( منخفضة تنخفض قيمتها

المخاطر )

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

لف أ

ألف ريال قطري

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

--٢٨,٣٧١,٠١٩٢٥,٩٦٦,٧٩٢٣٫٧٧١٫١٦٩٤,٦١٢,٢٥٦القيمة اإلجمالية

----)١,٥٦٠,٩٧٦()١,٥٩٩,٤٣٩(مؤجلةرباحأ

--٢٦,٧٧١,٥٨٠٢٤,٤٠٥,٨١٦٣,٧٧١,١٦٩٤,٦١٢,٢٥٦القيمة الدفترية

متأخرة السداد وغير منخفضة 

القيمة ( تصنيف خاص ) 

----٣٤٧,٠٥٢٣٨٨,١٢٠ةالقيمة الدفتري

منخفضة القيمة 

٣دون المستوى (أكثر من 

٦١,٢٠٣٦٥,٤٢٧أشهر)
---

مشكوك في تحصيلها (أكثر من 

٢٣,٧٦١١٩,٢٠٣أشهر)٦
----

----٤٢٤,٩٥٤٣٧١,٩٠٥أشهر)٩رديئة (أكثر من 

٥٠٩,٩١٨٤٥٦,٥٣٥----

ناقص : مخصص االنخفاض في 

)٢٤٩,٤٠٤()٣٦٤,٨٤٨(القيمة
--

-

----)٢٢,٩٩٤()٣٠,٣٧٦(ناقص : أرباح معلقة

)٢٧٢,٣٩٨()٣٩٥,٢٢٤(----

----١١٤,٦٩٤١٨٤,١٣٧بالصافي–القيمة الدفترية 

٧٫١٩٦٫٧١٩٦,٨٦٢,٣٣١----بالتكلفة المطفأةاستثمارات مالية 

٧٫١٩٦٫٧١٩٦,٨٦٢,٣٣١----القيمة الدفترية

٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٤,٩٧٨,٠٧٣٣,٧٧١,١٦٩٤,٦١٢,٢٥٦٧٫١٩٦٫٧١٩٦,٨٦٢,٣٣١إجمالي القيمة الدفترية 



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٤-

)تتمةدارة المخاطر المالية (إ٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

)تتمةجودة االئتمان ()٣(

دين التي انخفضت قيمتها ذات طبيعة التمويل واالستثمارات في أدوات موجودات 

الل مسجلة بالقيمة العادلة من خدين التي انخفضت قيمتها بصورة فردية (بخالف تلك الذات طبيعة التمويل واالستثمارات في أدوات موجودات

دليل موضوعي على انخفاض قيمتها وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والربح المستحق بكاملهما بناء وجودالدخل) التي تحدد المجموعة بيان

.اإلستثمارات الماليةالتمويل/ إلتفاقياتعلى الشروط التعاقدية 

منخفضة القيمةالسداد وغيرمتأخرةموجودات تمويل 

هي تلك التي تجاوزت مدفوعات ربحها التعاقدي أو مبلغها األصلي موعد استحقاقها ولكن متأخرة السداد وغير منخفضة القيمةالتمويل موجودات

مبالغ تحصيل الأو مرحلة توى الضمان/ الضمانات المتاحةالمجموعة ترى بأنه من غير المناسب تكوين مخصص النخفاض القيمة على أساس مس

المستحقة للمجموعة.

٢٠١٦٢٠١٥

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٤١,٥٩٠٢٧٤,٨٢٧يوما٣٠حتى 

١٠٥,٤٦٢١١٣,٢٩٣يوما٨٩إلى ٣١

٣٤٧,٠٥٢٣٨٨,١٢٠إجمالي



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٥-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةتمان (مخاطر االئ(ب)

الضمانات )٤(

رى أخمصرف قطر المركزي ويتم تقييمها بالرجوع إلى سعر السوق أو مؤشرات موجودات تعليماتيستند تحديد أهلية وقيمة الضمان إلى 

مماثلة.

.متأخرة السدادلتمويل اموجوداتشكل وديعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل تتمثل فيالمجموعة إن ضمانات 

١,١٠٦: ٢٠١٥مليون ريال قطري (١,٣١١مبلغ يوم٣٠بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها حتى اتإجمالي الضمانبلغت قيمة

٨٩وحتى يوم ٣١مليون ريال قطري) للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها ٢٠١٥:٣٦٧(مليون ريال قطري١١٨،قطري)ريالمليون

يوم.٠٩للمبالغ التى تجاوز موعد إستحقاقها )يمليون ريال قطر٢٠١٥:٦٣٠(يمليون ريال قطر٦٨٨ويوم

سياسة الشطب

بخسائر االنخفاض في القيمةةخاصوأية مخصصات في أدوات ذات طبيعة دين اإلستثمار تقوم المجموعة بشطب موجود تمويلي أو رصيد 

رف موافقة مصالحصول علىبعدذلك للتحصيل وغير قابلالخاص به الضمان رة االئتمان بالمجموعة أن الموجود التمويلي أو عندما تحدد إدا

قطر المركزي.

/ للعميا/ المصدر مثل عدم مقدرة للعميللمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي ااألخذ باإلعتباريتم القيام بهذا التحديد بعد 

غيرة، صالمصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان لسداد المبلغ بكامله. بالنسبة للموجودات التمويلية القياسية ذات المبالغ ال

:٢٠١٥مليون ريال قطري ( ١,٤خالل السنة تم شطب مبلغتجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقه.حالةتستند قرارات الشطب عموما على 

مليون ريال قطري ) .١,٣



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٦-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

مخاطر السيولة(ج)

، نتيجةمثال على ذلكماتها عند حلول موعد استحقاقها، مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة التزا
التأمينات لب طالدين أو ادوات دية أو التدفقات النقدية الخارجة األخرى مثل استحقاقات الرتباطات التعاقلالنقد الالزملسحب ودائع العمالء أو 

الموارد المالية المتاحة لتمويل العمالء وأنشطة نقصبالنسبة ألدوات إدارة المخاطر وخالفها. ستؤدي هذه التدفقات الخارجة إلى النقدية
ينتج عن عدم توفر السيولة تخفيضات في بيان المركز المالي الموحد ومبيعات المتاجرة واالستثمارات. في ظل الظروف القاسية قد 

فيموجودةالموجودات أو احتمال عدم المقدرة على الوفاء بارتباطات التمويل. إن المخاطر التي ال يمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها 
ة وأحداث على مستوى السوق بأكملهاث المحددة الخاصة بالمؤسسية ويمكن أن تتأثر بمجموعة من األحدالبنكجميع العمليات التشغيلية 

.باإلضافة إلى غيرهاويتضمن ذلك أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة 

إدارة مخاطر السيولة)١(

ات و استثماررف قطر المركزيإلى حد كبير من صكوك مصتتكونتحتفظ المجموعة بمحفظة من األصول السائلة عالية الجودة والتي 
اقب ترلدى مصرف قطر المركزي.إلزاميتحتفظ المجموعة باحتياطى ، كماوالودائع بين البنوك قصيرة االجلمتاجرة قصيرة األجل

ائج إلى النتار اجهاد السيولة و تقوم االدارة بتقديمباختسيناريوهات إدارة مخاطر السوق مخاطر السيولة للبنك على أساس يومي من خالل 
.مجلس االدارة. جميع سياسات وإجراءات السيولة تخضع لمراجعة وموافقة تطلب ذلكحاللجنة المخاطر التخاذ الالزم في 

من خالل نسبتين رئيسيتين نسبة تغطية السيولة ٣ُ                                      تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة وفقا  لتعليمات المصرف المركزي على ضوء بازل 
)LCRونسبة الرافعة (يوما)٣٠على المدى القصير (قبة مرونة موقف السيولة للبنك) لمراLR الغير معتمدة على المخاطر كمقياس إضافي (

ً                        موثوق معتمدا  على متطلبات رأس المال. 

التعرض لمخاطر السيولة)٢(

:مثال(صافي الموجودات السائلة إلى ودائع العمالءنسبةالذي يتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هويالرئيسالقياس
في أدوات ر إستثماصافي الموجودات السائلة النقد وما يعادله ويتضمن. إجمالي الموجودات بإستحقاقها مقابل إجمالي المطلوبات بإستحقاقها)

والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق يعة دين وأدوات ذات طبوالتي يوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك ذات طبيعة دين 
ف قطر مصرالتي يتطلبها، لقياس التزام المجموعة بحدود السيولة خالل الشهر التالي. يتم استخدام احتساب مماثل، ولكنه غير مطابق

ق اختبار اجهاد السيولة للتأكد من توافتقوم ادارة مخاطر السوق بمراقبة مخاطر السيولة للبنك على أساس يومي كما تقوم بإجراءالمركزي.
.بنك مع متطلبات مصرف قطر المركزيال

ي :لان تفاصيل معدل صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء للبنك في تاريخ البيانات المالية و خالل السنة كانت على النحو التا

٢٠١٦٢٠١٥
٪٪

ديسمبر٣١في 
١٢٣١٢٩نةالمتوسط للس

١٣١١٤٠الحد األقصى للسنة
١١٣١١٧لسنةلالحد األدنى 



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٧-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر السيولة ((ج)

تحليل االستحقاق)٣(

الة التعاقدية. في حتها لمجموعة على أساس استحقاقاومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق ليتم إجراء تحليل سيولة موجودات 

حسابات اإلستثمار المطلق ، يتم عندئذ تحليل اإلستحقاق بناء على اصحابعدم وجود إستحقاق تقاعدي متفق عليه للموجودات والمطلوبات وحقوق 

.اإلستحقاقات المتوقعة

سنوات٥-١أشهر إلى سنة٣أشهر٣-١أقل من شهرالقيمة الدفترية

٥أكثر من 

تسنوا

٢٠١٦
ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال 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

٢٧٫٢٣٣٫٣٢٦٣٫٣٩٠٫٧٢٣١٫٧٠٣٫٨١١٨٫٧٧٤٫٥٣٧١٠٫٤٥٠٫٠٨٧٢٫٩١٤٫١٦٨لتمويلموجودات ا
١٩٩٫٣٠٠١٫٦١٥٫٥٠٥٥٫٣٨١٫٩١٣-٧٫٣٧٤٫٩٠٨١٧٨٫١٩٠استثمارات مالية

إستثمارات في شركات 

٣٣٦٫٥٤٤----٣٣٦٫٥٤٤زميلة
٤٣٠٫٥٩٠----٤٣٠٫٥٩٠عقاريةاستثمارات 
٢٦٫٠٢٠٦٥٤٫٥٩٨---٦٨٠٫٦١٨ابتةموجودات ث

-١٨٫٢٨٣---١٨٫٢٨٣موجودات غير ملموسة
--٥٨٦٫٢٩١٨١٫٢٨٠-٦٦٧٫٥٧١موجودات أخرى

٤٢,٥٥٠,٩٦٠٥,٣٧٦,٩٠١٣٫٠٢٩٫٣٢٧١٠,٧٨١,٢٧٩١٢,٢٦٨,٣٠٠١١,٠٩٥,١٥٣إجمالي الموجودات 

بنوكمنأرصدة 

-٦٫٠٣٩٫٣١٠٨٦٧٫٤٤٩١٫٦٣١٫٣٩٢١٫٧٢٦٫١٦٢١٫٨١٤٫٣٠٧ت ماليةومؤسسا
----٦٫٢١٩٫٩٢٣٦٫٢١٩٫٩٢٣حسابات العمالء الجارية 

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

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

حقوق أصحاب حسابات 

٢٠٫٤٢٠٫١١٥٦,٥٧١,٧٧٤٧٠,٤٣٧١,٦٥٩,٢٢٨٩,٣٩١,٧٨٨٢,٧٢٦,٨٨٨االستثمار المطلق

٣٥٫٨٧٣٫٩٣٠١٣٫٦٨٥٫٨٤١٢٫١٣٣٫٢٧٨٣٫٥٢٧٫٤٢٤١٣٫٧٥٣٫٦٨٢٢,٧٧٣,٧٠٥اإلجمالي

٨٫٣٢١٫٤٤٨)١٫٤٨٥٫٣٨٢(٨٩٦٫٠٤٩٧٫٢٥٣٫٨٥٥)٨٫٣٠٨٫٩٤٠(٦٫٦٧٧٫٠٣٠فجوة اإلستحقاق



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٨-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر السيولة ((ج)

)تتمةتحليل االستحقاق ()٣(

سنوات٥-١أشهر إلى سنة٣أشهر٣-١أقل من شهرالقيمة الدفترية

٥أكثر من 

سنوات

٢٠١٥
ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

أرصدة لدى مصرف نقد و

١,٣٨٥,٦٣١---١,٩١٩,٠٣٩٥٣٣,٤٠٨قطر المركزي

--٢,١٥٨,٥٠٠-٤,٦١٢,٢٥٦٢,٤٥٣,٧٥٦أرصدة لدى البنوك

٢٤,٩٧٨,٠٧٣٣,٥١٧,٣٨٤٢,٥٠٢,٣٣٥٦,٧٧١,٦٨٦٩,٩٦٢,٧٥٧٢,٢٢٣,٩١١موجودات التمويل

٧,٠٤٣,٤٢٣٤٦,٥٠٩٢٢٤,٤٢٢٢٢٦,٨٧٨٥,٧٢٧,٥١٥٨١٨,٠٩٩استثمارات مالية

إستثمارات في شركات 

٣٤٨,٧٥٨----٣٤٨,٧٥٨زميلة

٢٥١,٢٠٠١٨٣,٤٤٠---٤٣٤,٦٤٠عقاريةاستثمارات

٢٩,٧٤٤٦٤٣,٤٣١---٦٧٣,١٧٥موجودات ثابتة

-١٦,٥٨٩---١٦,٥٨٩موجودات غير ملموسة

--٤٤٤,٨٦٨٦٩,٢٢٤-٥١٤,٠٩٢موجودات أخرى

٤٠,٥٤٠,٠٤٥٦,٥٥١,٠٥٧٣,١٧١,٦٢٥٩,٢٢٦,٢٨٨١٥,٩٨٧,٨٠٥٥,٦٠٣,٢٧٠إجمالي الموجودات 

بنوكنمأرصدة 

-٤,٩٨٦,٥٦١٨٤٨,٦٣٠٢,٥٨٠,٠٩٤٥٨٦,٥٣٧٩٧١,٣٠٠ومؤسسات مالية

----٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٥٨٥,٨٧٧حسابات العمالء الجارية 

-٢,٥٤٥,٧٥١---٢,٥٤٥,٧٥١صكوك تمويل

٤٤,٢٣٢-٨١٤,٧١٠٢٤,٨٥٩٢٦٢,١١٧٤٨٣,٥٠٢مطلوبات أخرى

١٤,٩٣٢,٨٩٩٧,٤٥٩,٣٦٦٢,٨٤٢,٢١١١,٠٧٠,٠٣٩٣,٥١٧,٠٥١٤٤,٢٣٢إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات 

-٢٠,٠٧٨,٠٣٤٩,٥٥٣,٦٥١٢,٦٠٦,٢٠٧٦,١٣١,٤٠٦١,٧٨٦,٧٧٠االستثمار المطلق

٣٥,٠١٠,٩٣٣١٧,٠١٣,٠١٧٥,٤٤٨,٤١٨٧,٢٠١,٤٤٥٥,٣٠٣,٨٢١٤٤,٢٣٢اإلجمالي

٢,٠٢٤,٨٤٣١٠,٦٨٣,٩٨٤٥,٥٥٩,٠٣٨)٢,٢٧٦,٧٩٣()١٠,٤٦١,٩٦٠(٥,٥٢٩,١١٢فجوة اإلستحقاق



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٤٩-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

مخاطر السوق(د)

. المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوقتتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية

تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت الربح ومؤشرات العمالت واألسهم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة أو محددة في السوق 

وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار والتقلب في مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح وتوزيعات االئتمان

األسهم. 

ادارة مخاطر السوق بمجموعة تم مراقبتها من قبل يومجموعة الخزينة مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغير المتاجرة في تتركز 

المخاطر بمجلس االدارة .لجنة . يتم رفع تقارير بشكل منتظم إلى المخاطر

تتضمن.بالمجموعةألفراد والشركاتايقطاعموجودات ومطلوبات المرتبط ببشكل أساسي من إدارة معدل الربح ر متداولةالغيمحافظ التنشأ 

قوق وحفي أدوات ذات طبيعة دين من استثمارات المجموعة التى تنشأاالسهمصرف العمالت األجنبية ومخاطر مخاطر محافظ لغير المتاجرة ال

الملكية.

اطر السوقإدارة مخ)١(

ة بمجموعمخاطر السوق ادارة . / لجنة اإلستثمار / لجنة الحدوداألصول والخصوم (ألكو)تسند الصالحية الكلية عن مخاطر السوق إلى لجنة 

ةالمراجعو) المخاطر بمجلس االدارة(تخضع لمراجعة وموافقة لجنة السوق مخاطر دارةإلتفصيلية عن وضع سياسات ولةؤالمسيهالمخاطر

ع لضمان وحماية مصالح جميمناسبة. الهدف الرئيسي إلدارة مخاطر السوق هو تحديد وتصنيف وإدارة مخاطر السوق بطريقة اليومية لتطبيقها

تعظيممن ذلك ليس لتحييد مخاطر السوق، ولكن بدال اأساسية والغرض منهككفاءةالمساهمين. تنظر المجموعة الى إدارة مخاطر السوق 

المخاطر / العائد ضمن حدود واضحة المعالم. وجود مخاطر السوق يتطلب قياس حجم التعرض. هذا اإلجراء هو مقدمة أساسية ينالمفاضلة ب

من خطر ضعف القدرة التشغيلية.المجموعةالتحوط أو الحفاظ على رأس مال كاف لحماية وتخفيض التعرض تتمثل فىإلدارة المخاطر التي 

ختبار اإلجهاد.إتصور نماذج هولمحفظة المجموعةستخدمة لقياس ومراقبة مخاطر السوقن األداة الرئيسية المإ



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٠-

تحليل الحساسية

يارية المعلتصوراتافجوة معدل الربح تكملها مراقبة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لمختلف إن إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود 

نقطة أساس لهبوط أو صعود متناظر في كافة ١٠٠وغير المعيارية لمعدالت الربح. السيناريوهات المعيارية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري تتضمن 

نقطة أساس صعودا أو هبوطا في أكبر من جزء االثني عشر شهرا في كافة منحنيات العائدات. فيما يلي تحليل لحساسية ٥٠حول العالم ومنحنيات العائدات 

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

متناظرةاسنقطة أس١٠٠
نقصزيادة
ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري
حساسية صافي الربح

٢٠١٦
--ديسمبر٣١في 

٢٠١٥
)٥(٥ديسمبر٣١في 

محافظ لغير المتاجرة-التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

مخاطر سعر السهم

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

لي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما ي

األثر على الربح والخسارة األثر على حقـوق المساهمين
التغير في أسعار 

٪األسهم  مؤشرات األسواق

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٤,٦٥١ ١٢٢ - ١,٣٢٠ /+-١٠ بورصة قطر

- - ٢,٧٤٧ ٥,٧٧٨ /+-١٠ سوق دمشق لألوراق المالية

اط التاريخي لى االرتبتم إعداد التحليل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية الخ. ويستند إ
ختلفة عن المعروضة أعاله.ألسهم حقوق الملكية بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون التغيرات الفعلية م

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

تتمة)مخاطر السوق ((د)

محافظ لغير المتاجرة-التعرض لمخاطر معدل الربح )٢(



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥١-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر السوق ((د)

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

مخاطر العملة 
العمالت األجنبية.  تتعرض المجموعة إلى هذه اسعار معدلقيمة الموجودات المالية سوف تتقلب بسبب التغيرات في من أن ان مخاطر العملة هي المخاطر 

ت الألقصى في التعرض لمستوى عرض العماسعار العمالت األجنبية السائدة في بيان المركز المالي . ان مجلس اإلدارة قد وضع الحد امعدلالتقلبات في 
والتي يتم مراقبتها بشكل يومي. 

العوامل األخرى ثباتبإفتراض، بيان الدخللممكن حدوثه في معدالت صرف العمالت مقابل الريال القطري على يبين الجدول التالي تأثير التغير المنطقي ا
:المتغيرة

العملة معدل صرفالتغير في

الموحدالتأثير على بيان الدخللسعر السهم

٪٢٠١٦٢٠١٥

ألف ريال قطريألف ريال قطري

لعملةا
١٠١٤٨٣١٥-+/يورو

١٠١٧٧٢٧٩-+/يجنيه استرلين
١٠٦٩,٣٦١١٦٤,٧١٧-+/عمالت أخرى 

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

بة للدوالر األمريكي. وبالرغم من أن المجموعة ال تتعرض ألي مخاطر من تغير سعر العملة بداية كل سنة. إن سعر صرف الريال القطري مثبت بالنس

عتبر خرى ينتيجة لتثبيت سعر صرف الريال القطري للدوالر األمريكي إال أنه تم وضع حدود للدوالر األمريكي. إن التعرض لمخاطر العمالت األ

رى.مخاطر عمالت أخةيمحدود والمجموعة ليست معرضة أل



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٢-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

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

المخاطر التشغيلية(هـ)

ة بما في ماليالالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة عديدة مرافقة الرتباط المجموعة باألدوات 

متطلبات لذلك العمليات والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان والسوق والسيولة كتلك التي تنشأ من ا

القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات. 

ية من كلفاعلية وجود مع، تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة يق التوازن وتحقبهدفإن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية 

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

وضع حدة. ويتم دعم هذه المسؤولية بتسند المسؤولية الرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا ضمن كل و

المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية:

متطلبات للفصل المناسب بين المهام متضمنة التصريح المستقل للمعامالت.-

متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها.-

األخرى.االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية -

.توثيق الضوابط واإلجراءات-

.فاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي يتم تحديدهاكمع التحقق من متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها -

.متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح-

.وضع خطط الطوارئ-

.التدريب والتطوير المهني-

.المعايير األخالقية والعملية-

تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين أينما كان ذلك فعاال.-



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٣-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

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

إدارة رأس المال(و)

يرأس المال النظام

ة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي لألعمال. إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعد

لتي يمكن ايتم أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى

.قويأعلى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال تحقيقها بمعدل مديونية 

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

لمركزي.تبنيها من قبل مصرف قطر االتي تم ٣يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل

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

٢٠١٦٢٠١٥
٣بازل ٣بازل 

٥,٩١٦,٥١٢٤,٧٤٧,٩٧٢رأس المال األساسي 
--رأس المال المساعد 

٥,٩١٦,٥١٢٤,٧٤٧,٩٧٢ميإجمالي رأس المال النظا

المخاطربودات المرجحة الموج

٢٠١٦٢٠١٥
٣بازل ٣بازل

٢٦,٨٠٥,٩١٩٢٥,٥٦٥,١١٤المخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمانبالموجودات المرجحة 

١,٢٨٩,١٠١٧٩٦,٥٦٩المخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوقبالموجودات المرجحة 

٢,٢٩٨,٩٧٢٢,٠٤٩,٣٧٤ر التشغيليةالمخاطر فيما يتعلق بالمخاطبالموجودات المرجحة 

٣٠,٣٩٣,٩٩٢٢٨,٤١١,٠٥٧إجمالي موجودات مرجحة بالمخاطر

٥,٩١٦,٥١٢٤,٧٤٧,٩٧٢رأس المال النظامى
الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كنسبة من رأس المال النظامى (معدل رأس 

٪١٦,٧١٪١٩,٤٧المال)

ً                                         تمشيا  مع تعليمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى ٢٠١٤ً                  إعتبارا  من األول من يناير ٣ً              إحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا  لمتطلبات بازلتم 

المطلوب لنسبة كفاية رأس المال كما يلي:

.٪١٠الحد األدنى بدون هامش األمان المتحفظ ·

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



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٤-

استخدام التقديرات واألحكام٥

المصادر الرئيسية للتقديرات الهامة(أ)

تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمطلوبات الصادر عنها التقرير. يتم إجراء تقييم مستمر 

ة توقعات أحداث مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى للتقديرات واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمن

الظروف.

مخصصات خسائر االئتمان)١(

يتم تقييم الموجودات التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس تم وصفه في السياسات 

المحاسبية.

بل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على الموجودات المالية المقيمة بشكل فردي لتحديد ما إن المكونات الخاصة للطرف المقا

ند عإذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع استالمها. تقوم اإلدارة

حول الحالة المالية للطرف المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به. يتم تقييم كل أصل تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام 

، حيث تصادق إدارة مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استراتيجية التخارج وتقدير التدفقات تعرض النخفاض في قيمته وفقا لخصائصه

عليماتتيد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى النقدية القابلة لالسترداد من ذلك األصل. يتم تحد

مصرف قطر المركزي.



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٥-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

)تتمة(المصادر الرئيسية للتقديرات الهامة (أ)

تحديد القيم العادلة)٢(

سياسات استخدام أساليب التقييم التي تم شرحها في البتحديدهالمالية التي ليس لها سعر سوق يمكن إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

إن القيمة العادلة لها ففى السعر،شفافية قليلةتمتاز بيوالت،المحاسبية الهامة. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير متكرر

والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعير وتمركزهارجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السيولة وتتطلب دتكون أقل موضوعية

ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.

امة وهي كالتالي:عً                   تحدد القيمة العادلة لكل إستثمار على حده وفقا  لسياسات التقييم ال

مدرجة  في السوق عند إقفال اليوم في تاريخ بيان المركز العرضالادلة بالرجوع إلى أسعار لقيمة العبالنسبة لإلستثمارات المدرجة ، تحدد ا)١

المالي.

بالنسبة لإلستثمارات غير المدرجة ، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى أحدث عمليات البيع أو الشراء الهامة مع أطراف أخرى والتي تمت )٢

عدم وجود عمليات حديثة قد تمت أو هي في طور اإلنتهاء ، عندئذ تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة أو هي في طور اإلنتهاء ، عند 

لغيرها ، فإن القيمة العادلة تكون بناء على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة أو أما بالنسبة ،السوقية الحالية إلستثمارات مماثلة

ذات الصلة.غيرها من طرق التقييم

تدفقات لبالنسبة لإلستثمارات التي لها تدفقات نقدية ثابتة أو من الممكن تقديرها ، فإن القيمة العادلة تكون بناء على صافي القيمة الحالية ل)٣

ئص.النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل المجموعة بإستخدام معدالت األرباح الحالية إلستثمارات مماثلة في الشروط والخصا

مخصص نهامخصوم مة أعاله فإنها تسجل بالتكلفة دقياس القيمة العادلة لها بإستخدام اي من الطرق الواريمكنبالنسبة لإلستثمارات التي ال )٤

اإلنخفاض في القيمة.



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٦-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

لمجموعةالتقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية ل(ب)

تقييم األدوات المالية)١(

قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.بالمتعلقةالسياسة المحاسبية للمجموعة 

:إجراء القياستقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في 

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

: أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غير مباشر (مثل المشتقات من ٢المستوى -

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

مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من 

بيانات السوق.

امة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت : أساليب تقييم باستخدام مدخالت ه٣المستوى -

مها يال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقي

ون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تك

بين األدوات.

مجموعة تقوم الالقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تستند 

األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.بالنسبة لكافة األدوات المالية 

حظتها مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالةالمخصومةالنقدياتتتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق

لتقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان تقييم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب اوطرق 

واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم الصكوكأخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار وطرق

يان بتحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى 

والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.المركز المالي



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٧-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

)تتمةمحاسبية للمجموعة (التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات ال(ب)

تصنيف الموجود المالي)٢(

:لقيمة العادلة الذي يصنف فيه قياس القيمة العادلةالتسلسل الهرمي لالمالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية السنة وفق مستوىاإلستثماراتيحلل الجدول أدناه 

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي

وق في أسعار الس
أسواق مالية 

نشطة
مدخالت أخرى 
يمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى ٢٠١٦
ألف ريال 

قطري
ألف ريال   

قطري
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
مدرجة غير دين ذات طبيعة أدواتإستثمارات -

٤,٠٣٣,٢١٨--٤,٠٣٣,٢١٨بالتكلفة المطفأةمصنفة 
دين مدرجة مصنفة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -

--٣,١٦٣,٥٠١٣,١٦٣,٥٠١المطفأة  بالتكلفة
مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

--١,٢٢٠١,٢٢٠بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلمصنفة 
مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

--٧٠,٩٧٨٧٠,٩٧٨حقوق الملكيةفة بالقيمة العادلة من خالل مصن
غير مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

١٠٥,٩٩١--١٠٥,٩٩١مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالية نشطة

الت أخرى مدخ
يمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١(المستوى ٢٠١٥
ألف ريال 

قطري
ألف ريال   

قطري
ألف ريال 

قطري
ألف ريال 

قطري
مدرجة غير دين ذات طبيعة أدواتإستثمارات -

٣,٨٧٠,٢١٩--٣,٨٧٠,٢١٩بالتكلفة المطفأةمصنفة 
دين مدرجة مصنفة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -

--٢,٩٩٢,١١٢٢,٩٩٢,١١٢المطفأة  بالتكلفة
مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

--٤٦,٥٠٨٤٦,٥٠٨بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلمصنفة 
مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

--٢٧,٤٧٣٢٧,٤٧٣حقوق الملكيةل مصنفة بالقيمة العادلة من خال
غير مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -

١٠٧,١١١--١٠٧,١١١مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

.٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في السنةال توجد تحويالت بين المستوى األول والثانى خالل 

.٧في إيضاح مبينةدات ومطلوبات المجموعة المالية موجوتصنيف تفاصيل 



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٨-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

)تتمةالتقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ((ب)

ثابتةجودات مواألعمار اإلنتاجية ل)٣(

الحتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا التقدير مع األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع الثابتةتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات 
لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.

غير ملموسةاألعمار اإلنتاجية لموجودات )٤(

دية ذا التقدير بعد األخذ باالعتبار المنافع االقتصاتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي لموجوداتها غير الملموسة الحتساب اإلطفاء. يتم تحديد ه
المقدرة التي سيتم الحصول عليها من استخدام الموجودات غير الملوسة.

اإلنخفاض في قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية)٥(

قوق الملكية عند حدوث "انخفاض جوهري" أو "طويل األجل" في تحدد المجموعة اإلنخفاض في قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ح

على عوامل نوعية وكمية لكل استثمار بالقيمة هالقيمة العادلة ألقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو جوهري أو طويل األجل حكم ويتم بناء

عوامل أخرى ، بتقييم المؤشرات على التدهور المالي العادلة من خالل حقوق الملكية على حده. تقوم المجموعة ألجل هذا الحكم من بين 

التمويلية  وللشركة المستثمر فيها وتأثير التأخير في التنفيذ ، وأداء الصناعة والقطاع ، والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية

أو ما إذا كان من المحتمل إفالس المستثمر فية أو إعادة هيكلة مالية أخرى.

تقييم اإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )٦(

تقيم اإلستثمارات الغير مدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل من قبل اإلدارة بإستخدام طرق تقييم مختلفة. طرق التقييم

النقدية وطريقة المعامالت المشابهة باإلضافة إلى طرق أخرى. هذه المستخدمة تتضمن إستعمال طريقة مدخالت السوق ، وتحليل التدفقات

ضاع والتقنيات تتطلب من اإلدارة القيام بعمل إفتراضات وتقديرات معينة حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة واإليرادات واألرباح وا

واقعية.السوق. تتأكد اإلدارة أنه في جميع األحوال هذه اإلفتراضات منطقية و

إن طريقة التقييم المختارة تستخدم بشكل كبير مدخالت السوق ومدخالت خاصة بالمجموعة. تأخذ في اإلعتبار كافة العوامل التي يأخذها 

ات يالتعامل عند تحديد السعر وتكون متوافقة مع تقييمات السوق المقبولة لتسعير األدوات المالية. في كل فترة ، تقوم المجموعة بإعداد تقن

قديرات) تالتقييم وتقوم بإختبارها للتأكد من أنها واقعية وذلك بإستخدام أسعار من معامالت السوق أو بإستخدام نفس األداة (من دون تعديالت أو 

أو بإستخدام أي معلومات سوقية متوفرة.



)ق.م.ش(االسالميالدوليرقطبنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٥٩-

اإلستمرار في األعمال )٧(

اإلستمرار في األعمال ولديها نتيجة مرضية بأنه لدى المجموعة الموارد لإلستمرار في العمل في قامت إدارة المجموعة بعمل تقدير لقدرة المجموعة على 

ــتقبل المنظور. كذلك ليس لدى اإلدارة أي شــك جوهري في قدرة المجموعة على اإلســتمرار باألعمال. بناءاً عليه ، فإن البيانات المالي ة الموحدة المس

ر األعمال. مستمرة في اإلعداد على أساس إستمرا

القطاعات التشغيلية٦

ضح   ثالثةالمجموعة ىلد شغيلية كما هو مو سترات أقطاعات ت ستراتيجية منتجات وخدمات  يدناه وهي تمثل القطاعات اإل جية للمجموعة. تقدم القطاعات اإل

صل بناءاً على إدراة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. لكل من    شكل منف ستراتيجية مختلفة ، وتدار ب تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة القطاعات اإل

شهري. يشرح الملخص التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة./يومي تقارير االدارة الداخلية لكل قطاع إستراتيجي بشكل

واالرصدة مع عمالء الشركات ، والمؤسسات الحكومية تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرىالخدمات المصرفية للشركات 

وشبه الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واالرصدة مع العمالء االفراد.الخدمات المصرفية لالفراد

اصدار الصكوك في المجموعة من خالل االقتراض ومركزيةتقوم بأنشطة التمويل وادارة المخاطر الالخزينة واالستثمارات 

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

قصيرة األجل وصكوك الشركات والحكومة.

تتضمن األنشطة االستثمارية االنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في المجموعة.

ول األصلجنةالتي يتم إدراجها في تقارير االدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل ونمو الموجودات والمطلوبات ويقاس األداء بناءاً على ربح القطاع 

عات معينة.. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات المعنية هي أساس تقييم نتائج قطا(ألكو)والخصوم

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



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٠-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

٢٠١٦
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

٨٤٢,٠٨١٤١٩,٨٥١٣٠٦,٨٩٤١,٥٦٨,٨٢٦اجمالي ايرادات انشطة التمويل و اإلستثمار 
١١٧,٦٤٧-٦٢,١٢٤٥٥,٥٢٣صافي ايرادات رسوم وعموالت 
٤١,٢٣٢٤١,٢٣٢--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

)١٢,٢١٤()١٢,٢١٤(--كات زميلة الحصة من نتائج شر
٩٠٤,٢٠٥٤٧٥,٣٧٤٣٣٥,٩١٢١,٧١٥,٤٩١اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)١١٦,٨٢٠(-)٤,٧٥٥()١١٢,٠٦٥(صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات التمويل 

٧٩٢,١٤٠٤٧٠,٦١٩٣٣٥,٩١٢١,٥٩٨,٦٧١مصروفات   ربح القطاع قبل توزيع الصافي 



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦١-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

٢٠١٥
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

ات خارجية :إيراد

٧٤٥,٦١١٣٩٠,٠٢٦٣١٠,٨٦٩١,٤٤٦,٥٠٦اجمالي ايرادات انشطة التمويل و اإلستثمار 
١٢٦,٨٢٥-٧٥,٢٢٥٥١,٦٠٠صافي ايرادات رسوم وعموالت 
١٥,٥٣٧١٥,٥٣٧--صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

١,٢٤٤١,٢٤٤--الحصة من نتائج شركات زميلة 
٨٢٠,٨٣٦٤٤١,٦٢٦٣٢٧,٦٥٠١,٥٩٠,١١٢اجمالي ايراد القطاع

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)١٣,٩١٩()١٣,٩١٩(--خسائر انخفاض في قيمة إسثمارات مالية 
)١٠٠,٨١٨(-)٨,٦٨٠()٩٢,١٣٨(قيمة موجودات التمويل صافي خسائر انخفاض في 

)٣,٧١٧()٣,٧١٧(--استثمارات في شركات زميلةخسائر انخفاض في قيمة 
)٨٥٣()٨٥٣(--زميلةاتإستثمار في شركعمالت أجنبية عند ترجمة خسائر تقييم

٧٢٨,٦٩٨٤٣٢,٩٤٦٣٠٩,١٦١١,٤٧٠,٨٠٥ربح القطاع قبل توزيع المصروفات   صافي 



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٢-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

٢٠١٦
الخدمات المصرفية 

الخدمات المصرفية لالفراد للشركات
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٢٠,٤٣٧,٩١٣٦,٧٩٥,٤١٣١٢,٢٧٩,١٩٦٣٩,٥١٢,٥٢٢وجودات القطاع م

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

٢٠١٥
الخدمات المصرفية 

الخدمات المصرفية لالفراد للشركات
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

١٨,٧٢٤,٢٩٧٦,٢٥٣,٢٠٢١٢,٧٢٠,٥٠١٣٧,٦٩٨,٠٠٠موجودات القطاع 

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
٨,٥٥٩,٤٤٠١٨,١٠٤,٤٧١٧,٥٣٢,٣١٢٣٤,١٩٦,٢٢٣المطلق للقطاع



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٣-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

توضح الجداول التالية تسويات إيرادات وارباح وموجودات ومطلوبات القطاع:
٢٠١٦٢٠١٥
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١,٥٩٨,٦٧١١,٤٧٠,٨٠٥ربح القطاع قبل توزيع المصروفات   صافي 
)٦٨٦,٦٥٣()٨١٣,٩٠٠(مصاريف غير موزعة

٧٨٤,٧٧١٧٨٤,١٥٢الموحدسنةصافي ربح ال

٢٠١٦
ألف ريال قطري

٢٠١٥
ألف ريال قطري

موجودات

٣٩,٥١٢,٥٢٢٣٧,٦٩٨,٠٠٠اتإجمالي موجودات القطاع

٣,٠٣٨,٤٣٨٢,٨٤٢,٠٤٥اخرىمبالغ غير موزعة

٤٢,٥٥٠,٩٦٠٤٠,٥٤٠,٠٤٥إجمالي الموجودات الموحدة

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
٣٥,٢٢٦,٩٣٥٣٤,١٩٦,٢٢٣القطاعاتأصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقوحقوق إجمالي مطلوبات 
٦٤٦,٩٩٥٨١٤,٧١٠اخرىمبالغ غير موزعة

٣٥,٨٧٣,٩٣٠٣٥,٠١٠,٩٣٣إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق الموحدة



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٤-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

المناطق الجغرافية

للموجودات.عند تقديم المعلومات بناء على المناطق الجغرافية يستند اإليراد إلى الموقع الجغرافي للعمالء وتستند الموجودات إلى الموقع الجغرافي

قطر

دول مجلس 

التعاون الخليجي

األخرى

ل الشرق األوسط دو

بخالف دول مجلس 

اجماليباقي دول العالمأمريكا الشماليةأوروباالتعاون

ألف 

ريـال  قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال  قطري

٢٠١٦

١٦,٨٣٠٩١٦,٧٢٦١,٧١٥,٤٩١-١,٦٨١,١٣٦١٠,٧٠٨اإليرادات الخارجية

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

٢٠١٥

١٦,٧٠٥٣,٢٣٣٩,١٦٨١,٥٩٠,١١٢)١١,٦٩١(١,٥٥٧,٣٨٤١٥,٣١٣اإليرادات الخارجية

٢٠,٨٢٦,٦٦١٤٩٨,٧٨٦٢٧,٤٧٣١٠,٧٩٥١,٤٩٤٢٢٥,٨٦٦٢١,٥٩١,٠٧٥الموجودات غير المتداولة



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٥-

ةوتصنيف االداوت المالية القيمة العادل٧

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

القيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل

القيمة العادلة من 
القيمة العادلةإجمالي القيمة الدفتريةالتكلفة المطفأةالملكيةخالل حقوق

الف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري٢٠١٦

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

٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٧,٢٣٣,٣٢٦--موجودات تمويل
إستثمارات مالية:

١٧٨,١٨٩١٧٨,١٨٩-١,٢٢٠١٧٦,٩٦٩مقاسة بالقيمة 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 ماليةبنوك أرصدة من 
٦,٢١٩,٩٢٣٦,٢١٩,٩٢٣٦,٢١٩,٩٢٣--حسابات العمالء الجارية

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

--١٥,٤٥٣,٨١٥١٥,٤٥٣,٨١٥١٥,٤٥٣,٨١٥



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٦-

)ةتتم(ةوتصنيف االداوت الماليةالقيمة العادل٧

القيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل

القيمة العادلة من خالل 
القيمة العادلةإجمالي القيمة الدفتريةكلفة المطفأةالتحقوق الملكية

الف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري٢٠١٥

١,٩١٩,٠٣٩١,٩١٩,٠٣٩١,٩١٩,٠٣٩--مصرف قطر المركزينقد وأرصدة لدى 
٤,٦١٢,٢٥٦٤,٦١٢,٢٥٦٤,٦١٢,٢٥٦--أرصده لدى البنوك

٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢٤,٩٧٨,٠٧٣--موجودات تمويل
إستثمارات مالية:

١٨١,٠٩٢١٨١,٠٩٢-٤٦,٥٠٨١٣٤,٥٨٤مقاسة بالقيمة العادلة-
٦,٨٦٢,٣٣١٦,٨٦٢,٣٣١٦,٨٢٦,٦٥٥--المطفأةبالتكلفةمقاسة -

٤٤٤,٨٧٦٤٤٤,٨٧٦٤٤٤,٨٧٦--موجودات أخرى

٤٦,٥٠٨١٣٤,٥٨٤٣٨,٨١٦,٥٧٥٣٨,٩٩٧,٦٦٧٣٨,٩٦١,٩٩١

٤,٩٨٦,٥٦١٤,٩٨٦,٥٦١٤,٩٨٦,٥٦١--ومؤسسات ماليةبنوك أرصدة من 
٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٥٨٥,٨٧٧--حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٥,٧٥١٢,٥٤٥,٧٥١٢,٥٤٥,٧٥١--صكوك تمويل
٨١٤,٧١٠٨١٤,٧١٠٨١٤,٧١٠--مطلوبات أخرى

-
--١٤,٩٣٢,٨٩٩١٤,٩٣٢,٨٩٩١٤,٩٣٢,٨٩٩



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

ضاحات حول البیانات المالیة الموحدةإی
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٧-

مركزيالقطررفنقد وأرصدة لدى مص٨

٢٠١٦٢٠١٥
الف ريال قطريالف ريال قطري

١,٣٧٧,٣٤٠١,٣٨٥,٦٣١)١(احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

٣٦٥,٩٨٥٢٨٠,٨٥١أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

٢٩٤,٦٢٦٢٥٢,٥٥٧النقد

٢,٠٣٧,٩٥١١,٩١٩,٠٣٩

االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.)١(

بنوكالأرصدة لدى٩

٢٠١٦٢٠١٥
الف ريال قطريل قطريالف ريا

٣,٤٢٠,٢١٠٤,٢١٥,٣٨٢ودائع مضاربة 
٨٥,٩٣٩١٧٥,٠٠٠أرصده المرابحة في السلع والمعادن

٢٦٥,٠٢٠٢٢١,٨٧٤الحسابات الجارية

٣,٧٧١,١٦٩٤,٦١٢,٢٥٦



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

ضاحات حول البیانات المالیة الموحدةإی
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٨-

تمويلالموجودات ١٠

حسب النوع(أ)
٢٠١٦٢٠١٥

الف ريال قطريريال قطريالف 
٢٠,٠١١,٥٦٧١٩,٢٦٠,٥٣٠ةومساومةمرابح
٦,٣٧٩,٨١٦٥,١٤٧,٧٩٤بالتمليكةمنتهية اجار

٥٧٢,٩٤٠٤٣١,٤٧٦إستصناع
٢٢٠,٥٢٦٢٦٣,٩٠٨ةمضارب

١,٣٨٩٥,١٢٦مشاركة 
٢,٠٤١,٧٥١١,٧٠٢,٦١٣أخرى

٢٩,٢٢٧,٩٨٩٢٦,٨١١,٤٤٧إجمالي موجودات التمويل

)١,٥٦٠,٩٧٦()١,٥٩٩,٤٣٩(رباح مؤجلةأناقص:
)٢٤٩,٤٠٤()٣٦٤,٨٤٨(لالنخفاض في القيمة  مخصص

)٢٢,٩٩٤()٣٠,٣٧٦(أرباح معلقة

٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٤,٩٧٨,٠٧٣صافي موجودات التمويل  

مليون ريـال قطري).٥٠٩: ٢٠١٥مليون ريـال قطري (٤٢٧صناع تحت التنفيذعقود االستبلغ إجمالي القيمة الحالية ل

١,٤البالغة وخالل السنة، قام البنك بشطب ديون معدومة بعد توفر استيفاء الشروط المنصوص عليها بالكامل في تعليمات مصرف قطر المركزي 
مليون ريـال قطري).١,٣: ٢٠١٥مليون ريـال قطري (

من إجمالي موجودات التمويل %١,٧٤والذي يمثل٢٠١٦ديسمبر ٣١في كمامليون ريـال قطري٥١٠ودات التمويل المتعثرةإجمالي موجبلغ

).٪١,٧٠يمثل مليون ريـال قطري و ٤٥٦: ٢٠١٥(

كما يلي:هو حسب نوع العمالء صافي موجودات التمويلتوزيع 

٢٠١٦٢٠١٥
الف ريال قطريالف ريال قطري

٩,٨٩٣,٩٧٣٨,٩٧٠,٦٤٣الشركات

١٤,١٧٨,٢٦٢١٢,٧٤١,٢٢٨واخرىاألفراد 

٣,١٦١,٠٩١٣,٢٦٦,٢٠٢لعالقةالحكومة والهيئات ذات ا

٢٧,٢٣٣,٣٢٦٢٤,٩٧٨,٠٧٣



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

ضاحات حول البیانات المالیة الموحدةإی
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٩-

)تتمةموجودات التمويل (١٠

:و االرباح المعلقةلقيمة موجودات التمويانخفاضالحركة في مخصص )ب(

٢٠١٦٢٠١٥

إجمالياالرباح المعلقةانخفاض في القيمة

انخفاض في

إجمالياالرباح المعلقةالقيمة

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

٢٤٩,٤٠٤٢٢,٩٩٤٢٧٢,٣٩٨١٤٩,٧٥٧١٥,٦٦٢١٦٥,٤١٩يناير١الرصيد في 

١٦٨,٨٥٣٧,٨٧٨١٧٦,٧٣١١٠٨,٦٨٠٧,٤٩٦١١٦,١٧٦خالل السنةالتغير 

)٧,٨٦٢(-)٧,٨٦٢()٥٢,٥٠٧()٤٧٤()٥٢,٠٣٣(مسترد خالل السنة

)١,٣٣٥()١٦٤()١,١٧١()١,٣٩٨()٢٢()١,٣٧٦(شطب خالل السنة

٣٦٤,٨٤٨٣٠,٣٧٦٣٩٥,٢٢٤٢٤٩,٤٠٤٢٢,٩٩٤٢٧٢,٣٩٨ديسمبر٣١الرصيد في 

حسب القطاع:–موجودات التمويل قيمةإنخفاضالحركة في مخصص )ج(

إجماليافرادتمويل تمويل الشركات

ألف

قطريريال 

ألف

قطريريال 

ألف

قطريريال 

٢٠١٦٩٨,٠٨٣١٥١,٣٢١٢٤٩,٤٠٤يناير ١الرصيد في 

١١٦,٢٠٦٥٢,٦٤٧١٦٨,٨٥٣خالل السنةالتغير

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

)١,٣٧٦()٣٩٩()٩٧٧(شطب خالل السنة 

٢٠١٦٢٠٩,٠٥٠١٥٥,٧٩٨٣٦٤,٨٤٨ديسمبر ٣١الرصيد في 



بنك قطرالدولي االسالمي (ش.م.ق)

ضاحات حول البیانات المالیة الموحدةإی
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٧٠-

)تتمةموجودات التمويل (١٠

)تتمة(حسب القطاع–موجودات التمويل قيمةإنخفاضالحركة في مخصص )ج(

إجماليافرادتمويل تمويل الشركات

ألف

قطريريال 

ألف

قطريريال 

ألف

قطريريال 

٢٠١٥٢٠,٧٥٢١٢٩,٠٠٥١٤٩,٧٥٧يناير ١الرصيد في 

٨٥,٢٧٢٢٣,٤٠٨١٠٨,٦٨٠خالل السنةالتغير

)٧,٨٦٢(-)٧,٨٦٢(خالل السنةمسترد

)١,١٧١()١,٠٩٢()٧٩(شطب خالل السنة 

٢٠١٥٩٨,٠٨٣١٥١,٣٢١٢٤٩,٤٠٤ديسمبر ٣١الرصيد في 



)ش.م.ق(الدولي االسالمي قطربنك
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧١-

تتمة–موجودات التمويل١٠

حسب القطاع)د(
اجماليأخرىمضاربةإستصناعكلتملإجارة منتهية بامشاركةمرابحة ومساومة
ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطري

٢٠١٦
١,٦٥٣,١٦٣٣,٢٤١,٧٩١-١٨٠,١٨٧--١,٤٠٨,٤٤١مؤسسات 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

٢٠,٠١١,٥٦٧١,٣٨٩٦,٣٧٩,٨١٦٥٧٢,٩٤٠٢٢٠,٥٢٦٢,٠٤١,٧٥١٢٩,٢٢٧,٩٨٩إجمالي موجودات التمويل

)١,٥٩٩,٤٣٩(ناقص: ارباح مؤجلة
)٣٦٤,٨٤٨(موجودات التمويلنخفاض قيمةإلمخصص

)٣٠,٣٧٦(ةرباح معلقا

٢٧,٢٣٣,٣٢٦صافي موجودات التمويل

:مالحظة
.١٩في اإليضاح رقم ٢٠١٢تفاصيل موجودات التمويل المتعلقة بالصكوك المصدرة خالل سنة تم االفصاح عن 



)ش.م.ق(الدولي االسالمي قطربنك
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٢-

تتمة–التمويلموجودات ١٠

حسب القطاع(د)
اجماليأخرىمضاربةإستصناعإجارة منتهية بالتملكمشاركةمرابحة ومساومة

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطري

٢٠١٥
١,٢٠٢,١٦١٣,٣٨١,٩٥٠----٢,١٧٩,٧٨٩القةمؤسسات ذات عحكومة و
٩٧٦٣٤٣,٩٦٢-٤٠,٨٨١٣٥,٠٥٣-٢٦٧,٠٥٢ةالصناع
٢٦٠,٣٥١٢,٥٤٤٨,١١٧١٤,٧٦١١,٤١٧,٩٤٩-١,١٣٢,١٧٦ةالتجار

٣١٢,٦٦١٣,٠٧٩٦,٠٠٠٤,٠٧٤٢,٢٣٧,٥٢٥-١,٩١١,٧١١الخدمات
٤٢,٠١٠٩٥,٢٩٩٢٤٩,٧٩١٣٩٠,٦٣٢١,٥٣٧,١٦٠-٧٥٩,٤٢٨المقاوالت
١٨,٤٥١,٨٤٤-٤,١٥٩,٣١٧٢٢,٩٠٦-٤,٢٦٩,٦٢٠عقارات
٦٢,١٢٧٩,٣٥٢,٩٩٩-٨,٦٩٢,٩٥٢٥,١٢٦٣٣٢,٥٧٤٢٦٠,٢٢٠شخصي
٢٧,٨٨١٨٨,٠٥٨-١٢,٣٧٥--٤٧,٨٠٢أخرى

١٩,٢٦٠,٥٣٠٥,١٢٦٥,١٤٧,٧٩٤٤٣١,٤٧٦٢٦٣,٩٠٨١,٧٠٢,٦١٣٢٦,٨١١,٤٤٧إجمالي موجودات التمويل

)١,٥٦٠,٩٧٦(ناقص: ارباح مؤجلة
)٢٤٩,٤٠٤(موجودات التمويلنخفاض قيمةإلمخصص

)٢٢,٩٩٤(ةرباح معلقأ

٢٤,٩٧٨,٠٧٣صافي موجودات التمويل



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٣-

استثمارات مالية١١

٢٠١٦٢٠١٥

االجماليغير مدرجةمدرجةاالجماليغير مدرجةمدرجة
ألف

ريـال  قطري
ألف 

ريـال  قطري
ألف

ريـال  قطري
ألف

ريـال  قطري
ألف 

ريـال  قطري
ألف 

ريـال  قطري
مة قياستثمارات مصنفة بال
العادلة من خالل بيان 

الدخل:
دوات ذات طبيعة أ·

٤٦,٥٠٨-١,٢٢٠٤٦,٥٠٨-١,٢٢٠حقوق الملكية

٤٦,٥٠٨-١,٢٢٠٤٦,٥٠٨-١,٢٢٠
أدوات ذات إستثمارات في 

طبيعة دين المصنفة بالتكلفة 
)١المطفأة (

صكوك حكومة-
١,٩٤١,٨٩٩٤,٠١٤,٣٠٠٥,٩٥٦,١٩٩١,٩٤١,٤٠٢٣,٨٤٩,٤٢٣٥,٧٩٠,٨٢٥قطر

١,٢٢١,٦٠٢١٨,٩١٨١,٢٤٠,٥٢٠١,٠٥٠,٧١٠١٨,٩١٨١,٠٦٩,٦٢٨ذات معدل ثابت-
١,٨٧٨١,٨٧٨----ذات معدل متغير-

٣,١٦٣,٥٠١٤,٠٣٣,٢١٨٧,١٩٦,٧١٩٢,٩٩٢,١١٢٣,٨٧٠,٢١٩٦,٨٦٢,٣٣١
أدوات إستثمارات في 

حقوق ملكية مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق 

٧٠,٩٧٨١٠٥,٩٩١١٧٦,٩٦٩٢٧,٤٧٣١٠٧,١١١١٣٤,٥٨٤الملكية
٣,٢٣٥,٦٩٩٤,١٣٩,٢٠٩٧,٣٧٤,٩٠٨٣,٠٦٦,٠٩٣٣,٩٧٧,٣٣٠٧,٠٤٣,٤٢٣اإلجمالي

:تمالحظا

ريال قطري).مليون ٦,٨٢٧: ٢٠١٥قطري (مليون ريال ٧,١٥٥بلغت ٢٠١٦ر ديسمب٣١فيبالتكلفة المطفأة كما ةلالستثمارات المسجلةالعادلةالقيم)١(

(ب).٥في االيضاح رقم ةالعادلةوالتحويالت بين مستويات القيمةالعادلةمستويات قياس القيمتم اإلفصاح عن)٢(



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٤-

)تتمةمالية (استثمارات ١١

:ليكما يهي خالل السنةالملكيةبالقيمة العادلة من خالل حقوق المقيمةحقوق الملكية دوات أي ستثمارات فالمتراكم في القيمة العادلة لالالتغيرن إ

٢٠١٦٢٠١٥

قيمة عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

إجماليسالبة

قيمة عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

إجماليسالبة

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف

طريريال ق

---٣,٩٥١-٣,٩٥١يناير١الرصيد في 

٣,٩٥١-٢٩,٦٦٥٣,٩٥١)٢(٢٩,٦٦٧صافي التغير في القيمة العادلة

٣,٩٥١-٣٣,٦١٦٣,٩٥١)٢(٣٣,٦١٨ديسمبر٣١الرصيد في 

).: ال شئ٢٠١٥، لم تحقق المجموعة تغيير في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد (خالل السنة

كيةالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملدوات حقوق الملكية أوبالتكلفة المطفأةاألدوات ذات طبيعة دين المصنفةالحركة في مخصص انخفاض قيمة 
: كما يليهي 

٢٠١٦

ألف

قطريريال 

٢٠١٥

ألف 

قطريريال 

١٠٤,٥٩٤٩٤,٠٤٠يناير١الرصيد في 

١٣,٩١٩-ةللسنالمخصص 

)٣,٣٦٥()٧,٧٧٢(القيمة العادلةفيتغييرال

٩٦,٨٢٢١٠٤,٥٩٤ديسمبر٣١الرصيد في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٥-

استثمارات في شركات زميلة  ١٢

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريألف ال قطريريألف 

٣٤٨,٧٥٨٣٥٥,٣٣٨يناير١الرصيد في 

)٨٥٣(-ائر تقييم عملة اجنبية خس

١,٢٤٤)١٢,٢١٤(الحصة من نتائج األعمال 

)٣,٢٥٤(-مستلمةتوزيعات نقدية

)٣,٧١٧(-انخفاض في القيمة مكون خالل السنة

٣٣٦,٥٤٤٣٤٨,٧٥٨ديسمبر٣١الرصيد في 

:ستثمارات في شركات زميلة كما يلييمتلك البنك ا

بلد التأسيسأنشطة الشركةم الشركةاس

ةنسب

الملكية

٢٠١٦

الف

قطريريال

٢٠١٥

الف

قطريريال

٢٧٩,٦٩٣٢٩٢,٠٩٧٪٤٩قطرإستثمار عقاري(ش.م.خ.ق)القابضة مكين 

٥١,٦٣٧٥١,٧٦٥٪٤٩قطرتمويلشركة التسهيالت اإلسالمية (ذ.م.م)

--٪٢٠سورياتأمين)١(الشركة اإلسالمية السورية للتأمين

٥,٢١٤٤,٨٩٦٪٤٩قطرمقاوالتشركة المقاول (ذ.م.م)

٣٣٦,٥٤٤٣٤٨,٧٥٨

إضاح:
الشركة اإلسالمية شركة زميلة "علىألف ريال قطري ٣,٧١٧مبلغبتكوين مخصص خسائر انخفاض بالمجموعةقامت، ٢٠١٥سنةخالل )١(

.من القيمة الدفترية لالستثمار٪١٠٠" ليصل مجموع المخصص إلى ينالسورية للتأم



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٦-

)  تتمةاستثمارات في شركات زميلة (١٢

٣١هية في للسنة المنتالتي أخذت باإلعتبار من قبل المجموعة إلى البيانات المالية ًفيما يلي المركز المالي وإيرادات الشركات الزميلة استنادا 

:كالتاليهي و٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر 

٢٠١٦ديسمبر ٣١

شركة 

التسهيالت 

اإلسالمية 

(ذ.م.م)

شركة 

المقاول 

(ذ.م.م)

الشركة 

اإلسالمية 

السورية للتأمين

مكين لإلستثمار 

والتطوير العقاري 

إجمالي(ش.م.خ.ق)

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٣٦,٥٩٩١٠,٨٠٧٤٨,٩١٠٩٨٠,٦٩٣١,٠٧٧,٠٠٩إجمالي الموجودات

٢٠,٥٣٣٤٧٢٤,١٥٥٣٥٠,٣٩٦٣٩٥,١٣١إجمالي المطلوبات

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

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



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٧-

)تتمةاستثمارات في شركات زميلة (١٢

٢٠١٥ديسمبر ٣١

شركة 

التسهيالت 

اإلسالمية 

(ذ.م.م)

شركة المقاول 

(ذ.م.م)

الشركة 

اإلسالمية 

السورية للتأمين

مكين لإلستثمار 

والتطوير 

العقاري 

إجمالي(ش.م.خ.ق)

الف

ريال قطري

فال

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

١٢٦,٥٠٨١٠,٥٩٠٤٨,٢٠٩١,٠١٧,٨٦٦١,٢٠٣,١٧٣إجمالي الموجودات

٢٧,٥٠٦٩٠٢٥,٧٠٢٣٦٧,٨٨٤٤٢١,١٨٢إجمالي المطلوبات

١٦,١٩١٢,٩٠٥٥,٦٩٠٤٢,٧٠١٦٧,٤٨٧إجمالي اإليرادات

١,٢٤٤)١,٦٠٥(-٢,٤١٥٤٣٤الربح/ (الخسارة)الحصة من صافي 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٨-

عقاريةاستثمارات ١٣

٢٠١٦٢٠١٥
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٤٣٤,٦٤٠٤٨٦,٣٧٤يناير١الرصيد في 

)٤٧,٦٨٦(-اإلستبعادات

)٤,٠٤٨()٤,٠٥٠(خالل السنةاالستهالك 

٤٣٠,٥٩٠٤٣٤,٦٤٠

:إيضاح

مليون ريال قطري).١,١٠٨: ٢٠١٥مليون ريال قطري (١,٠٣٠بمبلغ ٢٠١٦ديسمبر ٣١القيمة العادلة لالستثمار في العقارات كما في بلغت

مات التي قام بها مثمنين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية والخبرة للتقييم في موقعاعتمدت القيمة العادلة لإلستثمارات في العقارات على متوسط التقيي

                                     . تم تحديد القيمة العادلة بناء  على معامالت حديثة بالسوق وكذلك معرفة ٢٠١٥ديسمبر ٣١و ٢٠١٦ديسمبر ٣١وفئة العقارات المقيمة كما في 

المقيمين المستقلين وأحكامهم المهنية.

مارات في العقارات في دولة قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.تقع االستث

ألف ريال ٢٥,١٧٠: ٢٠١٥ألف ريال قطري (٢٦,٤٣٢بلغت قيمة إيرادات اإليجار من االستثمارات في العقارات المدرجة في بيان الدخل الموحد 

قطري).

(٣٤٠صالح والصيانة) مبلغ بلغت مصاريف التشغيل المباشرة (تشمل اإل ألف ريال قطري) والتي نشأت من ٣٧٧: ٢٠١٥ألف ريال قطري 

االستثمارات في العقارات التي حققت إيرادات إيجار خالل السنة وأدرجت في بيان الدخل الموحد تحت بند "مصاريف أخرى". 

ألف ريال قطري) والتي تمتلكها مشاركة مع ١٨٠,٠٢٦: ٢٠١٥ألف ريال قطري (١٧٨,٩٨٧يتضمن االستثمار في العقارات حصة البنك مبلغ 

أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادية المطبقة على مؤسسات الملكية المشتركة. 

ال يخضع استثمار الشركة في العقارات إلى أية أتعاب أخرى أو رهن أو حظر على نقل الملكية. 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٧٩-

موجودات ثابتة١٤

اضي ومبانيأر
معدات تقنية 

المعلومات
أثاث 

إجماليسياراتوتركيبات
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

التكلفة

٢٠١٦٦٠٨,٧٤٩٨٩,٤٥٥١٠٦,٦٨٧١,٥٦٨٨٠٦,٤٥٩يناير ١الرصيد في 

١٧,٠١٣-١٤,١٤٤١,١٥٩١,٧١٠اضافات

)٧(-)٧(--استبعادات 

٢٠١٦٦٢٢,٨٩٣٩٠,٦١٤١٠٨,٣٩٠١,٥٦٨٨٢٣,٤٦٥ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠١٥٥٠٥,٤١٦٧٣,٠١٩٦٠,٥٦٩١,٥٠٥٦٤٠,٥٠٩يناير ١الرصيد في 

١٠٣,٣٣٣١٦,٤٣٦٤٦,١١٨٥٦٤١٦٦,٤٥١اضافات

(٥٠١)(٥٠١)---استبعادات 

٢٠١٥٦٠٨,٧٤٩٨٩,٤٥٥١٠٦,٦٨٧١,٥٦٨٨٠٦,٤٥٩ديسمبر ٣١الرصيد في 

اإلستهالك المتراكم  
٢٠١٦١٧,٥٧٩٦٠,٦٩٩٥٤,٤٢٥٥٨١١٣٣,٢٨٤يناير ١الرصيد في 

١,٢٦١٤,٦١٦٣,٤١٩٢٦٧٩,٥٦٣خالل السنةاإلستهالك

٢٠١٦١٨,٨٤٠٦٥,٣١٥٥٧,٨٤٤٨٤٨١٤٢,٨٤٧مبر ديس٣١الرصيد في 

٢٠١٥١٦,٣٢١٥٦,٦٤٨٥٠,٩٣٨٧٤٦١٢٤,٦٥٣يناير ١الرصيد في 

١,٢٥٨٤,٠٥١٣,٤٨٧٢٥٧٩,٠٥٣خالل السنةاإلستهالك

(٤٢٢)(٤٢٢)---خاص باالستبعادات

٢٠١٥١٧,٥٧٩٦٠,٦٩٩٥٤.٤٢٥٥٨١١٣٣,٢٨٤ديسمبر ٣١الرصيد في 

القيم الدفترية

٢٠١٥٥٩١,١٧٠٢٨,٧٥٦٥٢,٢٦٢٩٨٧٦٧٣,١٧٥ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠١٦٦٠٤,٠٥٣٢٥,٢٩٩٥٠,٥٤٦٧٢٠٦٨٠,٦١٨ديسمبر ٣١الرصيد في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٠-

موجودات غير ملموسة ١٥

اإلجماليتحت التنفيذبرمجيات

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

التكلفة

١٦,٥٨٩-٢٠١٦١٦,٥٨٩يناير ١الرصيد في 

٦,١٨٧-٦,١٨٧إضافات

)٤,٤٩٣(-)٤,٤٩٣(خالل السنةإطفاء

١٨,٢٨٣-٢٠١٦١٨,٢٨٣ديسمبر ٣١الرصيد في 

١٥,٥٢١١٥,٥٢١-٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

٣,٤٦٢٣,٤٦٢-إضافات

-(١٨,٩٨٣)١٨,٩٨٣تحويالت 

(٢,٣٩٤)-(٢,٣٩٤)خالل السنةإطفاء

١٦,٥٨٩-٢٠١٥١٦,٥٨٩ديسمبر ٣١الرصيد في 

موجودات أخرى١٦

٢٠١٦٢٠١٥
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٥٠٧,٢٢٩٣٥٧,٠٣٩أرباح مستحقة

٨١,٢٣٥٦٩,٢١٦ً     لغ مدفوعة مقدما  وسلفمبا

٧٩,١٠٧٨٧,٨٣٧أخرى

٦٦٧,٥٧١٥١٤,٠٩٢



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨١-

ومؤسسات مالية بنوك منأرصدة ١٧

٢٠١٦
الف

يريال قطر

٢٠١٥
الف

ريال قطري

٥,٧٧٨,٠٢٩٤,٧٥٦,٩٨٦وكالة دائنة

٢٦١,٢٨١٢٢٩,٥٧٥حسابات جارية

٦,٠٣٩,٣١٠٤,٩٨٦,٥٦١

:إيضاح
يوم إلى تسعة ثالثة عشر:٢٠١٥ثالثة أيام إلى ثمانية عشر شهرا (تتضمن الوكالة الدائنة تسهيالت متنوعة بتواريخ استحقاق تتراوح ما بين

.)٪٢,٣٥-٪٢٠١٥:٠,٤٠(٪٣,٠٠-٪٠,٣٠وتحتسب عليها معدالت ربح بمعدل)ًوعشرون شهرا 

ت العمالء الجاريةحسابا١٨

٢٠١٦
الف

ريال قطري

٢٠١٥

الف
ريال قطري

حسابات العمالء الجارية حسب القطاع:

٣,٨٥٩,٢٨٦٣,٤٦٧,٦٢٩أفراد-

١,٨٣٥,٦١٥٢,٣٨٧,٨٧٢شركات -

٥٢٢,٢٧٥٧٢٧,٠٣٤حكومة -

٢,٧٤٧٣,٣٤٢المصرفيةالمؤسسات المالية غير -

٦,٢١٩,٩٢٣٦,٥٨٥,٨٧٧

صكوك تمويل ١٩

مليون دوالر أمريكي ٧٠٠قيمتها بلغت("الصكوك") قام البنك بإصدار صكوك متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية، ٢٠١٢أكتوبر ١٨في 

٨,٧ا. بلغت تكلفة إصدار الصكوك خمس سنوات. هذه الصكوك مدرجة في بورصة ايرلندلريـال قطري) تستحق قيمتها خالمليون ٢,٥٤٩(

مليون ريـال قطري يتم إطفاءها على مدى عمر الصكوك.

دار الصبنك قطر الدولي االسالميإلى شركة ("موجودات الصكوك")ةالمحددام  البنك بتحويل بعض الموجوداتصدار  قيتشمل شروط هذا اال

لهذا الغرض.تأسست في جزركايمن (المصدر)، وهي شركةةالمحدودالصكوك 

وذلك هعلى أساس نصف سنوي. يقوم المصدر بسداد مبلغ التوزيع المتفق عليتدفع للمستثمر٪٢,٦٨٨ابت بنسبة معدل ربح ثالصكوكتحمل

.الصكوكموجودات من العوائد المستلمة من 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٢-

تتمة -صكوك تمويل ١٩

بسعر كوك الصموجودات بإعادة شراء الصكوكستحقاقإفى تاريخ ويتعهد البنك دارتها ، إيستمر فوسيصكوكموجودات اليسيطر البنك على 

مليون دوالر أمريكي.٧٠٠

ديسمبر هي كما يلي:٣١الصكوك كما في المتعلقة بإن تفاصيل موجودات التمويل 

ديسمبر ٣١

٢٠١٦
الف

يريال قطر

٢٠١٥
الف

يريال قطر

٢,٢٠٧,٣٨٩٢,٢٦٣,٧٣١منتهية بالتملكإجارة
٣٦٩,٨٦٠٣٦٢,٨٢٤مساومة

٢,٥٧٧,٢٤٩٢,٦٢٦,٥٥٥إجمالي موجودات التمويل المتعلقة بالصكوك

ديسمبر هي كما يلي:٣١الحركة في صكوك التمويل كما في 

٢٠١٦
الف

يريال قطر

٢٠١٥
الف

يريال قطر

٢,٥٤٩,٠٥٠٢,٥٤٩,٠٥٠صكوك دائنة
)٣,٢٩٩()١,٤٦٣(مصاريف مدفوعة مقدما غير مطفأة

٢,٥٤٧,٥٨٧٢,٥٤٥,٧٥١

رىأخمطلوبات ٢٠
٢٠١٥

الف

يريال قطر

٢٠١٦

الف

يريال قطر

١٠٠,٩٤٠ ١٥٧,٠٦٤ تأمينات نقدية
٤١٣,٥٧٤ ٧٥,٨٢٩ شيكات مقبولة الدفع 
٤٦,٤٤٤ ٤٧,٥٨٥ مصروفات مستحقة
٣٣,٤٣٨ ٤٢,٨٤١ أرباح مستحقة للمساهمين
٣٨,١٠٦ ٣٢,٦٢٠ محتجزات من موردين
٢٨,٦٠٢ ٣٠,٠٩٤ أرباح مستحقة لحملة الصكوك
٢٧,٩٠٦ ٢٦,٩٤٣ )١(للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 
١٣,٧٣٤ ٢١,٨٤٢ تصفية الحسابات المعلقة 
١٩,٦٠٤ ١٩,٦١٩ إلجتماعية والرياضيةالمساهمة في صندوق دعم األنشطة ا
١٥,٦١٣ ١٦,٣٦٤ دفعات مقدمة من العمالء
٩,٢٤٦ ١٠,٣٣١ دفعات بطاقات الفيزا وشبكة الصراف اآللي
٣,٢٢٠ ٣,٤٩٢ ارصدة غير مطالب بها

٦٤,٢٨٣ ١٦٢,٣٧١ اخرى

٨١٤,٧١٠ ٦٤٦,٩٩٥ ديسمبر٣١الرصيد في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٣-

تتمة –رىأخمطلوبات ٢٠

:إيضاح

نهاية خدمة الموظفين هي كما يلي:مخصص مكافأةفي الحركة)١(

٢٠١٦٢٠١٥
الف ريال قطريالف ريال قطري

٢٧,٩٠٦٢٣,٣٣٣يناير١الرصيد في 
٣,٢٦٦٨,٠٥٦)٢٨(إيضاح ر للسنةيالتغ

)٣,٤٨٣()٤,٢٢٩(مدفوعات خالل السنة

٢٦,٩٤٣٢٧,٩٠٦ديسمبر٣١الرصيد في 

قالمطلاالستثمارحساباتحقوق أصحاب ٢١
٢٠١٦٢٠١٥

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

٢٠,٣١٩,١٧٤٢٠,٠١٦,٧٦١رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق قبل الحصة من األرباح 

٣٦٣,١٦٠٢٦٩,٠٦٣األرباح للسنة (أ)يضاف: حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من 

)٢٠٩,٨٦٤()٢٨٢,٧٩٩(يطرح: األرباح المدفوعة خالل السنة 

إجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد توزيع الربح وقبل 

٢٠,٣٩٩,٥٣٥٢٠,٠٧٥,٩٦٠حتياطي القيمة العادلة (ب)إالحصة من

حسب النوع:

٢٠١٦
الف

ريال قطري

٢٠١٥
الف 

ريال قطري

١٣,٨٣٤,٤١٠١٣,٤١٤,٤٦٣حسابات ألجل

٦,٥٦٥,١٢٥٦,٦٦١,٤٩٧حسابات توفير

٢٠,٣٩٩,٥٣٥٢٠,٠٧٥,٩٦٠إجمالي (ب)



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٤-

تتمة –قحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطل٢١
٢٠١٦
الف 

ريال قطري

٢٠١٥
الف

ريال قطري
حسب القطاع:

١٤,٦٩٠,٣٥١١٢,٢٥٣,٢٤٩األفراد

٢,٣٠٥,١٦٠٢,٣٦٢,٦٤٠الحكومة 

٢,٦٧٧,٥٠٤٤,٠٦٧,٣١٤الشركات

٣٦٨,٣٦٦٦١٩,٠٧٥المصرفيةالمؤسسات المالية غير 

٣٥٨,١٥٤٧٧٣,٦٨٢مؤسسات شبه حكومية 

٢٠,٣٩٩,٥٣٥٢٠,٠٧٥,٩٦٠إجمالي (ب)

٢٠١٦
الف

ريال قطري

٢٠١٥
الف 

ريال قطري
إجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد توزيع الربح وقبل 

٢٠,٣٩٩,٥٣٥٢٠,٠٧٥,٩٦٠الحصة من إحتياطي القيمة العادلة (ب)

٢٠,٥٨٠٢,٠٧٤الحصة في احتياطي القيمة العادلة 

٢٠,٤٢٠,١١٥٢٠,٠٧٨,٠٣٤ب حسابات االستثمار المطلقإجمالي رصيد حقوق أصحا

٢٠١٦
الف 

ريال قطري

٢٠١٥
الف

ريال قطري
قبل حصة البنك حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من أرباح السنة 

٧٠٢,٧٩٩٦٥٢,٦٤٨كمضارب 

)٤٢٩,٥٢٥()٤٥٥,٥٧٥(حصة المضارب

١١٥,٩٣٦٤٥,٩٤٠البنكالدعم من 

٣٦٣,١٦٠٢٦٩,٠٦٣(أ)صافي العائد على اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٥-

حقوق المساهمين٢٢

رأس المال(أ)
عدد األسهم (باأللف)

٢٠١٦٢٠١٥

ديسمبر٣١في كما 

١٥١,٣٦٩١٥١,٣٦٩رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل*

ريال قطري ١٠ية للسهم مليون سهم القيمة االسم١٥١,٤قطري مقسم الى ألف ريال١,٥١٣,٦٨٧ال المصدر و المدفوع بالكامل بلغ رأس الم* 

.ريال قطري)١٠مة االسمية للسهم مليون سهم القي١٥١,٤ألف ريال قطري مقسم الى ١,٥١٣,٦٨٧: ٢٠١٥(

االحتياطي القانوني)ب(

المنسوب لمساهمي البنك إلى االحتياطي حتى ربح السنةمن صافي ٪١٠، يحول ٢٠١٢لسنة ١٣ركزي رقم وفقا لقانون مصرف قطر الم

الشركات من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون ٪١٠٠يصبح االحتياطي القانوني مساويا 

لسنة ا. لم تقم المجموعة بتخصيص أية مبالغ لإلحتياطي القانوني في عد موافقة مصرف قطر المركزيوب٢٠١٥لسنة ١١رقم التجارية القطرية

من رأس المال المدفوع.٪١٠٠) حيث أن اإلحتياطي القانوني يزيد عن : ال شئ ٢٠١٥الحالية (

مخاطراحتياطي (ج)

خاص والالعامطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من القطاعين مصرف قطر المركزي يجب إنشاء احتياطي مخاطر لتغلتعليماتًوفقا 

عن إجمالي تعرض القطاع الخاص الذي يقع على المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة ٪٢,٥شتراط حد أدنى بنسبة إب

و التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أ.والربح المعلق

قطري).ريالمليون٧٣,٦٥: ٢٠١٥(مليون ريال قطري٢٣,٧٥المباشر. بلغ إجمالي المبلغ المحول إلحتياطي المخاطر خالل السنة 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٦-

تتمة حقوق المساهمين٢٢

تتمة –رأس المال

إحتياطي القيمة العادلة )د(
لقيمة العادلة يمثل أرباح أو خسائر غير محققة وبالتالي فهي غير قابلة للتوزيع إال من خالل تحقق األرباح وإدراجها في بيان إحتياطي ا

الدخل الموحد.

٢٠١٦٢٠١٥

ألف ريال قطريألف ريال قطري

الملكيةإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
-١,٨٧٧يناير ١الرصيد في 

٢٩,٦٦٥٣,٩٥١إعادة التقييم للسنة
)٢,٠٧٤()١٨,٥٠٦(حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلق 

١٣,٠٣٦١,٨٧٧ديسمبر ٣١الرصيد في 

احتياطيات أخرى)هـ(

يتضمن بند إحتياطيات أخرى حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم التوزيعات النقدية المستلمة.

كما يلي:هي الحصة غير الموزعة من أرباح في شركات زميلة فيلحركة ا

٢٠١٦٢٠١٥

ألف 

ريـال قطري

ألف 

ريـال قطري

الحصة غير الموزعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة

٨٤,٤٧٧٨٤,٨٨٢يناير١الرصيد في 

)٣,٢٥٤(-شركات زميلةمن ة: توزيعات أرباح مستلمناقص

٣١٩٢,٨٤٩يضاف : األرباح غير الموزعة للشركات الزميلة خالل السنة

٨٤,٧٩٦٨٤,٤٧٧ديسمبر ٣١الرصيد في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٧-

حقوق المساهمين (تتمة)٢٢

أرباح نقدية مقترح توزيعها)و(

ريال٤بواقع وريال قطري ونملي٦٠٥,٤٨بمبلغرأس المال المدفوع من٪٤٠اقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات أرباح بنسبة 

خاضعةوهي ، ريال قطري للسهم) ٤بواقعوريال قطري مليون٦٠٥,٤٨بمبلغمن رأس المال المدفوع ٪٢٠١٥:٤٠قطري للسهم (

.للبنكفي اجتماع الجمعية العمومية السنوي البنكموافقة مساهميل

صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي٢٣

مليار ريال قطري. ١قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بمبلغ ،٢٠١٦خالل عام 

هذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنويا. ان معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت 

للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما ان حملة الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح على ان يتم مراجعته في حال التجديد. يكون

على الصكوك. هذه الصكوك ليس لديها تاريخ االستحقاق ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية. 

إيرادات أنشطة التمويل٢٤

٢٠١٦
لفا

ريـال قطري

٢٠١٥
لف ا

ريـال قطري

٩٢٠,٧٣٢٨٢٨,٨١٩ابحة و مساومةمر

٢٩٧,٢٥١٢٧٥,٠٥٩منتهية بالتملكإجارة

٣٠,٢١٣١٦,٢٤٠استصناع

١٣,٧٣٦١٥,١٨٦مضاربة

٣٣٣-مشاركة

١,٢٦١,٩٣٢١,١٣٥,٦٣٧

ستثمارصافي إيرادات أنشطة اال٢٥
٢٠١٦
ألف

ريـال قطري

٢٠١٥
ألف
قطريريـال 

٢٠٦,٩٩٥١٩٣,٥٨١في أدوات ذات طبيعة دينإيراد من استثمارات 
٥٢,٦٩١٢٤,٦٢٧بنوك إسالميةودائع لدىإيراد من

٢٦,٤٣٢٢٥,١٧٠عقاريةايرادات ايجارات من استثمارات 
٢١,٢٤٩١٢,٣٧٥في أدوات ذات طبيعة دينصافي الربح من استثمارات 

٢,٩٩١٢,٩٣٦إيراد توزيعات أرباح 
٩٤٦٢,٠٢٦إيراد سندات خزينة مصرف قطر المركزي 

٦٧,٨١١-عقاريةاستثمارات صافي الربح من بيع 
)١٧,٦٥٧()٤,٤١٠(من استثمارات في حقوق الملكيةالخسارةصافي 

٣٠٦,٨٩٤٣١٠,٨٦٩



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٨-

صافي ايرادات رسوم وعموالت٢٦

إيرادات رسوم عمالت

٢٠١٦
ف أل

ريـال قطري

٢٠١٥
ألف

ريـال قطري

٨٢,٠٦٤٧٠,٦٧٤رسوم خدمات مصرفية
٦٠,٩٤٥٦٨,٨٤٨عموالت على التمويل المحلي

١٧,٥٧٧٢٠,٣١١اعتمادات وخطابات ضمانعنعموالت 

١٦٠,٥٨٦١٥٩,٨٣٣
)٣٣,٠٠٨()٤٢,٩٣٩(رسوم وعموالت مصروفات 

١١٧,٦٤٧١٢٦,٨٢٥صافي ايرادات رسوم وعموالت

٢٠١٦عمليات النقد األجنبيصافي ربح٢٧
ألف

ريـال قطري

٢٠١٥
ألف 

ريـال قطري

٢١,٣٢١١٣,٥٩٠التعامل بالعمالت األجنبية

١٩,٩١١١,٩٤٧إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

٤١,٢٣٢١٥,٥٣٧

تكاليف الموظفين٢٨
٢٠١٦
ألف 

ريـال قطري

٢٠١٥
ألف

ريـال قطري

٦٢,٩٨٩٦١,٣٤٠ساسيةأرواتب 

٢٥,٣٨١٢٦,٢٠١بدل سكن 

٣,٢٦٦٨,٠٥٦)٢٠(إيضاح نهاية خدمة الموظفينمكافأة

٣,٠٩٠٣,٧٩١تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

٨٧٨١,٣٨١تدريب

٦٢,٨٥٤٦٦,٨٦٩منافع موظفين أخرى

١٥٨,٤٥٨١٦٧,٦٣٨



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٨٩-

مصروفات أخرى٢٩
٢٠١٥
الف 

ريال قطري

٢٠١٦
الف 

ريال قطري
٢٣,٠٩٣ ٢٥,٦٧٩ مصاريف الحاسب االلي والصراف االلي

٢٦,٠٦٥ ٢٥,٤٥٦ إيجار

١٥,٤٧١ ١٨,٢٨٧ وهاتفتليكسوبريد 

١١,٩٧٤ ١٢,٧٣٨ االدارةت أعضاء مجلس آمكاف

١٢,٢٧٠ ٩,٥٣٦ دعاية وإعالن

٧,٢٤٩ ٨,٣٧٨ رسوم واشتراكات

٦,٨٣٤ ٨,٣٤٦ مصاريف خدمات خارجية 

٤,٥٥٨ ٣,٨٦١ اتعاب مهنية

٤,٠٠١ ٣,٤١٣ صيانة ونظافةمصاريف 

٢,٩٣٥ ٣,٠٧٢ مصاريف استثمارات

٩٨٢ ١,٤٨٩ نيةأممصاريف خدمات 

١,٠١٠ ١,٣٩٣ مياه وكهرباء

١,٦٠٣ ١,٢٤٢ قرطاسية ومطبوعات

١,٣١٧ ٩٧٧ مصاريف سفر وتنقالت

١,٢١٠ ٩٠٤ ينأمت

٨١١ ٧٦٧ ت الرقابة الشرعيةآمكاف

٧٥ ٦٣٠ تبرعات

٩٥١ ٤٦٩ مصاريف ضيافة

١,٦٤٣ ١,٩٥٣ مصاريف متنوعة

١٢٤,٠٥٢ ١٢٨,٥٩٠



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٠-

محتملةمطلوباتوإلتزامات٣٠

٢٠١٦
ألف

ريـال قطري

٢٠١٥
ألف 

ريـال قطري
المطلوبات المحتملة

٤,٩٨٩,٧٥٣٥,٣١٣,٣٩٨تسهيالت غير مستغلة 

٣,٥٥٢,٩٩٣٣,٤١٠,٧٨٤خطابات ضمان 

٣٤٤,٠٠٨٦٢٦,٣٣٧اعتمادات مستندية

٣٥,٧٠٣-قبوالت بنكية

٩,٠٧٥٧,٢١٥اخرى

٨,٨٩٥,٨٢٩٩,٣٩٣,٤٣٧

غير مستغلةتسهيالت
لتزامات قد تنتهي أن االتمثل االلتزامات بتقديم االئتمان التزامات تعاقدية لمنح تمويالت وائتمان متجدد. ينتهي معظم تلك االلتزامات في السنة المقبلة. بما 

.دون أن يتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية

خطابات ضمان واعتمادات مستندية

االعتمادات المستندية عند وقوع حدث محدد. لدى خطابات الضمان واالعتمادات المستندية و خطابات الضمانالمجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء لتزمت

الجاهزة للسحب نفس مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالتمويالت.



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩١-

وبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقتركز الموجودات والمطل٣١

القطاع الجغرافي

:يالجغرافحسب التوزيعق أصحاب حسابات االستثمار المطلقفيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقو

قطر٢٠١٦

دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمريكا الشماليةأوروبااألخرىالخليجي

الف 

ال قطريري

الف 

ريال قطري

الف 

ريال قطري

لف ا

ريال قطري

الف 

ريال قطري

لف ا

ريال قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى 

٢,٠٣٧,٩٥١----٢,٠٣٧,٩٥١المركزي

٣,٣٢٠,٩٢٤٢٠٥,٠٢٢١١٦,٨٦٥٨٩,١٤٤٣٩,٢١٤٣,٧٧١,١٦٩أرصدة لدى البنوك

١٢٧,٢٣٣,٣٢٦-٨٩٠,٦٧٤-٢٦,٣٤٢,٦٥١موجودات تمويل

٦,٦٨٣,٤٤٧٤٠٩,٧٦٧٨,٩٢٢٦٠٨٢٧٢,١٦٤٧,٣٧٤,٩٠٨استثمارات مالية

٣٣٦,٥٤٤----٣٣٦,٥٤٤استثمارات في شركات زميلة

٤٣٠,٥٩٠---٢٤١,٩٥١١٨٨,٦٣٩عقاريةاستثمارات 

٦٨٠,٦١٨----٦٨٠,٦١٨موجودات ثابتة

١٨,٢٨٣----١٨,٢٨٣غير ملموسة موجودات 

٦٦٧,٥٧١----٦٦٧,٥٧١ات أخرىموجود

٤٠,٣٢٩,٩٤٠٨٠٣,٤٢٨١,٠١٦,٤٦١٨٩,٧٥٢٣١١,٣٧٩٤٢,٥٥٠,٩٦٠إجمالي الموجودات 
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-٩٢-

)تتمةتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق (٣١
)تتمةالقطاع الجغرافي (

قطر٢٠١٦
دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمريكا الشماليةأوروباىالخليجي األخر
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار المطلق 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
المطلوبات

٨١٤,٨٥٢٦,٠٣٩,٣١٠--١,٠٣٨,٧٦١٤,١٨٥,٦٩٧ومؤسسات ماليةبنوكمن أرصدة 
٢٩٩٦,٢١٩,٩٢٣-٦,٢١٩,٥٦٢٢٦٣٦حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٧,٥٨٧----٢,٥٤٧,٥٨٧صكوك تمويل
٦٤٦,٩٩٥----٦٤٦,٩٩٥مطلوبات أخرى

٨١٥,١٥١١٥,٤٥٣,٨١٥-١٠,٤٥٢,٩٠٥٤,١٨٥,٧٢٣٣٦إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
٧٣٠٢٠,٤٢٠,١١٥--١٩,٥١٨,١١١٩٠١,٢٧٤المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 
٨١٥,٨٨١٣٥,٨٧٣,٩٣٠-٢٩,٩٧١,٠١٦٥,٠٨٦,٩٩٧٣٦حسابات االستثمار المطلق

قطر٢٠١٥

دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمريكا الشماليةأوروباالخليجي األخرى

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

يال قطرير

الف

ريال قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى 

١,٩١٩,٠٣٩----١,٩١٩,٠٣٩المركزي

٤,٣٥٤,٠٩٦٤٨,٠١٨١٦٣,٧١٥٣٩,٩٩٤٦,٤٣٣٤,٦١٢,٢٥٦أرصدة لدى البنوك

٤٥٢٤,٩٧٨,٠٧٣-٨٩٠,٦٩٠-٢٤,٠٨٧,٣٣٨موجودات تمويل

٦,٤٦٨,٢٢٦٣١٠,١٤٧١٠,٧٩٥١,٤٩٤٢٥٢,٧٦١٧,٠٤٣,٤٢٣استثمارات مالية

٣٤٨,٧٥٨----٣٤٨,٧٥٨استثمارات في شركات زميلة

٤٣٤,٦٤٠---٢٤٦,٠٠١١٨٨,٦٣٩عقاريةاستثمارات 

٦٧٣,١٧٥----٦٧٣,١٧٥موجودات ثابتة

١٦,٥٨٩----١٦,٥٨٩موجودات غير ملموسة

٥١٤,٠٩٢----٥١٤,٠٩٢موجودات أخرى

٣٨,٦٢٧,٣١٤٥٤٦,٨٠٤١,٠٦٥,٢٠٠٤١,٤٨٨٢٥٩,٢٣٩٤٠,٥٤٠,٠٤٥إجمالي الموجودات 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٣-

(تتمة)تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق ٣١

)تتمةالقطاع الجغرافي (

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

المطلوبات

قطر

دول مجلس 

لتعاون الخليجي ا

أوروبااألخرى

أمريكا 

اجماليأخرىالشمالية

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٦٤٩,٣٤٤٤,١١١,٩٢٩٥,٤٢٤٩,١٤٦٢١٠,٧١٨٤,٩٨٦,٥٦١ومؤسسات ماليةبنوكمن أرصدة 

٦,٥٨٤,١٨٨٨٤٢٧٩١١٦٦٥٢٦,٥٨٥,٨٧٧حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٥,٧٥١----٢,٥٤٥,٧٥١صكوك تمويل

٨١٤,٧١٠----٨١٤,٧١٠مطلوبات أخرى

١٠,٥٩٣,٩٩٣٤,١١٢,٧٧١٥,٥٠٣٩,٢٦٢٢١١,٣٧٠١٤,٩٣٢,٨٩٩إجمالي المطلوبات

١٩,١٧٥,١٨٤٩٠١,٢٧٥١٥١,٥٦٩٢٠,٠٧٨,٠٣٤سابات االستثمار المطلقحقوق أصحاب ح

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

٢٩,٧٦٩,١٧٧٥,٠١٤,٠٤٦٥,٥٠٤٩,٢٦٧٢١٢,٩٣٩٣٥,٠١٠,٩٣٣االستثمار المطلق



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٤-

آجال االستحقاق٣٢

اجماليسنوات٣أكثر من تسنوا٣-سنة سنة-أشهر ٦أشهر٦-٣أشهر٣حتى ٢٠١٦

الف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال 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 تمويل

٥٩٩,٣٠٠٤٠٠,٠٠٠٣٢٦,١٢٩٤,٠١٧,٠٦٨٢,٠٣٢,٤١١٧,٣٧٤,٩٠٨استثمارات مالية

٣٣٦,٥٤٤٣٣٦,٥٤٤----استثمارات في شركات زميلة

٤٣٠,٥٩٠٤٣٠,٥٩٠----عقاريةاستثمارات 

٦٨٠,٦١٨٦٨٠,٦٨١----موجودات ثابتة

١٨,٢٨٣١٨,٢٨٣----موجودات غير ملموسة 

٦٦٧,٥٧١---٥٨٦,٢٩١٨١,٢٨٠موجودات أخرى

٩,٧٦٢,٢٠١٣,٩٥٧,٨٩١٦,٥٧٣,٧٥٩٧,٧٧٣,٠٢٢١٤,٤٨٤,٠٨٧٤٢,٥٥٠,٩٦٠إجمالي الموجودات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و

المطلوبات

٦,٠٣٩,٣١٠-٤,١٦٢,٠٠٥٣٢٧,٣٧١٣٩٦,٥٥٩١,١٥٣,٣٧٥ومؤسسات مالية بنوكمن رصدة أ

٦,٢١٩,٩٢٣----٦,٢١٩,٩٢٣حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٧,٥٨٧--٢,٥٤٧,٥٨٧--صكوك تمويل 

٤٦,٨١٧٦٤٦,٩٩٥-٤٥٨,١٤٤٣٠,٠٩٤١١١,٩٤٠مطلوبات أخرى

١٠,٨٤٠,٠٧٢٣٥٧,٤٦٥٣,٠٥٦,٠٨٦١,١٥٣,٣٧٥٤٦,٨١٧١٥,٤٥٣,٨١٥إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

٢٠,٤٢٠,١١٥-١١,٨٧٥,٩٥٤٢,٩٤٠,٠٥١٢,٢٠١,٤٩٣٣,٤٠٢,٦١٧المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

٢٢,٧١٦,٠٢٦٣,٢٩٧,٥١٦٥,٢٥٧,٥٧٩٤,٥٥٥,٩٩٢٤٦,٨١٧٣٥,٨٧٣,٩٣٠المطلق

٦٦٠,٣٧٥١,٣١٦,١٨٠٣,٢١٧,٠٣٠١٤,٤٣٧,٢٧٠٦,٦٧٧,٠٣٠)١٢,٩٥٣,٨٢٥(إستحقاقفجوة 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٥-

تتمة-آجال االستحقاق٣٢

اجماليسنوات٣أكثر من سنوات٣-سنة سنة-أشهر ٦أشهر٦-٣أشهر٣حتى ٢٠١٥

الف ريال قطريال قطريالف ريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى

١,٣٨٥,٦٣١١,٩١٩,٠٣٩---٥٣٣,٤٠٨المركزي 

٤,٦١٢,٢٥٦----٤,٦١٢,٢٥٦أرصدة لدى البنوك

٦,٠١٩,٧١٨٣,٤٢٩,١٤٣٣,٣٤٢,٥٤٣٦,٢٠٦,٥١٦٥,٩٨٠,١٥٣٢٤,٩٧٨,٠٧٣موجودات تمويل

٢٧٠,٩٣٠٧٥,٠٠٠١٥١,٨٨٠٤,٦١٩,٢٤٠١,٩٢٦,٣٧٣٧,٠٤٣,٤٢٣استثمارات مالية

٣٤٨,٧٥٨٣٤٨,٧٥٨----استثمارات في شركات زميلة

٢٥١,١٩٩١٨٣,٤٤١٤٣٤,٦٤٠---عقاريةاستثمارات 

٦٧٣,١٧٥٦٧٣,١٧٥----موجودات ثابتة

١٦,٥٨٩١٦,٥٨٩----غير ملموسةموجودات

٥١٤,٠٩٢---٤٤٤,٨٦٩٦٩,٢٢٣موجودات أخرى

١١,٨٨١,١٨١٣,٥٧٣,٣٦٦٣,٤٩٤,٤٢٣١١,٠٧٦,٩٥٥١٠,٥١٤,١٢٠٤٠,٥٤٠,٠٤٥الموجودات إجمالي 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و

المطلوبات

٤,٩٨٦,٥٦١-٩٧١,٣٠٠-٣,٤٢٨,٧٢٤٥٨٦,٥٣٧ومؤسسات مالية بنوكمن أرصدة 

٦,٥٨٥,٨٧٧----٦,٥٨٥,٨٧٧حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٥,٧٥١-٢,٥٤٥,٧٥١---صكوك تمويل 

٤٤,٢٣٢٨١٤,٧١٠-٢٨٦,٩٧٦٢٨,٦٠٢٤٥٤,٩٠٠مطلوبات أخرى

١٠,٣٠١,٥٧٧٦١٥,١٣٩٤٥٤,٩٠٠٣,٥١٧,٠٥١٤٤,٢٣٢١٤,٩٣٢,٨٩٩إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

٢٠,٠٧٨,٠٣٤-١٢,١٥٩,٨٥٩٣,١٧٢,٧٢٥٢,٩٥٨,٦٨٠١,٧٨٦,٧٧٠المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

٢٢,٤٦١,٤٣٦٣,٧٨٧,٨٦٤٣,٤١٣,٥٨٠٥,٣٠٣,٨٢١٤٤,٢٣٢٣٥,٠١٠,٩٣٣المطلق

٨٠,٨٤٣٥,٧٧٣,١٣٤١٠,٤٦٩,٨٨٨٥,٥٢٩,١١٢)٢١٤,٤٩٨()١٠,٥٨٠,٢٥٥(إستحقاقفجوة 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٦-

عائد السهم األساسي والمخفف من الربح٣٣

يمثل عائد السهم من األرباح حاصل قسمة نصيب المساهمين في صافي األرباح السنوية على المتوسط المرجح للعدد الكلي لألسهم المصدرة 

خالل السنة.

٢٠١٦٢٠١٥

٧٨٤,٧٧١٧٨٤,١٥٢( الف ريال قطري )حصة المساهمين في صافي ربح السنة

١٥١,٣٦٩١٥١,٣٦٩المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باالف)

٥,١٨٥,١٨األساسي والمخفف (ريال قطري لكل سهم)عائد السهم

النقد وما في حكمه٣٤

ر:صلية أقل من ثالثة أشهأاألرصدة التالية والتي لها تواريخ استحقاق هيتضمن النقد وما في حكمالموحدةض بيان التدفقات النقدية لغر

٢٠١٦٢٠١٥

الف ريال قطريالف ريال قطري

(باستثناء حساب احتياطي مصرف قطر المركزي مصرف قطر المركزي نقد وأرصدة لدى

٦٦٠,٦١١٥٣٣,٤٠٨المقيد)

١,٨٨٦,٦٠٢٢,٤٥٣,٧٥٦ت البنوكأرصدة حسابا

٢,٥٤٧,٢١٣٢,٩٨٧,١٦٤

.ةلمجموعلاليوميةعملياتالفي همصرف قطر المركزي وذلك لعدم استخداملدىاحتياطيستثناء اتم 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٧-

األطراف ذات العالقة٣٥

غيلية. ة والتشالطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات الماليتعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على

نفوذا هاما وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة.والمساهمونتمارس عليها المجموعة وكياناتالرئيسينالمساهمينتتضمن األطراف ذات العالقة 

العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي:معامالت األطراف ذات 

٢٠١٥ ٢٠١٦

أخرى

أعضاء مجلس 

اإلدارة

شركات

زميلة أخرى

أعضاء 

مجلس اإلدارة

شركات

زميلة

الف
ريال قطري

الف 
يال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف 
ريال قطري

الف
ريال قطري

موجودات
٢,٧٩٦,٢٦٠ ٧٠٠,٣٧٦ ١٨,٣١٦ ٣,٠٩٧,٢٦١ ٦٦٢,٢٣١ ٧,٤٥٨ موجودات تمويل

٣٣٦,٣٣٢ ١٠٩,٨٥٨ ٣١,١٢٥ ١٤٩,٠٢٤ ٨٤,١٣٣ ١٤,٤٥٣
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 

المطلق

:بنود خارج بيان المركز المالي

٨١,١٣٤ ٢٠٠ ٤,٦٦٨ ٢٤,٣٨٢ ٢٠٠ ٣,٠٤٦
تزامات وإلمطلوبات محتملة وضمانات

أخرى

:بنود بيان الدخل الموحد
١٥٣,٧٩٤ ٣٨,٥٢١ ١,٠٠٧ ١٠٨,٩٣٦ ٢٨,٨١٠ ٧٥٣ ايرادات من موجودات التمويل

٥,٠٤٥ ١,٦٤٨ ٤٦٧ ٢,٢٣٥ ١,٢٦٢ ٢١٧ أرباح ودائع مدفوعة

- ١١,٩٧٤ - - ١٢,٧٣٨ - مكأفاة مجلس اإلدارة



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٨-

(تتمة)األطراف ذات العالقة٣٥

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

٢٠١٦٢٠١٥
الف ريال قطريالف ريال قطري

٢,٧٤٧٢,٢٤١تمويالت برهن عقاري وتمويالت مضمونة أخرى

٨٨٤٤بطاقات ائتمان

٢,٨٣٥٢,٢٨٥

تتضمن مكافآت المسؤولين باإلدارة العليا خالل السنة التالي:

٢٠١٦٢٠١٥
الف ريال قطريالف ريال قطري

١٢,١٥٢١٢,٦٦٢منافع قصيرة األجل

٧٥٥٨٠١األجلطويلةمنافع 

١٢,٩٠٧١٣,٤٦٣

الزكاة٣٦

تحمل الزكاة بشكل مباشر من قبل المساهمين. ال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن مساهميها وفقا للنظام األساسي.يتم

هيئة الرقابة الشرعية٣٧

المبادئ المجموعة بتتألف هيئة الرقابة الشرعية في المجموعة من ثالثة من العلماء المتخصصين في مبادئ الشريعة ويحرصون على التزام

اءات راإلسالمية العامة وعملها وفقا إلى الفتاوى الصادرة والقوانين اإلرشادية. تتضمن مراجعة المجموعة فحص الدليل المتعلق بالوثائق واإلج

المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن أنشطتها تتم مزاولتها وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

-٩٩-

الرياضية  صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية ومساهمة فيال٣٨

مليون ١٩,٦٢رباح. قامت المجموعة بتخصيص مبلغ االتحقق ت لالنشطة الخيرية والمؤسسات عندتقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتها من خالل التبرعا

٢٠٠٨لسنة ١٣ً             من صافي األرباح وفقا  للقانون رقم ٪٢,٥والتي تمثل نسبة مليون ريال قطري) ١٩,٦: ٢٠١٥(٢٠١٦ريال قطري خالل سنة 

.٢٠١٠ضاحات الصادرة خالل سنة يواإل

ارنةقأرقام الم٣٩

. غير أنه لم يكن ٢٠١٦متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على التناسق مع أرقام سنة ٢٠١٥تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة في سنة 

أثر على صافي الربح الموحد أو اجمالي حقوق الملكية الموحدة للسنة المقارنة. إلعادة التصنيف هذه أي 


