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 تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع( 

 
 الموحدة المالية البيانات حول التقرير

 
 الرأي

 
"البنك"( وشركته التابعة )معا "المجموعة"( تُظهر بصورة ) برأينا، أن البيانات المالية الموحدة لبنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع( 

وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية  2018ديسمبر  31عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
المية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس

 وأحكام تنظيمات مصرف قطر المركزي المعمول بها.
 

 قمنا بتدقيق ما يلي
 

 تتكون البيانات المالية الموحدة للمجموعة من:
 ؛2018ديسمبر  31المالي الموحد كما في بيان المركز  •
 للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛وحد بيان الدخل الشامل الم •
 المنتهية في ذلك التاريخ؛ الموحد للسنةبيان التغيرات في حقوق الملكية  •
 للسنة المنتهية بذلك التاريخ؛ ووحد بيان التدفقات النقدية الم •
 الموحدة والتي تشمل موجزاً عن السياسات المحاسبية الهامة.اإليضاحات المتممة للبيانات المالية  •

 
 أساس الرأي

 
مسؤوليات مراقب . إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم "للمعايير الدولية للتدقيقلقد أجرينا عملية التدقيق وفقا  

 التقرير." من هذا الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

 ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا.
 

 االستقاللية 
 

نحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي 
دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة. وقد استوفينا للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في 

 مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين.
 

 منهجنا في التدقيق 
 

 نظرة عامة
 

. وعندما تعاقدنا على تدقيق البيانات المالية الموحدة 2018ديسمبر  31لقد تم تعييننا كمراقبي حسابات المجموعة للسنة المنتهية في 
تم تدقيقها من قبل شركة أخرى لمراقبي الحسابات، فإننا  قدالبيانات المالية الموحدة للفترة السابقة عندما تكون للمرة األولى، بما في ذلك 

ينة نحصل مسبقا على أدلة تدقيق فيما يتعلق باألرصدة االفتتاحية. لذلك، فإننا مطالبون وفقا للمعايير الدولية للتدقيق بتنفيذ إجراءات مع لم
على األرصدة االفتتاحية من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بأن األرصدة االفتتاحية ال تتضمن تحريفات تؤثر ماديا على 

 نات المالية الموحدة للفترة الحالية.  البيا
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 منهجنا في التدقيق )تتمة(
 

عمل مراقبي الحسابات السابقين، للمساعدة في التعرف على الضوابط التي اعتمدوا عليها  جعة أوراقاقمنا بمروإلنجاز هذه المسؤولية، 
 في إصدار رأيهم، وفهم األدلة التي حصلوا عليها بشأن األحكام الرئيسية.

وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات  األهمية النسبيةكجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد 
وعلى وجه الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان األحكام التي وضعتها اإلدارة، على سبيل  ة الموحدة.المالي

المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الجوهرية التي تتضمن وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية 
أيضا مخاطر تجاوز  التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا

اإلدارة للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على 
 التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريف المادي الناتج عن االحتيال.

أي حول البيانات وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء ر
 األنشطةالمالية الموحدة ككل، آخذين في االعتبار هيكل المجموعة والعمليات والضوابط المحاسبية ومجاالت 

 التي تعمل فيها المجموعة.

 ر التدقيق الرئيسيةأمو
 

تدقيق التي قمنا بها على البيانات أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال ال 
الشأن، المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وعند صياغة رأينا في هذا 

 ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص هذه األمور.

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق  أمور التدقيق الرئيسية

 30معيار المحاسبي المالي رقم للالتطبيق المبكر 
لخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة ل"انخفاض القيمة 

 باألعباء" وانخفاض قيمة موجودات التمويل

تمثل مخصصات انخفاض القيمة أفضل تقدير من جانب أعضاء  
للخسائر ضمن الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر مجلس اإلدارة 

كما هو موضح في ملخص  االئتمان وخاصة موجودات التمويل. 
، تم تحديد الموحدة  السياسات المحاسبية الهامة للبيانات المالية

الذي  30خسائر انخفاض القيمة وفقًا للمعيار المحاسبي المالي رقم 
   .2018يناير  1اعتمدته المجموعة في 

قد  30ألن المعيار المحاسبي المالي رقم األمر لقد ركزنا على هذا 
أدخل متطلبات محاسبية معقدة جديدة أدت إلى إجراء تقديرات 

أحكاما يتخذون ، وأيضاً ألن اإلدارة العملياتوتغييرات جديدة في 
على كل من مبلغ وتوقيت االعتراف باالنخفاض وشخصية معقدة 

 في القيمة، مثل:

 .تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  •
 

اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان   •
المتوقعة بما في ذلك احتمالية عدم االنتظام ونسبة الخسارة 

 .بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام
 

 

تتضمن إجراءات التدقيق الخاصة بنا فيما يتعلق بأمور التدقيق  
 :ما يليالرئيسية 

قمنا بتقييم مدى مالءمة سياسة مخصصات انخفاض القيمة  •
 .30للمجموعة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي المالي رقم 

مجموعة البيانات حصلنا على فهم مدى اكتمال ودقة  •
التاريخية والحالية المستخدمة لحساب خسائر االئتمان 

 .المتوقعة واختبرنا ذلك

اختبرنا عينة من الموجودات المالية لتحديد مدى مالءمة  •
 . وتطبيق معايير وضع المراحل

حصلنا على فهم لمنهجية تحديد وحساب مخصص انخفاض  •
 . مقابلها عينة، واختبار 3القيمة وذلك لتعرضات المرحلة 

قمنا بتقييم واختبار التصميم والفعالية التشغيلية للضوابط  •
واعتماد موجودات  بمنحالرئيسية ذات الصلة المتعلقة 

 .التمويل ومراقبة القروض وحساب انخفاض القيمة

 
 

 األهمية النسبية

نطاق 
 المجموعة

أمور التدقيق 
 الرئيسية
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 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق  أمور التدقيق الرئيسية
المتوقعة لكل نوع تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات  •

 .من المنتجات/ األسواق وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة
 

تحديد مجموعات الموجودات المماثلة ألغراض قياس خسائر   •
 .االئتمان المتوقعة

 
 تحديد متطلبات االفصاح وفقا للمعايير المحاسبية. •

 عند التحول 2018يناير  1أدى التعديل الذي تم إجراؤه اعتباًرا من 
إلى انخفاض األرباح المدورة  30إلى المعيار المحاسبي المالي رقم 

ألف لاير قطري. كما أن الموجودات المالية  239,463بمبلغ 
للمجموعة الخاضعة لمخاطر االئتمان باإلضافة إلى تمويل خارج 

مليون لاير قطري كما  59,785بيان المركز المالي بلغت قيمتها 
تعتبر مبلغًا ماديًا كبيرا بالنسبة  ، والتي2018ديسمبر  31في 

 لموجودات البنك اإلجمالية.

تم بيان المعلومات المتعلقة بتأثير اعتماد سياسة خسائر االئتمان 
، وتم بيان 4المتوقعة على األرصدة االفتتاحية في اإليضاح رقم 

المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان وإدارة مخاطر االئتمان 
 .الموحدة من البيانات المالية 5اح رقم للمجموعة في اإليض

 

 

حصلنا على عينات من أحدث مراجعة ائتمانية متاحة  •
ن لقدرة وتحققنا من أنها تتضمن تقييما وتوثيقا مناسبي

المقترض على الوفاء بالتزامات سداد القروض )أصل المبلغ 
 (.والربح واألتعاب

قمنا باالستعانة بخبرائنا الداخليين بشكل مستقل لمراجعة   •
معقولية منهجية خسائر االئتمان المتوقعة التي وضعتها 
اإلدارة وقامت بتطبيقها؛ ويشمل ذلك مكونات مثل معايير 
مخاطر النموذج مثل احتمالية عدم االنتظام ونسبة الخسارة 

م بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظا
والمعلومات المستقبلية وتحليل الترجيح ذي العالقة ووضع 

 .المراحل

قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات البيانات المالية لتحديد ما   •
أحكام و ةيالمحاسبإذا كانت تتوافق مع متطلبات المعايير

 .تنظيمات مصرف قطر المركزي المعمول بها

 المعلومات األخرى
 

المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة )باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقرير إن اإلدارة مسؤولة عن 
 تدقيقنا عليها(، والتي تم تزويدنا به حتى تاريخ تقرير التدقيق والتقرير السنوي الكامل الذي نتوقع أن يتوفر لدينا بعد ذلك التاريخ.

 لية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها.إن رأينا عن البيانات الما

بالنظر تنحصر مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم  
بشكل مادي مع البيانات المالية الموحدة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق،  فيما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتفق

 أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي.

به وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، استناداً إلى ما قمنا  
 من أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص.

على التقرير السنوي الكامل، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك إلى المسؤولين عن  عند اطالعناوفي حال استنتجنا وجود تحريف مادي 
 الحوكمة.

 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 

المحاسبية المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة  وفقاً للمعاييرإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وأحكام تنظيمات مصرف قطر المركزي المعمول بها، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها 

 حتيال أو خطأ.ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من التحريفات المادية سواء كانت ناتجة عن ا
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تعتبر اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية الموحدة، مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، 
حسب مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي 

صفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلك. ويكون المسؤولون على الحوكمة مسؤولين عن ت
 اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

 لموحدةمسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية ا 
 

أكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئا تتمثل أهدافنا في الحصول على ت
عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد 

الدولية للتدقيق سوف يكشف دوماً عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريف ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير 
من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها 

 المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

ما كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس األحكام المهنية ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. ك 
 أننا نقوم بما يلي:

إجراءات  تحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية الموحدة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ •
التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف 
مادي ناشئ عن االحتيال تعتبر أعلى من ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو تزوير أو 

 ف أو تجاوز للرقابة الداخلية.حذف متعمد أو تحري

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف،   •
 وليس لغرض إبداء الرأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

طبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية الم  •
 اإلدارة.

التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي   •
درة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية فيما يتعلق بق

أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى 
ة، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافي

تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق الخاص بنا. ومع ذلك فقد تتسبب أحداث أو ظروف 
 مستقبلية في أن تتوقف المجموعة عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.

 وحدةإذا كانت البيانات المالية المما ، بما في ذلك اإلفصاحات، ووحدةالية المتقييم العرض الكلي وهيكلة ومحتوى البيانات الم  •
 تُمثل المعامالت األساسية واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

ال داخل المجموعة إلبداء رأي حول الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للبنك أو أنشطة األعم •
البيانات المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا 

مسؤولين عن رأي التدقيق الذي توصلنا إليه.  
 

خرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات ونقوم بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أ
 التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

ا يتعلق باالستقاللية، وإبالغهم بجميع كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيم
هذا العالقات وغيرها من األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات الوقائية فيما يتعلق ب

 الخصوص.  







 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 بيان الدخل الموحد

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

7 

 

  2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف إيضاحات 
     

 1,418,995  1,586,158 24  أنشطة التمويل  إيرادات
 294,874  370,181 25 ستثماراال أنشطة إيرادات صافي

  1,713,869  1,956,339  ستثمارواال التمويل أنشطة إيرادات إجمالي
    

 169,491  194,169  وعموالت رسوم إيرادات
 (50,010)  (65,345)   وعموالت رسوم مصروفات

  119,481  128,824 26 وعموالت رسوم إيرادات صافي
    

 40,821  11,313 27 ربح عمليات النقد األجنبي  صافي
 (18,211)  (18,890)  13  زميلة شركات في ستثماراال نتائج من الحصة

  1,855,960  2,077,586  الدخل إجمالي
    

 (161,448)  (161,572)   28 الموظفيـن تكاليف
 (24,932)  (31,865)  16و  15 وإطفاء استهالك

 (161,978)  (201,817)    تمويل مصروفات
 (139,288)  (132,058)   29 أخرى مصروفات

  (487,646)  (527,312)   المصروفات                      إجمالي
    

 -  (2,796)   ( 4) ب 5 البنوك من مستحقة أرصدة من القيمة انخفاض خسائر صافي
 (35,497)  (6,127)    مالية أوراق في اتاستثمار قيمة في االنخفاض خسائر صافي
 (28,000)  (71,135)   11 التمويل موجودات من القيمة انخفاض خسائر صافي
     المالي المركز بيان خارج التعرضات من القيمة انخفاض خسائر صافي

 -  (17,261)  (4ب )5 التي تخضع لمخاطر االئتمان    

 1,304,817  1,452,955     ستثمارربح السنة قبل العائد على أصحاب حسابات اال صافي
 (472,608)  (570,811)  21 األرباح من ستثماراال حسابات أصحابحقوق  على العائد

  832,209  882,144  السنة ربح صافي
    

 على السهم  العائد
 5.35  5.46 32 (للسهم قطري)لاير  للسهم والمخفف األساسي العائد

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.جزءا   38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

8 

 

 

 

 القيمة احتياطي   مخاطر احتياطي  قانوني احتياطي  المال رأس 

 العادلة

 احتياطيات 

 أخرى

الملكية  حقوق إجمالي  مدورة أرباح 

 العائدة لمساهمي البنك

 مؤهلة صكوك 

 رأس كأدوات

 إضافي مال

 اإلجمالي 

 

 لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف إيضاح

 قطري

 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 

 
 

           
    

  

 6,816,565  1,000,000  5,816,565  1,144,069  82,352  1,643  622,454  2,452,360  1,513,687  2017 ديسمبر 31 في الرصيد

(239,463)   -  (239,463)  (239,463)  -  -  -  -  - 4 30معيار المحاسبة المالية رقم  تطبيق  

 6,577,102  1,000,000  5,577,102  904,606  82,352  1,643  622,454  2,452,360  1,513,687  2018 يناير 1 في كما المعدل الرصيد

(1,629)  -  (1,629)  -  -  (1,629)  -  -  -  العادلة القيمة احتياطي حركة  

 882,144  -  882,144  882,144  -  -  -  -  -  السنة ربح صافي

 االمعترف به اتوالمصروف اتاإليراد إجمالي

 للسنة 

 

-  -  -  (1,629)  -  882,144  880,515  -  880,515 

(605,476)  -  (605,476)  (605,476)  -  -  -  -  - )و( 22 المساهمين على موزعة نقدية أرباح  

في صندوق دعم األنشطة االجتماعية  المساهمة

 37 و الرياضية 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 

 

 
 

(22,054) 
 

 

(22,054) 
 

 

- 
 

 

(22,054)  
 -  -  -  (1,001)  -  -  1,001  -  - )ج( 22 مخاطرال احتياطي إلى المحول

 -  -  -  2,405  (2,405)  -  -  -  - )هـ( 22 األخرى االحتياطيات في الحركة صافي

 6,830,087   1,000,000  5,830,087   1,160,624  79,947  14  623,455  2,452,360  1,513,687  2018 ديسمبر 31 في الرصيد

                                                                                                                                                                                                                  



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(

 2018بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المخاطراحتياطي   احتياطي قانوني  رأس المال 
  

احتياطي القيمة  
 العادلة

احتياطيات  
 أخرى

الملكية  إجمالي حقوق  أرباح مدورة 
 العائدة لمساهمي البنك

صكوك مؤهلة  
كأدوات رأس مال 

 إضافي

 اإلجمالي 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 

 
 

           
    

  

 6,677,030  1,000,000  5,677,030  1,040,999  84,796  13,036  572,152  2,452,360  1,513,687  2017 يناير 1 في الرصيد

 (11,393)  -  (11,393)  -  -  (11,393)  -  -  -  العادلة القيمة احتياطي حركة

 832,209  -  832,209  832,209  -  -  -  -  -  السنة ربح صافي

                   
 إجمالي اإليرادات والمصروفات المعترف بها للسنة

 -  -  -  (11,393)  -  832,209  820,816  -  820,816 

 (605,476)  -  (605,476)  (605,476)   -  -  -  -  - )و( 22 المساهمين على موزعة نقدية أرباح

 -  -  -  2,444  (2,444)  -  -  -  - )هـ( 22 أخرى احتياطيات في الحركة صافي
 االجتماعية األنشطة دعم صندوق في المساهمة

 والرياضية
    

37 -  -  -  -  -  (20,805)  (20,805)  -  (20,805) 

 -  -  -  (50,302)  -  -  50,302  -  - )ج( 22 المخاطر احتياطي إلى محولال

 على صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي  أرباح
    

 

23 -  -  -  -  -  (55,000)  (55,000)  -  (55,000) 

 6,816,565  1,000,000  5,816,565  1,144,069  82,352  1,643  622,454  2,452,360  1,513,687  2017 ديسمبر 31 في الرصيد



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  38إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف إيضاحات 

     
     يةالتشغيل نشطةاأل من النقدية التدفقات
 832,209  882,144  السنة ربح صافي

     :التالية للبنود تعديالت

 28,000  71,135 11 تمويل موجودات قيمة انخفاض خسائر

 35,497  6,127  مالية أوراق في اتاستثمار قيمة في االنخفاض خسائر صافي

  (2,137)   3,013 13 زميلة شركات في استثمار حويلت عند أجنبية عمالت تقييم)أرباح(  خسائر
 28,982  59,915 16 ,15 ,14 وإطفاء استهالك
 2,113  (7,062) 25 مالية أوراق في اتاستثمار بيع من الخسارة /)الربح(  صافي

 (2,543)   (2,847)  25 األرباح توزيعات اتإيراد

 18,211  18,890 13 زميلة شركات نتائج من الحصة

 4,166  4,075 20 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

 944,498  1,035,390  العامل المال رأس في التغيرات قبل النقدية التدفقات
     

     :العامل المال رأس تغيرات

 (191,313)   44,482  المركزي قطر مصرف لدىاحتياطي نقدي 

 1,256,836  (4,436,430)  البنوك من مستحقة أرصدة

 (5,294,701)   4,750,734  موجودات تمويل 

 833  (129,733)  أخرى موجودات

 566,435  4,947,987  مالية ومؤسسات بنوك إلى مستحقة أرصدة 

 674,510  17,139  حسابات العمالء الجارية 

 (55,201)   37,414  مطلوبات أخرى 

  6,266,983   (2,098,103)  

 (1,145)   (2,950) 20  لموظفينل خدمةال نهايةل مدفوعة مكافآت

  (2,099,248)   6,264,033  التشغيل أنشطة( في)المستخدمة  /من الناتجة النقدية التدفقات صافي

     

     ستثماراال أنشطة من الناتجة النقدية التدفقات

 (734,059)   (3,064,474)  ات في أوراق ماليةاستثمارشراء  

 1,932,583  4,353,516  مالية أوراق في اتاستثمار بيع من متحصالت

  (46,174)   (48,048) 13 ات في شركات زميلةاستثماراستحواذ على  

 (95,767)   (26,470) 15 ثابتة موجودات شراء

  (4,942)    (14,419) 16 ملموسة غير موجودات شراء

 1,627  3,254 13 زميلة شركة من مستلمة أرباح توزيعات

 -  (4,450) 14  عقارية اتاستثمار في إضافات

 2,543  2,847 25  األرباح توزيعات إيرادات

,7561,201  ستثماراال أنشطة من الناتجة النقدية التدفقات صافي  
 

 1,055,811 

     

     يةالتمويل نشطةاأل من النقدية التدفقات

 5,182,068  (1,365,860)  ستثماراال حسابات أصحاب حقوق في التغير

  (2,547,587)   -  تمويل صكوك تسوية

 (605,476)   (605,476)  المساهمين على موزعة نقدية أرباح

 (22,917)   (55,000) 23 إضافي مال رأس أدواتك مؤهلة صكوك على رباحاعتماد أ

 2,006,088  (2,026,336)  التمويل أنشطة من الناتجة /( في)المستخدمة  النقدية التدفقات صافي

 962,651  5,439,453  الزيادة في النقد وما في حكمه  صافي

 2,547,213  3,509,864  يناير 1 في حكمه في وما النقد

 3,509,864  8,949,317 33 ديسمبر 31 في حكمه في وما النقد



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
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 الرئيسية واألنشطة القانوني الوضع 1 
 

. ويمارس البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي 1990لسنة  52)"البنك"( بموجب المرسوم األميري رقم  )ش.م.ق.ع( تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 فرعا محليا. إن أسهم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر. 19الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة و

 

 ةيالموحدة للبنك للسنة المنته ةيالمال اناتي. تشتمل الب664. وعنوانه المسجل هو الدوحة، دولة قطر، صندوق بريد 13023إن رقم السجل التجاري للبنك هو  
 )"المجموعة"( معا اعليهم يطلق وللبنك وشركته التابعة ذات الغرض الخاص  ةيالمال اناتيعلى الب 2018 سمبريد 31في 

 

  

 التأسيسبلد 
 

 رأس المال
 ألف لاير قطري

 
 الرئيسيةأنشطة األعمال 
 

 

 نسبة الملكية الفعلية

    2018 2017 
      

شركة بنك قطر الدولي 
اإلسالمي إلصدار الصكوك 

 ( 1المحدودة )

 - - إصدار صكوك - جزر الكايمن

 

 :إيضاح
جزر الكايمن كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بغرض إصدار صكوك تأسست شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة في   (1)

 لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي.
 

 ئةيه قبل من دهايتحد تمي كما ةياإلسالم عةيالشر وأحكام ومبادئ للبنك األساسي للنظام وفقا   ستثمارواال ليالتمو وأنشطة ةيالمصرف الخدمات في البنك عملي
 .المركزي قطر مصرف ماتيلتعل ووفقا   للمجموعة ةيالشرع الرقابة

 

 .2019 يناير 27 بتاريخ اإلدارة مجلس لقرار وفقا   2018 سمبريد 31 في ةيالمنته للسنة للمجموعة الموحدة ةيالمال اناتيالب إصدار على الموافقة تمت
 

 اإلعداد أسس 2
 

 بيان االلتزام)أ( 
 

 أحكام و لمبادئووفقا  ةياإلسالم ةيالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال ئةيالصادرة عن ه ةيالمحاسبة المال رييالموحدة وفقا  لمعا ةيالمال اناتياعداد الب تم
 ةيالمال لمحاسبةا رييمعا متطلبات معتماشيا وم. بها المعمول المركزي قطر مصرف تنظيمات ألحكاموالرقابة الشرعية  هيئة قبل من المحددة االسالمية الشريعة

 باالسترشاد المجموعة تقوم ة،يالمال المحاسبة رييمعا هايتغط ال التي لألمور وبالنسبة ةياإلسالم ةيالمال للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ئةيالصادرة عن ه
 .الدولي المحاسبية رييالمعا مجلس عن الصادرة الصلة ذات ةيالمال ريللتقار ةيالدول رييبالمعا

 

 القياس )ب( أساس
 

 خالل من العادلة مةيبالق اتاستثمار أنها على المصنفة ةيمال أوراق في اتستثماراال باستثناء ةيخيالتار التكلفة أساس على الموحدة ةيالمال اناتيالب إعداد تم
 .الدخل انيب خالل من العادلة مةيبالق اتاستثمارو ةيالملك حقوق

 

 )ج(  العملة الوظيفية وعملة العرض
 

 المالية البيانات تقريب تم ذلك، بخالف إليه اإلشارة تم ما عدا وفيما. للبنك العرض وعملة الوظيفية العملة وهو القطري، باللاير الموحدة المالية البيانات تعرض
 .قطري لاير ألف أقرب إلى القطري باللاير المعروضة

 

 )د(  استخدام التقديرات واألحكام
 

 المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام بإصدار اإلدارة تقوم أن المالية المحاسبة لمعايير وفق ا الموحدة المالية البيانات إعداد يتطلب
 .التقديرات هذه عن الفعلّية النتائج تختلف وقد. والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات المسجلة والمبالغ

 

 أي في و التعديل فيها يتم التي الفترة في المحاسبية التقديرات على تعديالت بأي االعتراف يتم. مستمر بشكل األساسية واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم
 .التعديالت بتلك تتأثر مستقبلية فترة

 

 المبالغ على األهم األثر لها التي ةيالمحاسب اساتيالس قيتطب في ةيجوهر وأحكام افتراضات تتضمن التى الهامة المجاالت حول المعلومات عن االفصاح تمي
 .6 رقم ضاحياإل في الموحدة ةيالمال اناتيالب في بها المعترف



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
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 السياسات المحاسبية  أهم 3
 

بشكل ثابت من قبل  تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة، وقد تم تطبيقها
ت يالدلتعاعة ولمجما طبقتك، لذلی إ. باإلضافة 4إليضاح رقم ، كما هو مبين با30لمعيار المحاسبي المالي رقم ل المبكر عتماداالالمجموعة باستثناء تأثيرات 

بيقها طتم يتم لن لک، و2018ت فيما يتعلق بعام إلفصاحاابيقها علی طتم لتي يتت اإلفصاحاالمالية: األدوات ا 7رقم لمالية ر ايرلي للتقادولالمعيار اعلی الالحقة 
 نة.رلمقاالمعلومات اعلی 

 

 المالية)أ(  أساس توحيد البيانات 
 

 الشركة ذات الغرض الخاص (1)
 

يتم الشركة ذات الغرض الخاص هي شركة يتم تأسيسها إلنجاز هدف معرف ومحدد بصورة جيدة مثل ضمان أصول محددة أو تنفيذ معاملة تمويل محددة.  
بناء  على تقييم مدى جوهرية عالقتها بالمجموعة ومخاطر وحوافز الشركة ذات الغرض  أنه توحيد البيانات المالية للشركة ذات الغرض الخاص إذا ما تبين،

ق السيطرة الخاص، أن إدارة المجموعة تسيطر على الشركة ذات الغرض الخاص. تشير الظروف التالية إلى الحاالت التي يمكن بموجبها للمجموعة من تحقي
 عليها، من حيث الجوهر، ومن ثم توحيدها:

 

لقيام بأنشطة الشركة ذات الغرض الخاص باإلنابة عن المجموعة لتلبي احتياجات أعمال محددة لديها بحيث تحصل المجموعة على المنافع من يتم ا •
 العمليات التشغيلية للشركة ذات الغرض الخاص؛

اص، مباشرة أو عن طريق إدارة تم تفويضها تمتلك المجموعة صالحيات اتخاذ قرار الحصول على غالبية المنافع من أنشطة الشركة ذات الغرض الخ •
 التخاذ مثل هذه القرارات؛ 

أنشطة الشركة عن للمجموعة الحق في الحصول على غالبية المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص، وبالتالي قد تتعرض لمخاطر عرضية ناتجة  •
 ذات الغرض الخاص؛

الملكية المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص أو موجوداتها بغرض الحصول على منافع من أن تحتفظ المجموعة بغالبية المخاطر الباقية أو مخاطر  •
 أنشطتها.

 

للتحقق من السيطرة  يتم تقييم ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة على الشركة ذات الغرض الخاص عند التأسيس، وفي العادة ال يتم القيام بإجراء إعادة التقييم
يكل أو شروط الشركة ذات الغرض الخاص أو القيام بمعامالت إضافية بين المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص. في العادة في غياب أى تغييرات في ه

القة بين المجموعة ال تؤدي التغيرات اليومية في ظروف السوق إلى إعادة تقييم للسيطرة. برغم ذلك قد تؤدي التغيرات في السوق أحيانا  إلى تعديل جوهر الع
ف محددة. ركة ذات الغرض الخاص وفي مثل هذه الحالة تحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير يستلزم إعادة تقييم للسيطرة استنادا إلى حقائق وظرووالش

مبالغ تزيد عن للمجموعة مثل تقديم تمويل بخاص عندما تؤدي التصرفات الطوعية تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للسيطرة على الشركة ذات الغرض ال
 السيولة المتوفرة أو تقديم شروط خارج تلك الموضوعة أصال، أو حدوث تغير في العالقة بين المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص.

 

 في شركات زميلة ستثمار)ب(  اال
 

ة والتشغيلية للشركة الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة فيها تأثير هام. ويعرف التأثير الهام بأنه القدرة على المشاركة في القرارات المالي 
 المستثمر فيها، لكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

 

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

بصورة  ات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة )متضمنة تكاليف المعاملة التي تتعلقستثمارتتم المحاسبة عن اال
المجموعة في الشركات الزميلة الشهرة )صافية من أي خسائر النخفاض القيمة  استثمارفي الشركة الزميلة(. يتضمن  ستثمارمباشرة باالستحواذ على اال

 المتراكمة( التي يتم تحديدها عند االستحواذ.
 

بينما يتم االعتراف بالتغيرات في يتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ على الشركات الزميلة في بيان الدخل الموحد 
. عندما ستثمارلال حصتها من االحتياطي الالحقة لالستحواذ في حقوق الملكية. تتم تسوية التغيرات المتراكمة الالحقة لالستحواذ في مقابل القيمة الدفترية

عنها، بما في ذلك أی ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن  تتساوى حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مع مساهمتها في الشركة الزميلة أو تزيد
 المجموعة ال تعترف بأية خسائر إضافية إال إذا أبرمت المجموعة إتفاقا قانونيا أو قامت بسداد دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

 

تقوم في حال حدوث ذلك، في الشركة الزميلة.  تثمارسعلى انخفاض قيمة االموضوعي تحدد المجموعة في تاريخ كل مركز مالي ما إذا كان هناك دليل 
 بيان الدخل الموحد.المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة كفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للشركة الزميلة وتقوم بإدراج تلك المبالغ في 

 

سارة الناتجة من يتم استبعاد األرباح من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد مساهمة المجموعة في الشركات الزميلة. كما يتم استبعاد الخ
ات المالية الموحدة، يتم استخدام وشركاته الزميلة، إال اذا كانت تلك المعاملة تقدم دليال على انخفاض قيمة أصل محول.إلعداد البيان المجموعةالتعامالت بين 

في  ستثماراال سياسات محاسبية مشابهة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في نفس الظروف. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المخففة للتعديالت في
 الشركات الزميلة وذلك في بيان الدخل الموحد.
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 في شركات زميلة )تتمة( ستثمار)ب( اال
 

الثة أشهر، وتم تعديلها تستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة على البيانات المالية حتى تاريخ ال يسبق تاريخ بيان المركز المالي الموحد بأكثر من ث
 لتتفق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

 

 تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات الزميلة متى كان ذلك ضروريا لضمان توافقها مع السياسات التي تتبعها المجموعة. 
 

ن الدخل بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف في بيا ستثمارعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بالحصة المحتفظ بها من اال
 .ستثماربعاد االالموحد بأي فروقات بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة للحصة المتبقية والمتحصالت من است

 

 )ج(  العمالت األجنبية
 

 معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبية
 تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار الصرف السائدة فى تاريخ تنفيذ المعاملة.تتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية أو تلك التي 

 

ك التاريخ. يتم لذفي دة لسائرف الصر اسعاالوظيفية باستخدام ألعملة الی ر إيرلتقايخ رألجنبية في تات المسجلة بالعمالاية دلنقت اباولطلمودات واجولمتتم ترجمة ا
رف السائد في التاريخ الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقومة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة وذلك إلى العملة الوظيفية بسعر الصترجمة 

ريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام سعر الصرف الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. كما تتم ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التا
 في تاريخ المعاملة.

 

باستخدام أسعار صرف الموجودات والمطلوبات التحويل سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن عن يتم إدراج فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة 
 الموحد.المالية السائدة في نهاية السنة في بيان الدخل 

 

ة ات في الشركات الزميلة األجنبية إلى اللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. كما يتم ترجمة األرباح أو الخسائر للسنستثمارتتم ترجمة اال
خسائر تقييم عمالت أجنبية ضمن بيان  /رباح أات في الشركات الزميلة في بند ستثمارباستخدام متوسط أسعار الصرف للسنة.  يتم تسجيل خسائر فروق تحويل اال

 الدخل الموحد.
 

 ات في أوراق ماليةاستثمار)د(  
 

 ات في أدوات من فئة حقوق الملكية.استثمارات في أدوات من فئة الدين واستثمارمالية على الوراق األات في ستثمارتشتمل اال
 
 التصنيف(  1) 

 

ات في أدوات من فئة حقوق الملكية هي ستثمارات ذات مدفوعات أرباح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد. االاستثمارات في أدوات من فئة الدين هي ستثماراال
ات في أدوات من فئة الدين وهي تتضمن أدوات يثبت منها منفعة باقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع ستثمارات التي ال تظهر عليها دالئل االستثماراال

 مطلوباتها.
 

 الدين فئة من أدوات
 ( بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.2( بالتكلفة المطفأة، أو 1ات في أدوات من فئة الدين يتم تصنيفها في الفئات التالية: ستثماراال

 

العائد التعاقدي أو أنه ال يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ات في أدوات من فئة الدين بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إدارة األداة على أساس ستثماريتم تصنيف وقياس اال
 ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

 

ادلة ات محتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة العاستثمارات في أدوات من فئة الدين المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على  ستثمارتشتمل اال 
ات في أدوات من فئة الدين التي تدارعلى أساس العائد التعاقدي فقط بالقيمة العادلة من خالل بيان ستثمارمن خالل بيان الدخل. عند الشراء، يمكن تصنيف اال

 نها على أسس مختلفة.الدخل لو كانت تستبعد فجوة محاسبية قد تنشأ عند قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر م
 

 أدوات من فئة حقوق الملكية 
 ( بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.2( بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل، أو 1ات في أدوات من فئة حقوق الملكية في الفئات التالية: ستثماريتم تصنيف اال

 

ات محتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة استثمارات في أدوات من فئة حقوق الملكية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على ستثمارتشتمل اال
 العادلة من خالل بيان الدخل.

 

على أنه محتفظ به للمتاجرة إذا تم االستحواذ عليه أو نشأ أصال بغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في السعر أو هامش التداول.  ستثماريتم تصنيف اال
ا من محفظة يوجد بها نمط فعلي ألرباح قصيرة األجل على أنها "محتفظ بها للمتاجرة".استثماركما يتم تصنيف أي   ات تشكل جزء 

 

ات تتم إدارتها وتقييم أدائها داخليا على أساس القيمة استثمارات في أدوات من فئة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على  رستثماتشتمل اال
 العادلة.
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 في أوراق مالية )تتمة( استثمار)د(  
 

من خالل بيان الدخل ليتم  عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة باختيار غير قابل لإللغاء لتصنيف بعض أدوات حقوق الملكية التي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة 
 ات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.استثمارتصنيفها ك

 

 االعتراف وإلغاء االعتراف(  2) 
 

 ات في األوراق المالية في تاريخ المتاجرة، أي: التاريخ الذي تعاقدت فيه المجموعة على شراء أو بيع األصل، في هذا التاريخ الذي تصبحستثماريتم االعتراف باال
األوراق المالية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات  ات فيستثمارفيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم إلغاء االعتراف باال

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

 القياس(  3)
 

 األولي  القياس
ات بالقيمة العادلة استثمارات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي يتم تكبدها في االستحواذ على ستثماريتم القياس األولي لال

 من خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلها على بيان الدخل الموحد.
 

 الالحق القياس
الدخل يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ المركز المالي ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة ات بالقيمة العادلة من خالل بيان ستثماراال

الفعلي ات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح ستثمارالقياس في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. بعد االعتراف األولي، تقاس اال
الناشئة من إلغاء االعتراف أو خسارة االنخفاض في قيمة وعملية اإلطفاء عن ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة. يتم االعتراف بجميع األرباح أو الخسائر الناشئة 

 ات وذلك في بيان الدخل الموحد.ستثماراال
 

وذلك بالقيمة العادلة في تاريخ المركز المالي ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة من تغيير ات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ستثماريعاد قياس اال
ات في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ويتم عرضها في احتياطي القيمة العادلة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية. وعند بيع أو ستثمارالقيمة العادلة لال

ات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في ستثمارحصيل أو استبعاد االانخفاض القيمة أو ت
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وذلك إلى بيان الدخل الموحد.

 

طرق مناسبة أخرى يمكن منها اشتقاق قياس موثوق به للقيمة العادلة على أساس مستمر، وذلك ات، التي ليس لها سعر مدرج بالسوق أو أي ستثماريتم تسجيل اال
 بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة )إن وجدت(.

 

 القياس مبادئ(  4)
 

 قياس التكلفة المطفأة 
االلتزام المالي عند االعتراف األولي مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يقاس به األصل أو 

صا أي تخفيض لخسارة إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ األولي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناق
 معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء  متمماَ لمعدل الربح الفعلي. االنخفاض في القيمة. كما يتضمن احتساب

 

 قياس القيمة العادلة
عتيادية. ضمن األنشطة االالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين )بائع ومشتري( مطلعين وراغبين في معاملة تجارية بحتة 

ات المدرجة باستخدام سعر عرض السوق لتلك األداة في تاريخ ختام األعمال في بيان المركز المالي الموحد. أما ستثماروتقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لال
االعتبار القيمة السوقية ألداة أخرى مماثلة أو وفقا لتقييم التدفقات ات غير المدرجة، تقوم المجموعة بتحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بعد األخذ في ستثماربالنسبة لال

ح الحالية للعقود ذات خصائص النقدية المستقبلية وتقوم المجموعة بتحديد قيم بنود ما في حكم النقد بواسطة خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدالت الرب
 المخاطر المتماثلة.

  
 تمويل)هـ(  موجودات 

 

يل المقدم من  خالل تشتمل موجودات التمويل على تمويل وفقا ألحكام الشريعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. تتضمن هذه الموجودات التمو
يتم إثبات موجودات التمويل بتكلفتها المطفأة المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة منتهية بالتمليك واالستصناع وطرق التمويل اإلسالمي األخرى. 

 ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة )إن وجدت(.
 

 والمساومة المرابحة
موضوع  تي تمثلذمم المرابحة والمساومة المدينة هي مبيعات بشروط مؤجلة. تقوم المجموعة بترتيب معامالت المرابحة والمساومة عن طريق شراء السلعة )ال

المرابح على مدى فترة المرابحة( وبيعها إلى المرابح )المستفيد( بهامش ربح على التكلفة. يتم سداد سعر البيع )التكلفة زائد هامش الربح( في أقساط من جانب 
 وجدت(. زمنية متفق عليها. يتم إثبات ذمم المرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة )إن
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 )هـ(  موجودات تمويل )تتمة(
 

ال معاملة مرابحة  بناء  على تعليمات مصرف قطر المركزي، يقوم البنك بتطبيق قاعدة إلزام ُمصدر أمر الشراء بوعده في البيع بالمرابحة وعدم الدخول في أی
 يتعهد فيها ُمصدر أمر الشراء بقبول البضائع في حالة وفائها بالمواصفات.

 

 المضاربة والمشاركة  
ذه العقود بالقيمة تمويل المضاربة والمشاركة هي شراكات تساهم فيها المجموعة برأس المال في المضاربة وبرأس المال والعمل في المشاركة. يتم االعتراف به

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

 بالتمليك المنتهية اإلجارة
كل القيمة العادلة في تنشأ ذمم اإلجارة المدينة من هياكل التمويل عندما يكون الشراء واإلجارة الفورية لالصل بالتكلفة مضافا إليها ربح متفق عليه )وهي تش

  اتأساس الدفعات المؤجلة، يتم تسجيل ذمم اإلجارة المنتهية بالتمليك المدينة بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإلجارة ناقصا اإليرادمجملها(. يتم سداد المبلغ على 
 )وهي تشكل التكلفة المطفأة في مجملها( ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة )إن وجد(. ةالمؤجل

 

 االستصناع
المواصفات  مجموعة بصفتها "الصانع" )البائع( مع "المستصنع" )المشتري( وتقوم بمزاولة تصنيع أو اقتناء منتج استنادا إلىاالستصناع هو عقد بيع تتصرف فيه ال

 المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عليه.
 

 الوكالة
أموال الموكل في  ستثمار( بتعيين الطرف األخر )الوكيل( التمثل عقود الوكالة اتفاقية وكالة بين طرفين. يقوم أحد الطرفين، وهو الذي يوفر التمويل )الموكل

 ود الوكالة بالتكلفة المطفأة.معاملة تلتزم بالشريعة اإلسالمية. يستخدم الوكيل األموال استنادا إلى طبيعة العقد وهو يقدم عائدا متوقعا للموكل. يتم االعتراف بعق
 

 األخرى)و(  الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 األولي والقياس االعتراف(  1)
 

المستحقة من البنوك وموجودات التمويل وحسابات العمالء الجارية وأرصدة حسابات البنوك والمؤسسات المالية باألرصدة تقوم المجموعة مبدئيا باالعتراف 
االعتراف بجميع الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا في تاريخ السداد التمويل وبعض الموجودات والمطلوبات االخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم  وصكوك

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

تكاليف المعاملة التي  عادلة مضافا إليهايتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئيا بالقيمة البالنسبة للبند غير المسجل بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، 
 تنسب بصورة مباشرة إلى االستحواذ عليه أو إصداره.

 

عاد أي قيم تم شطبها ومخصص بعد القياس األولي، تقاس الموجودات والمطلوبات المالية األخرى الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي بعد استب
 انخفاض القيمة.

 

 (  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية2) 
 

ويل األصل المالي في معاملة تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي أو عند قيامها بتح
المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزءا كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال  يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية األصل

  تحتفظ بالسيطرة على االصل المالي.
 

ا من جانب المجموعة كأصل أو التزام يتم االعتراف بأي منفعة في الموجودات المالية المحولة والتي تتأهل إللغاء االعتراف بها والتي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ به
المخصصة  مة الدفتريةمالي منفصل في بيان المركز المالي الموحد. عند إلغاء االعتراف بأصل مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القي

 قصا أي مطلوب جديد يتم تحمله( في بيان الدخل الموحد.لجزء من األصل المحول( والمقابل المستلم )متضمنا أي أصل جديد يتم الحصول عليه نا
 

اطر والعوائد تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما بجميع أو بجزء كبير من المخ 
 بير من المخاطر والعوائد، ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة.للموجودات المالية أو لجزء منها. وفي حالة االحتفاظ بجميع أو بجزء ك

 

على األصل، تستمر في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد ملكية األصل المالي وتحتفظ بالسيطرة  
 االصل المحول. المجموعة في االعتراف باألصل إلى حد مشاركتها المستمرة والتي يتم تحديدها بالقدر الذي تتعرض فيه إلى التغيرات في قيمة

 

االعتراف.  يير إلغاءفي بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة األصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي عندما يحقق معا
 أصل( أو أقل من كافية )التزام( ألداء الخدمة.يتم االعتراف باألصل أو االلتزام في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافية )
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 )و( الموجودات والمطلوبات المالية األخرى )تتمة(
 

 )تتمة( المالية والمطلوبات المالية بالموجودات االعتراف إلغاء(  2)
 

ا تعاقدي ا بس داد تلك التدفقات النقدية إلى تدخل المجموعة في معامالت يحتفظ فيها بالحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزام 
رور" مما يؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا منشآت أخرى وتحويل جميع المخاطر والعوائد بشكل جوهري. يتم احتساب هذه المعامالت على أنها تحويالت "ترتيب م

 كانت المجموعة: 
 

 ليس لديها التزام لسداد المدفوعات ما لم تحصل المبالغ المعادلة من الموجودات؛ •
 محظور عليها بيع أو رهن الموجودات؛ و •
 لديها التزام بتحويل أي نقد تقوم بتحصيله من الموجودات دون تأخير مادي. •

 

راض بالضمانات )األسهم والسندات( التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء االعتيادية ومعامالت إقراض األوراق المالية واالقت ال يتم إلغاء االعتراف
لوفاء بها. وينطبق ذلك األن المجموعة تحتفظ بكافة المخاطر والعوائد على أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبق ا، وبالتالي فإن معايير إلغاء االعتراف لم يتم 

ا على معامالت أوراق مالية معينة يحتفظ فيها البنك بربح ثانوي متبق.  أيض 
 

 تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالقروض عندما يتم إطفاؤها )أي: عند تنفيذ أو إلغاء أو انقضاء االلتزام الوارد بالعقد(.
 

األصليين ألدوات الدين بشروط مختلفة اختالفا  جوهريا ، باإلضافة إلى تعديالت جوهرية في شروط المطلوبات تتم المحاسبة عن المبادلة بين المجموعة ومقرضيها 
حالية المخصومة للتدفقات المالية الحالية، كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة. وتختلف الشروط بشكل جوهري إذا كانت القيمة ال

بر بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بالصافي بعد خصم أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي، تعتالنقدية 
ك، يتم أخذ العوامل النوعية على األقل عن القيمة الحالية المخصومة لقيمة التدفقات النقدية المتبقية من االلتزام المالي األصلي. باإلضافة إلى ذل %10مختلفة بنسبة 

التعهدات. وفي حالة احتساب األخرى، مثل العملة التي يتم تقويم األداة بها والتغيرات في نوع معدل الربح وميزات التحويل الجديدة المرفقة باألداة والتغيرات في 
دة يتم االعتراف بها كجزء من الربح أو الخسارة عند اإلطفاء. إذا لم يتم تبادل ألدوات الدين أو تعديل الشروط باعتبارها إطفاء، فإن أي تكاليف أو رسوم متكب

 ل المتبقي من االلتزام المعدل.احتساب المبادلة أو التعديل كإطفاء، فإن أي تكاليف أو رسوم متكبدة تعمل على تعديل القيمة الدفترية لاللتزام ويتم إطفاؤها على األج
 

 المقاصة( 3)
 

 بين الموجودات والمطلوبات المالية  عندما ينشأ حق قانوني أو ديني نافذ يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها المدرجة وتعتزميتم إجراء مقاصة 
 المجموعة إما التسوية على أساس الصافي، أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 

 ات من فئة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية(اراستثمز(  انخفاض قيمة الموجودات المالية )بخالف 
 

 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 
 

 دخل:تعترف المجموعة بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان ال
 الموجودات المالية التي تعد أدوات دين؛  •
 عقود الضمانات المالية المصدرة؛ و •
 إجمالي ارتباطات القروض المصدرة.  •

 

ئتمان المتوقعة لمدة تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين والتي يتم قياسها على أساس خسائر اال
 را، باستثناء ما يلي:شه 12
 ات أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ واستثمار •
 أدوات مالية أخرى لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ االعتراف األولي بها.  •

 

شهرا  12االئتمان المتوقعة التي تنتج من أحداث عدم االنتظام باألداة المالية المحتملة في غضون  شهرا هي جزء من خسائر 12تعد خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 
 بعد تاريخ التقرير.
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 الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( )تتمة(ات من فئة حقوق استثمارز(  انخفاض قيمة الموجودات المالية )بخالف 
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

 خسائر االئتمان المتوقعة هي التقدير القائم على الوزن المرجح الحتماالت خسائر االئتمان. وهي تقاس على النحو التالي:

باعتبارها القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات  االئتمانية في تاريخ التقرير:الموجودات المالية التي ال تعتبر منخفضة القيمة  •

 النقدية المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(؛

باعتبارها الفرق بين القيمة الدفترية االجمالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  ر:الموجودات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقري •

 التقديرية المستقبلية؛

باعتبارها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب االلتزام والتدفقات  التزامات القروض غير المسحوبة: •

 ي تتوقع المجموعة استالمها؛ والنقدية الت

ا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. عقود الضمانات المالية: •  المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها ناقص 
 

 إعادة هيكلة الموجودات المالية
 

د بسبب صعوبات مالية للمقترض، يتم عندها تقييم ما في حال تمت إعادة التفاوض على بنود األصل المالي أو تم تعديلها أو تم استبدال أصل مالي حالي بآخر جدي
 إذا كان من الواجب إلغاء االعتراف باألصل المالي ويتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كالتالي:

الي المعدل يتم إدراجها في ن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المفإينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة إلغاء االعتراف باألصل الحالي، لم إذا  •
 حساب العجز النقدي من األصل الحالي؛ 

ن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل الجديد يتم التعامل معها كتدفقات نقدية فإإذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة إلغاء االعتراف باألصل الحالي،  •
تاريخ إلغاء االعتراف به. ويتم ادراج هذا المبلغ في حساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي والذي  نهائية ناتجة من األصل المالي الموجود حاليا في

 يتم خصمه بدءا من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف به حتى تاريخ التقرير باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.
 

 االئتمانيةموجودات مالية منخفضة القيمة 
 

. يعد األصل المالي "منخفض القيمة في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية
 المقدرة لألصل المالي. االئتمانية" عندما يقع حدث واحد أو أكثر يكون له أثر مجحف على التدفقات النقدية التقديرية

 

 تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية القابلة للمالحظة:
 الصعوبات المالية الهامة التي يعاني منها المقترض أو الجهة المصدرة؛ •
 مخالفة العقد، مثل العجز أو واقعة التأخر في السداد؛ •
 مويل من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك؛إعادة هيكلة موجودات الت •
 يصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإشهار إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية؛ أو •
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية. •

 

 2017ديسمبر  31السياسة المطبقة حتى 
 

مركز مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة األصل. ويشتمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة  في تاريخ كل بيان
ر فيها أو إعادة ات في األدوات من فئة حقوق الملكية( على التقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ الشركة المستثمستثمارالموجودات المالية )بما في ذلك اال

أو المصدر  هيكلة موجودات التمويل أو الدفعات المقدمة من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض
جموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في مركز سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بم

ات في أدوات من فئة حقوق الملكية ستثمارالدفع لدى المقترضين أو المصدرين أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لال
 ا يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة.فإن االنخفاض الهام أو طويل األجل في قيمتها العادلة إلى أقل من تكلفته

 

 ات في األدوات من فئة الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة(.ستثمارالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )بما في ذلك اال
 

القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم قياس خسائر االنخفاض على أنها الفرق بين 
في حساب المخصص.  النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجودات. يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويتم إظهارها

لقيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد خسائر عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في ا
 االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا.

 

ع يتم تقييم جميتأخذ المجموعة في االعتبار األدلة على انخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة على مستوى أصل محدد ومستوى جماعي. 
ها بشكل جماعي الموجودات الجوهرية بشكل فردي لتحري االنخفاص في القيمة بشكل محدد. أما الموجودات المالية التي ليست جوهرية بشكل فردي، فيتم تقييم

 لتحري االنخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر المماثلة.



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

18 

 )تتمة( المحاسبية السياسات أهم 3
 

 ات من فئة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( )تتمة(استثمارز(  انخفاض قيمة الموجودات المالية )بخالف 
 

 خالل حقوق الملكيةات من فئة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من استثمار
 

)الذي  ات من فئة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة، فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الهامستثمارفي حالة اال
إلى ما  ستثمارأشهر على األقل( في القيمة العادلة لال 9ة لمدة ٪ كحد أدنى( أو طويل األجل )الذي تنخفض فيه القيمة السوقي20تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة 

ات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة ستثمارات قد انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثماردون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت قيمة اال
ة المتراكمة المعترف بها سابقا في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد من حقوق الملكية واالعتراف به في العادلة من خالل حقوق الملكية، يتم استبعاد الخسار

ات من فئة حقوق الملكية وذلك من خالل ستثماربيان الدخل الموحد. يتم في وقت الحق عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل الموحد على اال
 حقوق الملكية.

 

 )ح(  تعديل الموجودات والمطلوبات المالية
 

 الموجودات المالية
دفقات النقدية مختلفة بشكل إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل أساسي. في حال كانت الت

التدفقات النقدية من األصل المالي األصلي على أنها منتهية. وفي هذه الحالة، يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أساسي، يتم عندها اعتبار الحقوق التعاقدية في 
اوض هو تاريخ االعتراف األصلي ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة، ويعاد احتساب معدل ربح فعلي جديد لألصل. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التف

 ولي لغرض احتساب االنخفاض في القيمة، بما في ذلك لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.األ
 

 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية. وفي  إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المطفأة مختلفة بشكل أساسي، فإن التعديل لن يؤدي إلى

وتعترف بالمبلغ الناتج عن تعديل هذه الحالة، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي بناء  على التدفقات النقدية المعدلة للموجودات المالية 
 ل الموحد. إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسببالقيمة الدفترية االجمالية كأرباح أو خسارة تعديل في بيان الدخ

 لتمويل.الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كصافي إيراد من أنشطة ا 
 

 2017ديسمبر  31السياسة المطبقة حتى 
ات المالية للمقترض ولم يتم الغاء االعتراف باألصل، يتم قياس انخفاض قيمة األصل باستخدام معدل الربح المعدل إذا تم تعديل شروط األصل المالي بسبب الصعوب

 مسبقا.
 

 المطلوبات المالية
ساسي. في هذه الحالة، يتم أتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل 

المالي المطفأ وااللتزام المالي  االعتراف بالتزام مالي جديد استنادا إلى الشروط المعدلة وذلك بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام
 الجديد بشروط معدلة وذلك في بيان الدخل الموحد.

 

 حكمه في وما النقد( ط)
 

ة ذات فترات يتضمن النقد وما في حكمه أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة محتفظ بها لدى مصرف قطر المركزي وموجودات مالية عالية السيول
امها من جانب المجموعة في استحقاق أصلية لثالثة شهور أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير هامة من التغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخد

 إدارة ارتباطاتها قصيرة األجل.
 

 يتم إدراج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.
 

 العقارية اتستثماراال(  ى)
 

للمقابل النقدي اآلخر لة دلعاالقيمة وع أو افدلمدل المعادي النقالمبلغ ك الذبالتکلفة بما في ل لمالإليجار أو لزيادة رأس ابها ظ لمحتفاية رلعقارات االستثماس اقيام يت
ات العقارية على مدى العمر اإلنتاجي. ويتم قياس ستثمارء. يتم تخصيص االستهالك بشكل منهجي لتكلفة االإلنشاالمدفوع القتناء أصل ما عند االقتناء أو ا

ا االستهالك المتراكستثماراال  م وخسائر االنخفاض في القيمة.ات العقارية بالتكلفة ناقص 
 

العقاري في بيان المركز  ستثمارسيتم إضافة النفقات الرئيسية التي تتكبدها المنشأة والمتعلقة باإلضافات والتحسينات بعد االستحواذ عليها  إلى القيمة الدفترية لال 
العقاري. ومع ذلك، إذا لم يكن من المتوقع حدوث  ستثمارصادية المستقبلية للبنك من االالمالي الموحد، بشرط أن يتوقع البنك أن تزيد هذه النفقات من المنافع االقت

األخذ بعين االعتبار الفصل  مثل هذه المنافع االقتصادية، فإن المنشأة سوف تعترف بهذه النفقات في بيان الدخل الموحد في الفترة المالية التي تم تكبدها فيها، مع
 .ستثمارالمساهمين والجزء المتعلق بأصحاب حسابات اال بين الجزء المتعلق بحقوق

 

ات ستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود االستثماريتم االعتراف باستهالك اال
الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل، على أساس تكلفة األصل ناقصا قيمته المتبقية العقارية نظرا ألن ذلك يعكس بشكل وثيق النمط المتوقع 

 المقدرة. ال يتم حساب استهالك لألراضي واألعمال قيد التنفيذ.
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 )تتمة( العقاريةات ستثمار(  االى)
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والمقارنة هي كاآلتي:
 ةسن        

 20       المباني         
 

 يتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بشكل مستقبلي متى كان ذلك مناسبا.
 

 يتم تحميل مصروفات اإلصالح والصيانة في بيان الدخل عند تكبدها. 
 

ات العقارية إذا تم استبعادها أو عندما يكون العقار غير مستغل بشكل دائم وليس من المتوقع أن يتم االستفادة منه من الناحية ستثماريتم إلغاء االعتراف باال
أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد باعتبارها الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل، وسيتم االقتصادية عند استبعاده.  سيتم تحديد األرباح 

والجزء المتعلق بأصحاب االعتراف بها في بيان الدخل الموحد في فترة االستبعاد أو التصرف مع األخذ بعين االعتبار الفصل بين الجزء المتعلق بحقوق المساهمين 
 .ستثمارالحسابات ا

 

 )ك(  الموجودات الثابتة
 

 والقياس االعتراف (1)
 

 يتم قياس بنود الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.
 

المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات. وتتضمن تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا تكلفة 
فيها الموجودات  تعزى مباشرة إلى وضع الموجودات في حالة تشغيلية لالستخدام المقصود منها، وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات واعادة المواقع التي وضعت

 إلى طبيعتها ورسملة تكاليف القروض.
 

 عناصر أساسية لها أعمار إنتاجية مختلفة، يجب تسجيلها كبنود منفصلة )عناصر أساسية( من الموجودات الثابتة.في حال تضمن أحد بنود الموجودات الثابتة 
 

 ند من الموجودات الثابتة، ويتميتم تحديد أي ربح أو خسارة من استبعاد بند من بنود الموجودات الثابتة بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية لهذا الب
 االعتراف بذلك في إيرادات أخرى/ مصروفات أخرى في بيان الدخل الموحد.

 

 الالحقة التكاليف(   2)
 

ستقبلية المتضمنة في ذلك العنصر يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد عناصر الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية الم
ة اليومية للموجودات وإمكانية قياس تكلفته بصورة موثوق بها. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء الذي تم استبداله. يتم االعتراف بتكاليف الصيان للمجموعة

 الثابتة في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.
 

مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الموجودات الثابتة نظرا ألن ذلك  يتم االعتراف باالستهالك في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على
قية المقدرة. وال يتم حساب يعكس بشكل وثيق النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل، على أساس تكلفة األصل ناقصا قيمته المتب

 د التنفيذ.استهالك لألراضي واألعمال قي
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة:
 

 سنوات      
 

 20     المباني      
 5- 3     معدات تقنية المعلومات 
 7- 5     تجهيزات وتركيبات  

  5      مركبات
 

 ويتم تعديلها بشكل مستقبلي متى كان ذلك مناسبا.يتم إعادة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية في تاريخ كل تقرير 
 

 يتم تحميل مصروفات اإلصالح والصيانة في بيان الدخل عند تكبدها.
 

ء باستثنا، خليا التي تم إنشاؤها داسة ولملمر اغييتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم إقتناؤها  بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف األولي. الموجودات 
ت فيها. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات لنفقايتم تكبد التي السنة افي د حولمل اخدلن افي بياويتم إظهار النفقات سملتها م رال يت، سملةرلمر ايطولتف اتکالي

 غير الملموسة إما بأنها محددة أو غير محددة. 
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 الملموسة غير الموجودات)ل(   
 

دى أعمارها االنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك علی مر المحددة  ألعماذات اسة ولملمر اغيودات جولمء افام إطيت
حدد في كل سنة مالية. وتسجل مؤشر على انخفاض قيمة األصل غير الملموس. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء ألصل ما غير ملموس ذي عمر إنتاجي م

فترة أو طريقة اإلطفاء،  التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو في النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير
روف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان حسبما هو مناسب، وتعامل على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية. ويتم االعتراف بمص

 الدخل الموحد في فئة المصروفات بما يتوافق مع طبيعة األصل غير الملموس. 
 

سواء على أساس فردي ال يتم حساب إطفاء للموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة، ولكن يتم فحصها سنويا  لتحري االنخفاض في قيمتها 
نيفه كغير محدد المدة بشكل أو على مستوى الوحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد سنوي ا لتحديد ما إذا كان العمر غير المحدد سنويا سيستمر تص

 أساس مستقبلي. مدعوم. وإذا لم يكن، فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يكون على 
 

 فيما يلي ملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق اإلطفاء للموجودات غير الملموسة للمجموعة:
 

 برمجيات
 سنوات 5 األعمار اإلنتاجية

 

 طريقة اإلطفاء المستخدم

 

 يتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدار فترات توفرها
 

 تم إنشاؤها أو اقتناؤها داخليا

 

 مقتناة 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )م(
 

تها. في حالة وجود أي تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيم
ون لتي ال تکددة أو المحر اإلنتاجية غير األعمار الملموسة ذات اغيودات جولمة واربالنسبة للشهمؤشر على ذلك، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. 

 دام، متاحة لالستخ
حدة تكوين النقد القيمة وس الوقت. ويعترف بخسارة االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل ما أو يا  في نفوسنلالسترداد لقابلة القيمة ر ايدتقم يت 

 بلة لالسترداد. المقدرة القا
 

بر. وعند تقييم القيمة االستخدامية، تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة تكوين النقد في قيمتها االستخدامية أو القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع أيهما أك
ة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل ما قبل خصم الضريب

 حدة تكوين النقد. ووالمخاطر المرتبطة باألصل أو 
 

تمر والتي تعتبر ولغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات ألصغر مجموعة من الموجودات التي ينتج عنها تدفقات نقدية واردة من االستخدام المس
اختبار ل كبير عن التدفقات النقدية الواردة للموجودات األخرى أو وحدات تكوين النقد. وبدون اإلخالل باختبار سقف القطاع التشغيلي، وألغراض مستقلة بشك

لقيمة المستوى األدنى انخفاض قيمة الشهرة، يتم تجميع وحدات تكوين النقد التي تم تخصيص الشهرة لها بحيث يعكس المستوى الذي يتم فيه اختبار االنخفاض في ا
والمتوقع لها أن  الذي يتم عنده رصد الشهرة ألغراض التقارير الداخلية.  يتم تخصيص الشهرة المكتسبة في أي اندماج لألعمال لمجموعات وحدات تكوين النقد

 تستفيد من التعاون الناتج من اندماج األعمال. 
 

ص الموجودات المؤسسية تخصيم يتة منفصلة ويتم استخدامها من خالل أكثر من وحدة من وحدات تكوين النقد. ال تنتج الموجودات المؤسسية للمجموعة تدفقات نقدي
ص الموجودات تخصيم لتي يتد النقدة تكوين احر وختبان امكجزء لقيمة ض في انخفالتحري االا رهختبام ايتول وثابت ومعقس ساأعلی د لنقدات تكوين احول

 المؤسسية لها. 
 

لتخفيض  تراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد. ويتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بوحدات تكوين النقد أواليتم االع
في الوحدة في وحدة  القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة لوحدة تكوين النقد )مجموعة وحدات تكوين النقد( ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى 

 تكوين النقد )مجموعة وحدات تكوين النقد( على أساس تناسبي.
 

ترف بها في فترات سابقة ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشهرة.  أما فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المع
أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في حال وجود أي في تاريخ كل تقرير الستبيان وجود 

 تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
 

القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، صافية من االستهالك أو يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل 
 اإلطفاء، إن لم يتم االعتراف بأي خسائر من انخفاض القيمة.
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 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3
  

 )ن(  حسابات العمالء الجارية
 

نهاية كل  الحسابات الجارية عند استالمها من قبل المجموعة. ويتم قياس المعامالت بالمبلغ المستلم من قبل البنك في وقت التعاقد. وفييتم االعتراف باألرصدة في 
 مركز مالي، يتم قياس هذه الحسابات بالتكلفة المطفأة.

 

  ستثمار)س(  حقوق أصحاب حسابات اال
 

 ستثمارال المجموعة ستثمارها حسب تقديرها الخاص. يفوض صاحب حساب االاستثمارهي أموال تحتفظ بها المجموعة ويمكنها  ستثمارحقوق أصحاب حسابات اال
أن تُستثمر فيه  بالصورة التي ترى المجموعة أنها مناسبة بدون وضع قيود بخصوص متى وكيف وما هو الغرض الذي يجب ستثمارأموال صاحب حساب اال

 األموال.
 

، ويتم تخصيص الدخل ستثمار، من إجمالي الدخل من حسابات االستثمارالمجموعة باحتساب أتعاب إدارة )أتعاب مضارب( على أصحاب حسابات االتقوم 
تخصيص الدخل من  بعد طرح المخصصات وخصم حصة المجموعة في الدخل كمضارب. يتم البت في  ستثمارالمنسوب إلى أصحاب الحسابات لحسابات اال

 .ستثماردارة المجموعة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح بها حسب أحكام وشروط حسابات االجانب إ
 

 والمساهمين ستثمار)ع(  توزيع الربح بين حقوق أصحاب حسابات اال 
 

 تلتزم المجموعة بتوجيهات مصرف قطر المركزي كما يلي:
 

 ستثماراإليرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية ويتم توزيعها بين أصحاب حسابات االيتم التوصل إلى صافي الربح بعد األخذ في االعتبار جميع  •
 والمساهمين.

على أساس أرصدة إيداعاتهم اليومية على مدار السنة بعد خصم أتعاب المضاربة المتفق عليها والمعلنة  ستثمارتحتسب حصة ربح أصحاب حسابات اال  •
 للمجموعة.

أو خسارة تنشأ من إهمال المجموعة بسبب عدم التزامها بلوائح وتعليمات مصرف قطر المركزي، فإن هذا المصروف أو في حالة وجود مصروف  •
 . يخضع ذلك إلى قرار يصدر عن مصرف قطر المركزي في هذا الشأن. ستثمارالخسارة لن يتحملها أصحاب حسابات اال

ة، فإن مصرف قطر المركزي، بصفته المسؤول عن تحديد مسؤولية البنك عن هذه الخسائر، في حال كانت نتائج المجموعة في نهاية السنة خسارة صافي •
 يتخذ القرار فيما يتعلق بكيفية معالجة هذه الخسائر دون اإلخالل بقواعد الشريعة اإلسالمية.

 ف عند تخصيص الربح.، لن يتم إعطاء أولوية ألي طرستثمارات مع أموال المجموعة ألغراض االستثماربسبب تجميع أموال اال •
 

 صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي)ف(   

 

مضمونة كما أن توزيعات  مليار لاير قطري. هذه الصكوك غير 1رأس المال بمبلغ ك، قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج 2016خالل عام 
للخمس السنوات األولى ثابت على أن يتم مراجعته عند االنتهاء من فترة الخمس السنوات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنويا. ان معدل الربح السنوي 

ستحقاق . هذه الصكوك ليس لديها تاريخ ااألولى. يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما ان حملة الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح على الصكوك
 .ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية

 

.  تمثل الصكوك المصدرة رأس مال إضافي ويتم االعتراف بها 2017الف لاير قطري مرتبط بربح السنة  55,000، قامت المجموعة بتوزيع 2018ل عام خال
اف بها خصما  من ضمن حقوق الملكية بالقيمة المستلمة من حملة الصكوك. توزيعات األرباح على الصكوك تتم اختياريا  ولها خاصية غير تراكمية ويتم االعتر

 .حقوق الملكية عند إعالنها
 

 )ص(  المخصصات
 

ما يكون من يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة والذي يمكن تقديره بشكل موثوق، وعند
 االلتزام.المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات صادرة لمنافع اقتصادية لتسوية 

 

 )ق(  إعادة الهيكلة 
 

للعامة  أعلن عنها يتم االعتراف بمخصص إعادة الهيكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية وتكون إعادة الهيكلة إما أنها قد بدأت أو قد
 بلية.وسوف تسبب خطة الهيكلة خسائر للمجموعة. وال يتم رصد مخصصات للخسائر التشغيلية المستق
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 )تتمة( المحاسبية السياسات أهم 3
 

 )ر(  منافع الموظفين
 

 المحددة االشتراكات لوائح (1)
 

إدراج المصروف الناتج عن تحتسب المجموعة مخصص الشتراكاتها في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا لقانون التقاعد ويتم 
الشتراكات عند حلول ذلك ضمن تكلفة الموظفين في بيان الدخل الموحد. وليس لدى المجموعة أي التزامات أخرى بالسداد بعد سداد االشتراكات. ويتم االعتراف با

 موعد استحقاقها.
 

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص (2)
 

الخدمة للموظفين وفقا لسياسات المجموعة. وتحتسب المكافأة بناء على راتب الموظف وفترة خدمته في تاريخ بيان ترصد المجموعة مخصصا لمكافآت نهاية 
 المركز المالي.

 

 )ش(  رأس المال واالحتياطيات
 

 األسهم إصدار تكاليف (1)
 

 لملکية.وق احقداة أللي وألس القيان اموذلك لملکية دار أداة حقوق ابإصرة لمتعلقة مباشاإلضافية ف التکاليم اخصم يت
  

 

 ةيالعاد لألسهم األرباح عاتيتوز ( 2)
 

 يتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مساهمي البنك.
 

 )ت( االعتراف باإليرادات 
 

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

حقق مؤكدا الت ندما يكونعلى أساس التناسب الزمني على مدى فترة المعاملة. وعندما يكون دخل العقد غير قابل للتحديد وال يمكن تحديد مبلغه، يتم االعتراف به ع
 على نحو معقول أو عند تحققه فعليا. يتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

 

 المضاربة
خل الموحد ى بيان الديتم االعتراف بإيراد تمويل المضاربة عندما ينشأ الحق في استالم الدفعات أو عند توزيعه من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر عل

 اإلعالن عن ذلك من قبل المضارب. عند
 

التعامل معها في حالة خسارة رأس المال قبل البدء في األعمال دون إهمال أو تقصير من قبل المضارب، يتم خصم هذه الخسائر من رأس مال المضاربة ويتم  
 قبل المضارب يتم االعتراف به كذمم مدينة مستحقة من المضارب.كخسائر للمجموعة. وفي حالة اإلنهاء أو التسييل، فإن الجزء غير المدفوع من 

 

 المشاركة 
 يتم االعتراف بإيرادات تمويل المشاركة عندما يتأكد الحق في استالم الدفعات أو عند التوزيع.

 

 اإلجارة المنتهية بالتمليك
الدخل  على مدى فترة اإليجار. ويتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعثرة من بيان يتم االعتراف بالدخل من اإلجارة المنتهية بالتمليك على أساس التناسب الزمني

 الموحد.
 

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

 

 االستصناع
ق بين إجمالي اإليراد يتم االعتراف باإليراد  وهامش الربح في بيان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز وذلك من خالل األخذ في اإلعتبار الفر 

خسائر المتوقعة من عقد االستصناع بمجرد توقعها)السعر النقدي للمشتري( والتكاليف التقديرية للمجموعة. وتعترف المجموعة بال
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 )تتمة( المحاسبية السياسات أهم 3
 

 )ت( االعتراف باإليرادات )تتمة(
 
 يةستثماراإليرادات من خدمات األعمال المصرفية اال 

والعموالت( متضمنة رسوم الودائع ورسوم التسويق ية )التي يتم عرضها في إيراد الرسوم ستثماريتم االعتراف باإليرادات من خدمات األعمال المصرفية اال
اءات الهامة المتعلقة بالمعاملة واألداء حسب األحكام التعاقدية عندما يتم تقديم الخدمة وتحقق اإليراد. ويكون ذلك في العادة عندما تقوم المجموعة بتنفيذ جميع اإلجر

 المعاملة للمجموعة. ويتم تحديد اإلجراءات الهامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى ومن المحتمل على نحو كبير أن تتدفق المنافع االقتصادية من
مدى االرتباطات المؤكدة  األحكام المتفق عليها في العقود لكل معاملة. ويستند تقييم ما إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستصب في مصلحة المجموعة على

 األطراف األخرى.الملزمة التي تم استالمها من 
 

 إيرادات الرسوم والعموالت
معدل الربح الفعلي لألصل يتم إدراج إيرادات الرسوم والعموالت التي تعتبر جزءا متمما لمعدل الربح الفعلي على االصل المالي المسجل بالتكلفة المطفأة في قياس 

والمشاركة في  رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات ورسوم اإلدارة والترتيب المالي. ويتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى بما في ذلك
 التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها.

 

 إيرادات توزيعات األرباح 
 يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يتأكد الحق في استالم توزيعات األرباح. 

 

 )ث(  العائد على السهم
 

مساهمي البنك بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمه العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة ل يقوم البنك
ة إلى المساهمين والعدد المتوسط على العدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائدات المخففة للسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوب

 المرجح لألسهم العادية القائمة وفقا ألثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.
 

 )خ(  تقارير القطاعات
 

اإليرادات والمصروفات قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة الذي يشارك في أنشطة تجارية قد يحقق منها إيرادات ويتكبد عليها مصروفات، بما في ذلك 
ك )كونه صانع القرار المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل الرئيس التنفيذي بالبن

 والذي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. الرئيسي حول أنشطة التشغيل( وذلك التخاذ القرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه،
  

 )ذ(   األرباح المحظورة وفقا للشريعة
 

اج جميع اإليرادات غير تلتزم المجموعة بتجنب االعتراف بأي إيراد يتم الحصول عليه من مصادر غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ووفق ا لذلك، يتم إدر
 حساب خيري حيث تستخدم المجموعة هذه األموال ألغراض خيرية كما هو محدد من قبل هيئة الرقابة الشرعية.المتوافقة مع أحكام الشريعة في 

 

 (  ذمم الوكاالت الدائنةض)
 

الستخدام األموال وعة تقبل المجموعة ودائع من العمالء بموجب عقد وكالة والذي بموجبه يتم االتفاق على العائد المستحق للعمالء. ال يوجد أي قيود على المجم
 التي وردت في إطار اتفاقيات عقود الوكالة. تسجل قيمة ذمم الوكالة الدائنة بالتكلفة إضافة الى األرباح المستحقة.

 

 (  عقود الضمانات المالية وارتباطات القروضظ)
 

 وخطابات ضمان وقبوالت.تقوم المجموعة في سياق العمل االعتيادي بإصدار ضمانات مالية تشتمل على اعتمادات مستندية 
 

عدم وفاء مدين  عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي تتطلب من جهة إصدارها أن تسدد مدفوعات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تكبدها بسبب 
ت أخرى نيابة عن العمالء وذلك لضمان في سداد الدفعات عند استحقاقها وفقا  لشروط أداة الدين. ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجها

 القروض وأرصدة السحب على المكشوف وسواها من التسهيالت البنكية األخرى.
 

األولية  ، ويتم إطفاء القيمة العادلةيتم االعتراف مبدئيا بالضمانات المالية في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة، باعتبارها عالوة مستلمة في تاريخ منح الضمان
 على مدى عمر الضمان المالي. وبعد االعتراف األولي، يتم قياس التزام المجموعة بموجب هذه الضمانات:

 

 (؛ أو 2)ب 5بقيمة مخصص الخسارة )المحتسب وفقا لإليضاح  •
 العالوة المستلمة عند االعتراف األولي ناقصا الدخل المعترف به، أيهما أعلى. •

 

 بناء على الصفقات المماثلة والخسائر المتكبدة تاريخيا  مدعومة بأحكام اإلدارة.ويتم تحديد هذه التقديرات 
 

ن "إيرادات رسوم يتم تحويل أي زيادة في مطلوبات الضمانات إلى بيان الدخل الموحد. ويتم تسجيل إطفاء عالوة اإلصدار المستلمه في بيان الدخل الموحد ضم
 وعموالت".
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 )تتمة( المحاسبية السياسات أهم 3
 
 )تتمة( (  عقود الضمانات المالية وارتباطات القروضظ)

 

ارتباط ((. لم تقدم المجموعة أي 2)ب 5يتم قياس ارتباطات القروض المقدمة من المجموعة باعتبارها مبلغ مخصص الخسارة )محسوب كما هو مبين باإليضاح 
 لتقديم القروض بسعر ربح أقل من السوق، أو التي يمكن تسويتها بالصافي نقدا أو عن طريق تسليم أو إصدار أداة مالية أخرى.

 

 ، ويتم االعتراف بمخصص الخسارة ضمن المخصصات.لماليةت الضماناد اعقووض ولقررتباطات ابالنسبة ال
رض وااللتزام غير المسحوب وال تستطيع المجموعة بشكل منفصل تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على عنصر ومع ذلك، بالنسبة للعقود التي تشمل كال من الق

المسحوب مع االرتباط غير المسحوب بشكل منفصل عن تلك الخسائر الناشئة من عنصر القرض، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على االلتزام غير 
ض. يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة ضمن المخصصات إلى الحد الذي تتجاوز فيه خسائر االئتمان المتوقعة مجتمعة مخصص الخسارة الخاصة بالقر
 القيمة الدفترية اإلجمالية للقرض.

 

 (    المطلوبات المحتملة )أأ
 

عمالت وغيرها. وال  فيما يتعلق بتعهدات أحادية الجانب لشراء/ بيعتتضمن المطلوبات المحتملة خطابات الضمان واالعتمادات المستندية والتزامات المجموعة 
 موحدة ما لم تكن بعيدة. يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي الموحد، ولكن يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات المتممة للبيانات المالية ال

 

 ( أرقام المقارنةبأ)
 

 يسمح فيها معيار ما أو تفسير ما أو يشترط أي منهما خالف ذلك، يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات المقارنة.فيما عدا الحاالت التي 
 

 جديدة وتفسيرات وتعديالت معايير(  جأ)

 

 2018 يناير 1 من اعتبارا مفعولها يسري جديدة وتفسيرات وتعديالت معايير(  1)
 

ا من وتعديالت وتفسيرات جديدة سارية اال توجد معايير محاسبية  باإلضافة  30للمعيار المحاسبة المالي رقم  المبكر التطبيقباستثناء  2018يناير  1لمفعول اعتبار 

و لكن لم  2018 بعاملق االفصاحات فيما يتع األدوات المالية االفصاحات التى يتم تطبيقها على 7المالية رقم  التقاريرالالحقة على المعيار الدولي  التعديالتإلي 

 يتم تطبيقها علي المعلومات المقارنة.

 

 2018 يناير 1 من اعتبارا المفعول سارية ليست ولكنها صادرة جديدة وتفسيرات المعايير على وتعديالت معايير( 2)
 

 المرابحة ودفعات المبيعات المؤجلة األخرى - 28المعيار المحاسبي المالي رقم 

. يحل 2017"المرابحة ومبيعات بالدفع المؤجل األخرى" في  28والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم  أصدرت هيئة المحاسبة

عات بالدفع "مبي 20"المرابحة والمرابحة آلمر الشراء" والمعيار المحاسبي المالي رقم  2محل المعيار المحاسبي المالي رقم  28المعيار المحاسبي المالي رقم 

غيرها من معامالت المؤجل". الهدف من هذا المعيار هو وصف مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المناسبة لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يتعلق بالمرابحة و

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1أ في أو بعد المبيعات بالدفع المؤجل للبائعين والمشترين لهذه المعامالت. يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبد

 

 تقوم المجموعة بتقييم تأثير هذا المعيار.

 

 (ستثمار)الوكالة باال ستثمارالوكالة باال- 31المعيار المحاسبي المالي رقم  

 

. الهدف من هذا المعيار هو وضع 2018بالوكالة في  ستثماراال 31أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 

، والموجودات والمطلوبات ذات الصلة من منظور كل من )المستثمر( الرئيسي والوكيل. يسري ستثمارمبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات الوكالة باال

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2020يناير  1هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 تقوم المجموعة بتقييم تأثير هذا المعيار. 
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 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 
 )تتمة( 2018يناير  1(  معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة يسري مفعولها اعتبارا من ج)أ
 

 المخاطراحتياطيات - 35 رقم المالي المحاسبي المعيار
 

. ويحل هذا المعيار إلى 2018"احتياطيات المخاطر في عام  35أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 
السابق  11واالرتباطات المثقلة باألعباء" محل المعيار المحاسبي المالي رقم رقم "االنخفاض في القيمة وخسائر االئتمان  30جانب المعيار المحاسبي المالي رقم 

 "المخصصات واألحتياطيات".
 

ة التي يواجهها أصحاب لهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر التي تم وضعها للتخفيف من المخاطر المختلفا
ية التي تبدأ ، وخاصة المستثمرون الذين يجنون الربح والخسارة، من المؤسسات المالية اإلسالمية )"المؤسسات"(. يسري هذا المعيار على الفترات المالالمصلحة

النخفاض في القيمة وخسائر "ا 30مع السماح بالتطبيق المبكر فقط إذا اعتمدت المجموعة في وقت مبكر المعيار المحاسبي المالي رقم  2021يناير  1في أو بعد 
 االئتمان واالرتباطات المثقلة باألعباء".

 

 تقوم المجموعة بتقييم تأثير هذا المعيار.
 

 "باألعباء المثقلة واالرتباطات االئتمانية والخسائر القيمة"انخفاض  30 رقم المالي المحاسبي المعيار
 

"انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء"  30اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
ويل اإلسالمي . إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية النخفاض القيمة والخسائر االئتمانية لمختلف عمليات التم2017في عام 

على  وبعض الموجودات األخرى من مؤسسات التمويل اإلسالمي ومخصصات مقابل االرتباطات المثقلة باألعباء التي تمكن مستخدمي البيانات المالية ستثمارواال
ت والمعامالت. وسوف يحل معيار وجه الخصوص من إجراء تقييم عادل للمبالغ والتوقيت والشكوك فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بهذه الموجودا

في الصكوك  ستثمار"اال 25"المخصصات واالحتياطيات" وأجزاء من معيار المحاسبة المالي رقم  11محل معيار المحاسبة المالي رقم  30المحاسبة المالي رقم 
 واألسهم واألدوات المماثلة" التي تتناول االنخفاض في القيمة.

 

الموجودات والتعرضات إلى ثالث فئات استنادا إلى طبيعة المخاطر التي تنطوي عليها )أي مخاطر االئتمان والمخاطر  30رقم  يصنف معيار المحاسبة المالي 
 ( منهج انخفاض3( منهج صافي القيمة القابلة للتحقق و2( منهج الخسائر االئتمانية، و1األخرى( ويوضح ثالثة مناهج لتقييم الخسائر لكل فئة من هذه الفئات: 

 القيمة.
 

منهج خسائر االئتمان مع النموذج المستقبلي "لخسائر االئتمان المتوقعة". يستخدم منهج خسائر االئتماني للذمم المدينة  30يقدم معيار المحاسبة المالي رقم  
شهرا  أو خسارة  12ائتمان متوقعة لمدة والتعرضات خارج بيان المركز المالي منهج القياس المزدوج والذي يتم بموجبه قياس مخصص الخسارة إما كخسارة 

تطبيق عدد من  ائتمان متوقعة على مدار عمر الدين. سوف ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان، كما يجب
 األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل:

 

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛ •
 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة؛ •
 تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المتوقعة لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة؛ و •
 الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة. تحديد المجموعات ذات •

 

 ، ويسمح بالتطبيق المبكر.2020يناير  1يعتبر المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
ويسري على البنوك اإلسالمية في قطر. قامت  2017م لعا 9أصدر مصرف قطر المركزي تنظيمات خسائر االئتمان المتوقعة من خالل التعميم الصادر عنه رقم 

، وبحسب هو مسموح به 2018يناير  1اعتبارا من  30المجموعة بتطبيق تنظيمات خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تتم على غرار المعيار المحاسبي المالي رقم 
قام المقارنة. تم االعتراف بأي تسويات على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية وفقا لتنظيمات خسائر االئتمان المتوقعة، اختارت المجموعة عدم تعديل أر

 في تاريخ التحول ضمن األرباح المدورة االفتتاحية والحصص غير المسيطرة للفترة الحالية.
 

فيما يتعلق بالتطبيق المبكر للمعيار المحاسبي المالي رقم  للبنوك اإلسالمية العاملة في قطر 2018لسنة  26بعد ذلك، أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم 
بشكل  30. لذلك، اعتمدت المجموعة المعيار المحاسبي المالي رقم 2017لسنة  9ويحل هذا التعميم محل التعميم السابق له رقم  2018يناير  1اعتبارا  من  30

وأي تجاوزات لتنظيمات خسائر االئتمان  30تعديالت مع اعتماد المعيار المحاسبي المالي رقم  . ومع ذلك، لم تحدد المجموعة أي2018يناير  1مبكر اعتبارا من 
 المتوقعة. تظل متطلبات تعديل األرقام المقارنة والتعديالت على التحول هي ذاتها وفقا لتنظيمات خسائر االئتمان المتوقعة.

 

 .30المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي المالي رقم  فيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسية التي طرأت على السياسات
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 )تتمة( 2018يناير  1(  معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة يسري مفعولها اعتبارا من ج)أ
 

 المالية الموجودات قيمة انخفاض
 

محل النموذج المستقبلي "لخسائر االئتمان المتوقعة".  11نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  30يحل المعيار المحاسبي المالي رقم 
ا على بعض ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية ولكنه ال ينطبق على  ات حقوق الملكية. ووفقا للمعيار استثمارينطبق نموذج االنخفاض الجديد أيض 

 .11، يتم االعتراف بخسائر االئتمان في وقت أبكر وفقا للمعيار المحاسبي المالي رقم 30المحاسبي المالي رقم 
 

تنتقل الموجودات من خالل تقوم المجموعة بتطبيق منهج مكون من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. 
 المراحل الثالث التالية بناء على التغير في الجودة االئتمانيّة منذ االعتراف األولي.

 

 االئتمانية القيمة منخفضةغير - شهرا 12 مدى على المتوقعة االئتمان خسائر: 1 المرحلة
 

خاطر ائتمانية تتضمن الموجودات المالية عند االعتراف األولي والتي لم تشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو التي تتمتع بم 1المرحلة  
ناء  على خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن منخفضة. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل ب

 شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم احتساب الربح على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل. 12أحداث عدم االنتظام والمحتمل وقوعها في غضون 
 

 االئتمانية القيمة منخفضةغير - الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمان خسائر: 2 المرحلة
 

تتضمن الموجودات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي دون وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمتها.  2المرحلة  
الية للموجودات. وخسائر االئتمان وبالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين ويحتسب الربح على القيمة الدفترية االجم

 توقع لألداة المالية.المتوقعة على مدار عمر الدين هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث عدم االنتظام المحتمل وقوعها على مدار العمر الم
 

 منخفضة القيمة االئتمانية-: غير منتظمة السداد 3المرحلة  
 

وجودات المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير المالي. وبالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر تتضمن الم 3المرحلة  
 االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين. 

 

 االنتقال 
 

 بأثر رجعي، باستثناء ما هو موضح أدناه. 30رقم  تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي المالي
 

، اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة. ويتم االعتراف بالفروق في 30كما هو مسموح به وفقا لألحكام االنتقالية للمعيار المحاسبي المالي رقم   •
وذلك في األرباح المدورة واالحتياطيات كما في  30المعيار المحاسبي المالي رقم القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق 

، وبالتالي فهي غير قابلة 30ال تعكس متطلبات المعيار المحاسبي المالي رقم  2017. وبناء  على ذلك، فإن المعلومات المعروضة لعام 2018يناير  1
 .30المعيار المحاسبي المالي رقم بموجب  2018للمقارنة مع المعلومات المعروضة لعام 

 

 المتوقعة يةاالئتمان خسائرال منهج تطبيق 4
 

اإلفصاحات الخاصة نتج عن تطبيق تنظيمات خسائر االئتمان المتوقعة تغييرات في السياسات المحاسبية الخاصة بانخفاض قيمة الموجودات المالية. موضح أدناه  
 بأثر التحول لتطبيق تنظيمات خسائر االئتمان المتوقعة لدى المجموعة.

 

 )أ( أثر تطبيق منهج خسائر االئتمان المتوقعة 

 

 ألف لاير قطري كالتالي: 239,463إلى انخفاض األرباح المدورة بمبلغ  2018يناير  1لقد أدى أثر تطبيق منهج خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
 

 أرباح مدورة 

 ألف لاير قطري 

 1,144,069 (2017ديسمبر  31الرصيد الختامي )

  تأثير االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

 (1,070) مستحقة من البنوكأرصدة 

 (491) ات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمار

 (215,094) موجودات التمويل 

 (22,808) التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

 (239,463) 

 904,606 2018يناير  1التطبيق األولي في الرصيد االفتتاحي بموجب تنظيمات خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ 
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 )ب( خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القيمة

 

 الجديد قياسها مع، 2017 ديسمبر 31 في كما الحالي المالي المحاسبة لمعيار وفق ا السابقة، القياسات من المالية للموجودات الدفترية القيم تسوية التالي الجدول يبين
 .2018 يناير 1 في كما المتوقعة االئتمان خسائر لتنظيمات وفقا تحديده تم الذي

 
 .المالية وزارة لدى األرصدة أدناه الجدول يستبعد

 

 

 

   2017 ديسمبر 31

  قطري لاير ألف

 

القياس           إعادة

 ألف لاير قطري 

 

 

 

       2018يناير  1

 ألف لاير قطري 

      

 3,272,955  (1,070)  3,274,025 مستحقة من البنوكأرصدة 

 1,054,531  (491)  1,055,022 ات من فئة الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة استثمار

 25,398,281  (215,094)  25,613,375 المالية(موجودات تمويل )باستثناء الرصيد لدى وزارة 

 التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

 5,619,733  (22,808)  5,642,541 )باستبعاد أرصدة وزارة المالية( 

 35,584,963  (239,463)  35,345,500 

      

      في القيمة)ج( خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض 
 

 

  

         

  2المرحلة   1المرحلة 

غير منتظمة 

 اإلجمالي  السداد

  

 ألف لاير

 قطري 

 
ألف لاير 

 قطري

 
ألف لاير 

 قطري

 
 ألف لاير 

          قطري
                 2017ديسمبر  31كما في -الرصيد الختامي 

 3,274,025  -  932  3,273,093   مستحقة من البنوك  أرصدة

  الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةمن فئة ات استثمار

  

1,036,069  18,953  -  1,055,022 

  موجودات تمويل

  

24,472,803  1,006,188  134,384  25,613,375 

التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر 

 5,642,541  -  263,635  5,378,906   االئتمان

    34,160,871  1,289,708  134,384  35,584,963 

يناير  1كما في -الرصيد االفتتاحي )تأثير اليوم األول( 

2018  
 

 
     

 3,272,955  -  928  3,272,027  مستحقة من البنوك أرصدة

 1,054,531  -  18,867  1,035,664  ات من فئة الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمار

 25,398,281  134,384  988,736  24,275,161  تمويلموجودات 

التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر 

 االئتمان
  

5,357,626  262,107  -  5,619,733 

 
 33,940,478  1,270,638  134,384  35,345,500 

          صافي التحويل بين المراحل

 -  -  -  -   مستحقة من البنوك  أرصدة

  ات من فئة الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمار

  

-  -  -  - 

  موجودات تمويل

  

       

 -  -  1,089,753  (1,089,753)  2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  168,944  -  (168,944)  3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  103,625  (103,625)  -  3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 

 -  (55,342)  -  55,342  1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

 -  (1,506)  1,506  -  2إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

  (1,203,355)  987,634  215,721  - 
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 )ج(  خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القيمة )تتمة(

 

 

 

  

 

  2المرحلة   1المرحلة 

غير منتظمة 

 اإلجمالي  السداد

 قطري ألف لاير  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر 

  االئتمان
 

      

 -  -  149,176  (149,176)  2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  7,427  -  (7,427)  3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  3,726  (3,726)  -  3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 

 -  (1,636)  -  1,636  1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة 

   (154,967)  145,450  9,517  - 

         

         صافي الحركة خالل السنة

         

 9,530,522  -  108  9,530,414   مستحقة من البنوك  أرصدة

 (178,625)  -  (17)  (178,608)   ات من فئة الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمار 

 142,273  (117,644)  (339,969)  599,886   موجودات تمويل 

التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر  

   االئتمان
2,211,997 

 
124,686  11,317  2,348,000 

  

12,163,68

9  
(215,192)  (106,327)  11,842,170 

         لسنة )بالصافي(المكونة خالل اخسائر االئتمان المتوقعة 

 2,796  -  1  2,795  مستحقة من البنوك أرصدة

 296  -  375  (79)  ات من فئة الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمار 

 71,135  67,383  (2,425)  6,177  موجودات تمويل 

التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر  

   االئتمان
13,582 

 
3,679  -  17,261 

  22,475  1,630  67,383  91,488 

         
         2018ديسمبر  31كما في -الرصيد الختامي 

 12,800,681  -  1,035  12,799,646  أرصدة مستحقة من البنوك

 875,610  -  18,475  857,135  ات من فئة الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمار

 25,469,419  165,078  1,638,826  23,665,515  موجودات تمويل

التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر 

  االئتمان
7,401,074  528,564  20,834  7,950,472 

  44,723,370  2,186,900  185,912  47,096,182 
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 المالية المخاطر إدارة 5
 

 )أ(  مقدمة ونظرة عامة
 

ا الفعالة المخاطر إدارة تعد  مخاطر ثقافة المجموعة لدى. االستراتيجية إدارة تجاه للمجموعة العام النهج في كمفتاح بها االعتراف ويتم المجموعة، لنجاح أساسي ا أمر 
 مجلس وجود مع المخاطر، إلدارة جيد هيكل المجموعة لدى. المجموعة موظفي جميع عاتق على بالمشاركة المخاطر إدارة مسؤولية تقع حيث ومنضبطة قوية
 .خبرة ذو تنفيذي إدارة فريق ويدعمه نشط بشكل مشارك إدارة

 

 إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة على نموذج خطوط الدفاع الثالثة ضمن النموذج؛  يعتمد
 (الشركات مهام ومعظم األعمال خطوط من عادة)يتكون  األول الدفاع خط •
 (المجموعة مالية ادارةو ،المجموعة تزاملا ، المجموعة مخاطرمثل إدارة  الرقابةالدفاع الثاني )يتكون عادة من مهام  خط •
 (الداخلي التدقيق من عادة)يتكون  الثالث الدفاع خط •

 

 المستحقة رصدةواأل المركزي قطر مصرف لدى واألرصدة النقد المالية الموجودات تتضمن. المالية األدوات في للمجموعة الرئيسية والمطلوبات الموجودات تتمثل
 .المالية الموجودات من وغيرها التمويل وموجودات مالية أوراق في اتستثمارواال البنوك من

 

 حسابات أصحاب حقوق على أيضا   المالية األدوات تشتمل. المالية والمؤسسات للبنوك المستحقة رصدةواأل للعمالء الجارية الحسابات على المالية المطلوبات تشتمل
 .المالي المركز بيان خارج بنود في المدرجة واالرتباطات المحتملة والمطلوبات ستثماراال

 

 :المالية لألدوات استخدامها جراء التالية المخاطر إلى المجموعة تتعرض
 االئتمان؛ مخاطر •
 السيولة؛ مخاطر •
 السوق؛ مخاطر •
 و التشغيل؛ مخاطر •
 .المال رأس مخاطر •

 

 مخاطر االئتمان )ب(
 

لتمويل دات اساسا من موجوأتنشأ مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل المقترض أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المجموعة. 
 ات في أوراق الدين. استثمارك ولبنوامن بالغ المستحقة لمواللمجموعة 

 

غير المبررة مع األفراد أو مجموعة العمالء في  المخاطر تسعى المجموعة إلى إدارة التعرض لمخاطر االئتمان عبر تنويع أنشطة اإلقراض لتجنب تركزات 
طرف المقابل. ويتم تنفيذ مواقع أو أعمال محددة. كما تحصل على ضمانات، عند االقتضاء. ويعتمد مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة على تقييم مخاطر االئتمان لل

 التوجيهات فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانات ومؤشرات التقييم.

 
 (  قياس مخاطر االئتمان1)

 

ا لتفاوت التعرض مع التغيرات  ا ويتطلب استخدام النماذج نظر  ا معقد  في ظروف السوق إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر يعد أمر 
تقييم مخاطر االئتمان من محفظة الموجودات مزيدا من التقديرات الحتمال حدوث عدم االنتظام لنسب الخسارة  تبعوالتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. ي

ة عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام المرتبطة بها والرتباطات عدم االنتظام بين األطراف المقابلة. تقيس المجموعة خسارة االئتمان المتوقعة باستخدام احتمالي
 ( لمزيد من التفاصيل. 2)ب 5والخسارة بافتراض عدم االنتظام. يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
 تصنيف مخاطر االئتمان )باستبعاد األرصدة مع وزارة المالية(

 

عدم انتظام األطراف المقابلة كل على حدة. ويتم إدخال معلومات المقترض  تستخدم المجموعة تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية التي تعكس تقييمها الحتمالية
( وذلك في نموذج المؤسساتومعدل الدوران ونوع الصناعة لتعرضات  األفرادوالتمويل المحصل في وقت التطبيق )مثل الدخل القابل لالستبعاد لتعرضات 

لكل مقترض على حدة. باإلضافة إلى ذلك، تمكن  االئتماني التصنيف وكالةات درجة االئتمان لدى التصنيف. ويتم استكمال ذلك بالبيانات الخارجية مثل معلوم
. وهذا من شأنه أن النماذج الخبير المسؤول من إبداء رأيه عن مخاطر االئتمان بحيث يتم إدخال هذا الرأي في التصنيف االئتماني الداخلي النهائي لكل تعرض

 النموذج. يسمح إلدخال اعتبارات قد يتم التقاطها كجزء من مدخالت البيانات األخرى في
 

مالية عدم االنتظام يتم معايرة درجات االئتمان في حالة زيادة مخاطر عدم االنتظام بشكل مضاعف عند كل درجة خطر أعلى. فعلى سبيل المثال، يعني ذلك أن احت
 . المخاطرةية أقل من احتمالية عدم االنتظام لدرجات ستثمارللدرجات اال

 

 فيما يلي اعتبارات إضافية لكل نوع من أنواع المحفظة التي تملكها المجموعة: 
 

 األفراد
 الحتمالية وفقا الدرجة هذه تحديد ويتم. السلوك درجة لوضع دوري أساس على السداد في المقترض سلوك مراقبة يتم ،لألفرادتاريخ االعتراف األولي، بالنسبة  بعد
.االنتظام عدم
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 )تتمة( مخاطر االئتمان )ب(
 

 الشركات
 االئتمان نظام في الجديدة أو المحدثة االئتمان تقييمات /معلومات أي بدمج العالقات مدير يقوم و. المقترض مستوى على التصنيف تحديد يتم ،للشركات بالنسبة
ا العالقات مدير يقوم ذلك، إلى باإلضافة. مستمر أساس على  المالية البيانات مثل مصادر من عام كل للمقترض االئتمانية الجدارة حول المعلومات بتحديث أيض 

 .االنتظام عدم واحتمالية المحدث الداخلي االئتماني التصنيف ذلك ويحدد. العامة
 

 ستثمارالخزينة واال

 الدرجات هذه وتحديث مراقبة ويتم. الخارجية التصنيف وكاالت لدى المعتمدة الخارجية التصنيف درجات استخدام يتم الخزينة، محفظة في الدين لسندات بالنسبة
 وفقا السابقة، 12 الـ األشهر خالل المحققة االنتظام عدم معدالت أساس على درجة بكل المرتبطة االنتظام عدم احتمالية تحديد يتم. باستمرار المنشورةاالئتمانية 

 .التصنيف وكالة قبل من نشره تم لما
 

 تكون والتي االنتظام، عدم احتماالت من محدد ا نطاق ا تصنيف فئة لكل الرئيسي المقياس يحدد. تصنيف مستويات 10 من تتكون المجموعة لدى التصنيف طريقة
 يتم التي االنتظام عدم حاالت جميع ضوء في التوقعات أحدث تعكس بحيث السنوية المعايرة وإعادة التحقق عملية إلى التقييم أساليب تخضع. الوقت بمرور مستقرة

 .فعليا مالحظتها
 

 

  موجودات التمويل 
ات الدين استثمار

  المدرجة بالتكلفة المطفأة

التعرضات خارج بيان  
المركز المالي التي 

  تخضع لمخاطر االئتمان
مستحقة من  أرصدة
 البنوك

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطريألف لاير  

        
        درجة التصنيف

AAA  إلىAA- 8,155  9,297  630,390  4,526,831 
A  إلى +A- 8,115,106  777,855  1,291,029  8,246,334 

BBB  إلىBBB- 13,421,379  70,309  2,320,747  18,084 
BB  إلى +B- 3,759,937  18,936  2,570,943  11,852 

CCC إلى +CCC- 1,514,820  -  824,288  407 
Ca 266,046  -  332,312  - 

C 239,791  -  9,801  - 

D 355,476  -  11,032  - 

 1,040  -  -  - غير مصنفة

 12,804,548  7,990,542  876,397  27,680,710 *اإلجمالي

        

 *باستبعاد التعرض ألرصدة وزارة المالية ومصرف قطر المركزي
 

 تعتبر األرصدة أعاله إجمالية قبل خصم خسائر االئتمان المتوقعة
 

 خسارة االئتمان المتوقعةقياس (     2)
  

ا على بعض ارتباطات  30يستبدل معيار المحاسبة المالية رقم  نموذج "الخسائر المتكبدة" بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". ينطبق نموذج االنخفاض الجديد أيض 
، يتم االعتراف بخسائر االئتمان في وقت ات حقوق الملكية. ووفقا لنموذج خسائر االئتمان المتوقعةاستثمارالقروض وعقود الضمانات المالية ولكنه ال ينطبق على 

 أبكر عن ذي قبل.
 

تقل الموجودات من خالل تقوم المجموعة بتطبيق منهج مكون من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تن
 مانيّة منذ االعتراف األولي.المراحل الثالث التالية بناء على التغير في الجودة االئت

 

 شهرا 12: خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 1المرحلة 
 

التي تنطوي على لي أو تتضمن المرحلة األولى الموجودات المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األو

( وتحمل وزنا ائتمانيا )صفرا( وفق ا لتعليمات كفاية رأس المال لمصرف Aa( أو )Aaaسندات سيادية محلية تحمل تصنيف ا ائتماني ا ) -1مخاطر ائتمانية منخفضة ]

صنفها المجموعة على هذا النحو بعد الحصول موجودات مالية أخرى قد ت -3(  أو Aa( أو )Aaaأدوات الدين ذات التصنيف الخارجي ) -2قطر المركزي، أو 

شهرا وتحتسب األرباح  12على خطاب من المصرف بعدم االعتراض في تاريخ التقرير[. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لفترة 

شهرا هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من  12ئتمان المتوقعة لفترة على مجمل القيمة الدفترية لألصل )أي: دون خصم مخصص االئتمان(. وتعد خسائر اال

شهرا غير أن خسارة االئتمان بكاملها  12شهرا بعد تاريخ التقرير. وليس من المتوقع حدوث عجز نقدي على مدار فترة  12أحداث التعثر المحتملة في غضون 

شهرا المقبلة. 12فترة الـ على األصل موزونة على أساس احتمال حدوث خسارة في 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

31 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( )ب(
 
 (      قياس خسارة االئتمان المتوقعة )تتمة(2)
 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية-: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين 2المرحلة 
 

تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. تتضمن الموجودات المالية التي  2المرحلة 
فترية لألصل. وتعد بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين، ولكن يستمر حساب األرباح على مجمل القيمة الد

وقعة لألداة مان المتوقعة على مدار عمر الدين هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من جميع أحداث عدم االنتظام المحتملة على مدار الفترة المتخسائر االئت
 اعتباره الوزن.المالية. وتعد خسائر االئتمان المتوقعة هي المتوسط المرجح لخسائر االئتمان مع إدراج احتمالية عدم االنتظام على مدار العمر ب

 

 منخفضة القيمة االئتمانية-: غير منتظمة السداد 3المرحلة 
 

رف قطر تتضمن الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير المالي وفق ا للمؤشرات المحددة في تعليمات مص 3المرحلة 
االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين بما في ذلك األرباح المحسوبة عليها، وفق ا لتعليمات مصرف المركزي. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم 

، يجب أال تقل النسبة المئوية 3إلى المرحلة  2قطر المركزي بحسب ما تم اإلفصاح عنه في أحدث بيانات مالية سنوية. عند تحويل الموجودات المالية من المرحلة 
 مخصص لهذه الموجودات عن النسبة المئوية للمخصص الذي تم تكوينه قبل التحول.لل

 

االئتمان  رفي نموذج خسائ "المعلومات المستقبليةيتمثل المفهوم السائد في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في وجوب مراعاة المعلومات المستقبلية. ويشتمل قسم 
 على وصف عن كيفية قيام المجموعة بدمج ذلك في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بها. "المتوقعة

 

عتراف األولي. يتم قياس الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة ذات االئتمان منخفض القيمة هي تلك الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند اال
ا على أساس عمر الدين )المرحلة خسائر االئتمان المتو  (.3قعة الخاص بها دائم 

 

"تجميع األدوات وفقا للمجموعات المناسبة عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي )راجع القسم المجموعة كما يتم تقديم شرح إضافي لكيفية تحديد 
  للخسائر المقاسة على أساس جماعي".

 

)بخالف الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة ذات االئتمان المنخفض  30طلبات انخفاض القيمة وفق ا للمعيار المحاسبي المالي رقم يلخص الجدول التالي مت 
 القيمة(:

 

 التغير في الجودة االئتمانية منذ االعتراف األولي

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 االئتمان)زيادة جوهرية في مخاطر  )االعتراف األولي(

 منذ االعتراف األولي(
 )موجودات منخفضة القيمة االئتمانية(

   
 خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 

 المجموعة في معالجة متطلبات المعيار:فيما يلي توضيح لألحكام واالفتراضات الرئيسية التي اعتمدتها 
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

الحسبان المعلومات عند تحديد ما إذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنسبة ألداة مالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف األولي، تقوم المجموعة باألخذ في 

بدون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك التحليل الكمي والنوعي أو تحليل التوقف عن السداد بناء على الخبرة التاريخية المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة 

 للمجموعة وتقييم االئتمان من قبل أحد الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

 

 المعايير النوعية:

 

 احد أو أكثر من المعايير التالية:بالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان المقترض يفي بو 

 إلغاء الخصم المباشر •

 تمديد اآلجال الممنوحة •

 التحميل على المدى القصير •
 

 :بالنسبة لمحافظ الشركات والخزينة، إذا كان المقترض في حالة تحت المالحظة و/ أو كانت األداة تلبي واحد أو أكثر من المعايير التالية
 

 األعمال والظروف المالية و/ أو الظروف االقتصادية التي يعمل فيها المقترضتغييرات عكسية جوهرية في  •
 التحمل أو إعادة الهيكلة الفعلية أو المتوقعة •
 التغيرات الفعلية أو التغيرات العكسية المتوقعة الجوهرية في النتائج التشغيلية للمقترض •
 فقط( والتي من المتوقع أن تزيد من مخاطر عدم االنتظامالتغيرات الجوهرية في قيمة الضمانات )التسهيالت المضمونة  •
 عالمات مبكرة على مشاكل التدفق النقدي/ السيولة مثل التأخير في خدمة الدائنين التجاريين/ القروض •
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 مخاطر االئتمان )تتمة( )ب(
 
 قياس مخاطر االئتمان المتوقعة )تتمة((  2)

 

جموعة. فيما يتعلق يتم إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  على أساس ربع سنوي على مستوى المحفظة لكافة قروض األفراد التي تحتفظ بها الم
لمراقبة مخاطر االئتمان، يتم إجراء هذا التقييم على مستوى الطرف المقابل وعلى باألدوات المالية للشركات والخزينة، حيث يتم استخدام حالة "تحت المالحظة" 

قبل فريق مخاطر  أساس دوري. ويتم مراقبة المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مالءمتها من
 االئتمان المستقل.

 

 التوقف عن السداد
 

ا مع تقديم معلومات معقولة لدعم استخدام فترات تأخير أطول والتي ال تزيد عن  30يمكن تطبيق التوقف عن السداد عند تأخر المدفوعات التعاقدية ألكثر من  يوم 
ا. لم تستخدم المجموعة االعفاء من مخاطر االئتمان المنخفضة ألي من أدواته المالية في السنة المنتهية في  60  .2018ديسمبر  31يوم 

 

 تعريف عدم االنتظام والموجودات منخفضة القيمة االئتمانية 

ا أو أكثر من المالداة األالمجموعة عّرف ت ا مع تعريف انخفاض القيمة االئتمانية، عندما تستوفي واحد  عايير مالية باعتبارها في حالة عدم انتظام، والذي يتماشى تمام 
 التالية:

 

 المعايير الكمية
 يوما في سداد مدفوعاته التعاقدية. 90المقترض متأخرا ألكثر من يكون 

 

 المعايير النوعية
 مر:يستوفي المقترض معايير عدم احتمال السداد، والذي يشير إلى أن المقترض في حالة صعوبة مالية جوهرية. ويوضح التالي حاالت على هذا األ

 

 المقترض في حالة تحمل على المدى الطويل •
 المقترضتعسر  •
 )المالية( المقترض في حالة مخالفة للتعهد )التعهدات( المالي •
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية •
 إجراء امتيازات من قبل المقرض وترتبط بالصعوبة المالية للمقترض •
 احتمال قيام المقترض بإشهار إفالسه •
 صم كبير والذي يعكس خسائر االئتمان المتكبدة.يتم شراء أو إنشاء موجودات مالية بخ •

 

ارة مخاطر االئتمان تم تطبيق المعايير المذكورة أعاله على جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة وهي متوافقة مع تعريف عدم االنتظام ألغراض إد
عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام في كل الداخلية. تم تطبيق تعريف عدم االنتظام بشكل ثابت على نموذج احتمالية 

 حسابات الخسارة المتوقعة للمجموعة.
 

تحديد هذه الفترة أشهر. وقد تم  ال تعد األداة المالية في حكم عدم االنتظام )أي أنها تعافت( عندما لم تعد تفي بأي من معايير عدم االنتظام لفترة متتالية مدتها ستة
 عافي المحتملة.بستة أشهر على أساس التحليل الذي يعتبر احتمال وجود أداة مالية يعود إلى وضع عدم االنتظام بعد التعافي باستخدام مختلف تعريفات الت

 

  شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير-قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

شهرا أو على مدار عمر الدين بناء على ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قد حدثت منذ  12المتوقعة إما على اساس يتم قياس خسائر االئتمان 
ام والتعرض عدم االنتظ االعتراف األولي أو ما إذا كان األصل يعتبر منخفض القيمة االئتمانية. وتعتبر خسائر االئتمان المتوقعة هي المنتج المخصوم الحتمالية

 عند عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام، المحددة كالتالي:
 

وانخفاض القيمة االئتمانية" الوارد  تمثل احتمالية عدم االنتظام مدى احتمال عدم التزام المقترض بالوفاء بتعهداته المالية )حسب "تعريف عدم االنتظام  •
 شهرا(، أو على مدار عمر الدين المتبقي لاللتزام. 12المقبلة )احتمالية عدم االنتظام لمدة  12أعاله(، إما على مدى األشهر الـ 

 

ا القادمة أو على مدار عمر  12يعتمد التعرض عند عدم االنتظام على المبالغ التي تتوقع المجموعة استحقاقها في وقت عدم االنتظام، على مدى الـ  • شهر 
المثال، بالنسبة لالرتباط المتجدد، تدرج المجموعة الرصيد المسحوب الحالي عالوة على أي مبلغ إضافي من المتوقع سحبه إلى الدين المتبقي. على سبيل 

 الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت عدم االنتظام، في حال حدوث ذلك.
 

االنتظام توقعات المجموعة بمدى الخسارة الناتجة عند التعرض لعدم االنتظام. تختلف نسبة الخسارة بافتراض عدم تمثل نسبة الخسارة بافتراض عدم  •
فتراض عدم االنتظام االنتظام وفقا لنوع الطرف المقابل ونوع وأقدمية المطالبة وتوافر الضمان أو الدعم االئتماني اآلخر. يتم التعبير عن نسبة الخسارة با

م ة الخسارة المئوية لكل وحدة من التعرض في وقت عدم االنتظام )التعرض عند عدم االنتظام(. يتم حساب نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظابأنها نسب
ا النسبة المئوية للخسارة المتوقع ح 12شهرا أو على مدار عمر الدين، حيث تمثل نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام لمدة  12على أساس  دوثها شهر 

المقبلة وتمثل نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام على مدار عمر الدين نسبة الخسارة المئوية المتوقع  12في حالة حدوث عدم االنتظام في األشهر الـ 
حدوثها في حال حدوث عدم االنتظام على مدار العمر المتبقي المتوقع للقرض.
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 االئتمان )تتمة( مخاطر )ب(
 
 )تتمة( المتوقعة االئتمان خسائر قياس(  2)

 

ام لكل شهر قادم ولكل يتم تحديد خسائر االئتمان المتوقعة من خالل عرض احتمالية عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظ

الثالثة معا وتعديلها الحتمالية االستمرار )بمعنى أن التعرض لم يكن مسبق الدفع أو غير منتظم في شهر تعرض فردي أو قطاع جماعي. يتم ضرب هذه العناصر 

 سابق(.
 

شهرا الحالية. ويدرس جدول  12يتم وضع احتمالية عدم االنتظام على مدار عمر الدين من خالل تطبيق جدول االستحقاق على احتمالية عدم االنتظام لمدة 

 وضع حاالت عدم االنتظام في المحفظة من نقطة االعتراف األولي على مدار أعمار القروض. ويستند جدول االستحقاق على البيانات التاريخية االستحقاق كيفية

 ي.الملحوظة ويفترض أن يكون هو نفسه عبر جميع الموجودات داخل المحفظة ونطاق الدرجة االئتمانية. ويتم دعم ذلك من خالل التحليل التاريخ

 

 شهرا وعلى مدار عمر الدين بناء على جدول السداد المتوقع، والذي يختلف حسب نوع المنتج. 12يتم تحديد حاالت التعرض عند عدم االنتظام على مدى 

 

شهرا  أو مدى  12بالنسبة إلطفاء المنتجات وسداد القروض دفعة واحدة، فإن ذلك يعتمد على دفعات السداد التعاقدي المستحق على المقترض على أساس  •

 عمر الدين. وسيتم تعديل هذا أيضا بالنسبة ألي مدفوعات زائدة متوقعة يسددها المقترض. 

ني"، الذي بالنسبة للمنتجات المتجددة، يتوقع حدوث التعرض عند عدم االنتظام من خالل رصد الرصيد المسحوب الحالي وإضافة "معامل التحويل االئتما  •

لمتبقي بحلول وقت عدم االنتظام. وتختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج ونطاق استخدام الحد الحالي، بناء على تحليل يسمح للسحب المتوقع للحد ا

 بيانات عدم االنتظام األخيرة للمجموعة.

 

تؤثر على حاالت االسترداد بعد حالة عدم  شهرا وعلى مدار عمر الدين استنادا إلى العوامل التي 12يتم تحديد حاالت نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام لمدة 

 االنتظام. ويختلف ذلك وفقا لنوع المنتج.

 

ة نتيجة المبيعات بالنسبة للمنتجات المضمونة، يستند ذلك إلى نوع الضمانات وقيم الضمانات المتوقعة والخصومات التاريخية إلى قيم السوق/ القيم الدفتري •

 الستحواذ وتكاليف االسترداد الملحوظة.القسرية والفترة الزمنية حتى إعادة ا

ود في عمليات بالنسبة للمنتجات غير المضمونة، عادة ما يتم تحديد حاالت نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام على مستوى المنتج بسبب االختالف المحد •

عدم االنتظام من خالل استراتيجيات التحصيل، بما في ذلك االسترداد التي تم تحقيقها عبر مختلف المقترضين. وتتأثر حاالت نسبة الخسارة بافتراض 

 مبيعات وسعر الديون المتعاقد عليها.
 

عدم االنتظام على مدى  يتم أيضا إدراج المعلومات االقتصادية المستقبلية عند تحديد احتمالية عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض

ية المدرجة في نماذج خسائر االئتمان "المعلومات المستقبلشهرا وعلى مدار عمر الدين. وتتفاوت هذه االفتراضات وفقا لنوع المنتج. يرجى الرجوع إلى قسم  12
 لشرح المعلومات المستقبلية وإدراجها في حساب خسائر االئتمان المتوقعة. المتوقعة"

 

ر مثل كيفية تحديد جدول استحقاق حاالت احتمالية عدم االنتظام وكيفية تغيي -يتم رصد ومراجعة االفتراضات التي يقوم عليها حساب خسائر االئتمان المتوقعة 

 قيم الضمانات...إلخ وذلك على أساس ربع سنوي.

 

 لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية على أساليب التقدير أو االفتراضات الجوهرية خالل سنة التقرير.

 

راء تحليل تاريخي وحددت يتضمن تقييم كل من الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمان المتوقعة معلومات مستقبلية. قامت المجموعة بإج

 المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة.

 

اختالف م االنتظام بتختلف هذه المتغيرات االقتصادية واألثر المرتبط بها على احتمالية عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عد

على أساس دوري وتقديم المجموعة األدوات المالية. ويتم توفير توقعات هذه المتغيرات االقتصادية )"السيناريو االقتصادي األساسي"( من قبل فريق االقتصاد في 

 أفضل تقدير لالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة.

 

ا سيناريوهات محتملة أخرى إلى جانب سيناريوهات أوز  ان الترجيح. يتم باإلضافة إلى السيناريو االقتصادي األساسي، يقدم فريق االقتصاد في المجموعة أيض 

سيناريوهات األخرى، مضروبة في إجراء تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان باستخدام احتمالية عدم االنتظام على مدار عمر الدين وفقا لكل أساس وال

 (."الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان"سيناريو ترجيح األوزان ذي العالقة، جنبا إلى جنب مع مؤشرات النوعية والتوقف عن السداد )أنظر قسم 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة 5
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر )ب(
 

 االفتراضات االقتصادية المتغيرة

 ونسبة االنتظام عدم عند والتعرض االنتظام عدم احتمالية معلومات في العوامل هذه إظهار أجل من الكلي االقتصاد في المتغيرة العوامل كل اعتباره في البنك يأخذ

 هذه تجاه الشخصي النهج وكذلك العالمية، والمؤشرات المحلية الكلي االقتصاد مؤشرات على كله هذا يعتمد وسوف المستقبلية، االنتظام عدم بافتراض الخسارة

ا الكلي االقتصاد عوامل تنعكس قد. المؤشرات  .الصلة ذات االقتصادية والتأثيرات االقتصادية القطاعات االعتبار في األخذ مع التصنيف نظام في أيض 

 وبالتالي القطري، االقتصاد على ستؤثر الحالة، هذه وفي الوطني، أو/  و العالمي المستوى على الواسع باالقتصاد صلة ذات عوامل الكلي االقتصاد عوامل تعتبر

 .المصرفي النظام

 

 تأثير تقييم في اإلدارية الخبرة من مستمدة بأحكام المصرف يستعين. بااللتزامات للوفاء الدفع سلوك أو المقترضين على الكلي االقتصاد عوامل تؤثر أن يمكن

 .المصرف استراتيجية تجاه التأثيرات تلك تكوين إلى باإلضافة مختلفة، قطاعات على هذه الكلي االقتصاد عوامل

 

 االقتصادية الظروف أو التنظيمية المتطلبات في هامة تغييرات أي حدوث حالة في المتغيرة االقتصادية لالفتراضات المتكررة المراجعات من المزيد إجراء سيتم

 .المصرف على جوهري بشكل تؤثر قد التي والخارجية الداخلية العوامل في أخرى تغييرات أي أو المصرف أعمال استراتيجية أو

 :جوهرية األكثر الكلي االقتصاد متغيرات من باعتبارها التالية األمور االعتبار في المصرف يضع

 

 لالقتصاد، المتوقع الحجم بشأن التنبؤية المعلومات المحلي الناتج إلجمالي المستقبلية التوقعات توفر سوف. االقتصاد حجم إلى يشير: المحلي الناتج إجمالي •

ا يمكن. االقتصادي االنكماش أو التوسع إلى اإلشارة على عالوة  من للعمالء واإليرادات األرباح لتوقع كمؤشر المحلي الناتج إجمالي مستوى استخدام أيض 

 .الحجم والمتوسطة الصغيرة اتوالمؤسس الشركات
 

 .قطر القتصاد القاعدة الرئيسية يمثل المؤشر هذا فإن والغاز، النفط قطاع على رئيسي بشكل يعتمد قطر اقتصاد أن إلى وبالنظر: النفط سعر •
 
ا ويعكس والخدمات للسلع العام السعر مستوى يقيس الذي المعدل هو: التضخم  •  الحصول احتمال زيادة إلى السيناريو هذا يؤدي قد. الشرائية القوة أيض 

 .صحيح والعكس الشرائية، قدرتهم في النخفاض األفراد تعرض ظل في قرض على
 

 سعر) لقطر التضخم ومعدالت النفط أسعار في تمثلت 2018 ديسمبر 31 في كما المتوقعة االئتمان خسائر لتقديرات المستخدمة الفترة نهاية افتراضات أهم إن

 األساسي، االقتصادي السيناريو إلى باإلضافة (%2.2: 2020 ،%2: 2019 لعام التضخم)و( برميل /دوالر 65: 2020 برميل، /دوالر 60: 2019 عام النفط

ا بالمجموعة االقتصاد فريق يقدم  األساسية، الحالة لسيناريو %60) الكلي لالقتصاد سيناريو لكل المخصص السيناريو ترجيح مع أخرى محتملة سيناريوهات أيض 

 (الحاالت أفضل لسيناريوهات %15 و المتوسطة الحالة لسيناريوهات %25و
 
 

 التعرض لمخاطر االئتمان (       3)
 

  الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية لألدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة 
 

أعاله أسوأ سيناريو يمكن أن تتعرض له المجموعة من مخاطر االئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو حجز  1ب5ج و4يمثل اإليضاح  
ج( يقوم على أساس صافي 4تعزيزات ائتمانية أخرى. وبالنسبة للموجودات المدرجة في بيان المركز المالي الموحد، فان التعرض للخطر المبين في اإليضاح )

لواردة باإليضاح قيم الدفترية كما ورد في بيان المركز المالي الموحد، باستبعاد األرصدة لدى وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في حين أن التعرضات اال
 .تمثل ما قبل خصم مخصصات الخسارة 1ب5
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 5
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( )ب(
 

. أما الحد األقصى يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالضمان المالي الحد األقصى للمبلغ الذي يمكن للمجموعة دفعه في حالة طلب الضمان 
يكون الحد األقصى لمخاطر التعرض أكبر بكثير من المبلغ المعترف به لمخاطر االئتمان المتعلقة بارتباط التمويل فيمثل المبلغ الكامل لالرتباط. وفي الحالتين، 

 كالتزام في بيان المركز المالي الموحد.
 

 الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى 
مقدما. ولدى المجموعة  تستخدم المجموعة مجموعة من السياسات والممارسات للتخفيف من مخاطر االئتمان. وأكثرها شيوعا هو قبول ضمانات لألموال المدفوعة

 سياسات داخلية بشأن قبول فئات محددة من الضمانات أو تخفيف مخاطر االئتمان.
 

. ويتم مراجعة هذا التقييم بشكل منتظم. وفيما يلي األنواع الرئيسية التمويلتقوم المجموعة بإعداد تقييم للضمانات التي تم الحصول عليها كجزء من عملية إنشاء 
 ي يتم الحصول عليها:للضمانات الت

 

 االفراد ,مرهونة من خالل الرواتب.لتمويالت بالنسبة  •
 الشركات، الرهونات على الممتلكات العقارية والمخزون والنقد واألوراق المالية.  تمويلالتجاري و يلتموللبالنسبة  •
 ، الرهونات على الممتلكات السكنية واألوراق المالية.العقارات لتمويالت بالنسبة •

 

 تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات.
 

 للمنشآت؛ ويتم تأمين التسهيالت االئتمانية الفردية المتجددة بشكل عام من خالل الرواتب.والتمويل يتم بشكل عام تأمين التمويل طويل األجل 
 

ولم يحدث أي تغيير جوهري في الجودة اإلجمالية للضمانات  لم تتغير سياسات المجموعة فيما يتعلق بالحصول على الضمانات بشكل جوهري خالل سنة التقرير
 التي تحتفظ بها المجموعة منذ السنة السابقة.

 

أن تقوم المجموعة  تراقب المجموعة عن كثب الضمانات المحتفظ بها للموجودات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية، حيث أن من المحتمل بشكل أكبر
والضمانات استبعاد اإليرادات المؤجلة بعد بالحصول على ضمانات للتخفيف من خسائر االئتمان المحتملة. فيما يلي الموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية 

 المرتبطة بها للحد من الخسائر المحتملة:
 

  

 إجمالي
  التعرض

 

 مخصص 
   انخفاض القيمة

 

  القيمة الدفترية

 القيمة العادلة
للضمانات 
 المحتفظ بها

 الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري 
        االئتمانيةموجودات منخفضة القيمة 

 190,609    97,267    242,593    339,860  ألفرادتمويل ا
 85,195    71,380    194,933    266,313  المرابحة والمساومة - 
 105,414    25,191    46,377    71,568  اإلجارة المنتهية بالتمليك - 
    -    696    1,283    1,979  أخرى - 

 85,435    95,351    88,338    183,689  لشركاتتمويل ا
    -    3,534    3,535    7,069  شركات كبيرة - 
 28,325    6,090    11,310    17,400  عقارات -
 57,110    55,727    73,493    159,220  المشاريع الصغيرة والمتوسطة - 

 276,044    192,618    330,931    523,549  إجمالي موجودات منخفضة القيمة االئتمانية 

 
 

 (  مخصص الخسارة4) 
 

 بمجموعة من العوامل، كما هو موضح أدناه:السنة يتأثر مخصص الخسارة المعترف به في 
 

التي تصبح منخفضة القيمة نتيجة لألدوات المالية التي تشهد زيادة )أو نقص( في مخاطر االئتمان أو  3أو  2والمرحليتن  1التحويالت بين المرحلة  •
 االئتمانية في السنة؛

 في السنة؛ و مخصصات إضافية لألدوات المالية الجديدة المعترف بها خالل السنة، عالوة على اإلفراج عن األدوات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها •
 موجودات التي تم شطبها خالل السنة.موجودات مالية تم إلغاء االعتراف بها خالل السنة وشطب المخصصات المتعلقة بال •
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة 5
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر )ب(
 

 )الضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى )تتمة 
 
 (  مخصص الخسارة )تتمة(4)

 

 بسبب هذه العوامل: السنةتوضح الجداول التالية التغيرات في مخصص الخسارة بين بداية ونهاية 
  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 اإلجمالي
خسائر االئتمان  

المتوقعة لمدة 
 شهرا 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 مدار عمر الدين

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 مدار عمر الدين

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     مستحقة من البنوك أرصدة

 1,071  - 5 1,066  2018يناير  1مخصص الخسارة كما في 
     الحركات مع األثر على الربح والخسارة 

 2,796  - 1 2,795  صافي الموجودات المالية المنشأة أو المشتراة

 2,796  - 1 2,795  إجمالي صافي تكلفة الربح والخسارة خالل الفترة 

     الحركات األخرى دون األثر على الربح والخسارة 

 3,867  - 6 3,861  2018ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

 

     ات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمار 

 491  -  86 405  2018يناير  1مخصص الخسارة كما في 
     الحركات مع األثر على الربح والخسارة 

 296  -  375 (79) صافي الموجودات المالية المنشأة أو المشتراة

 296  -  375 (79) إجمالي صافي تكلفة الربح والخسارة خالل الفترة 

     الحركات األخرى دون األثر على الربح والخسارة 

 787  -  461 326  2018ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

 

     موجودات التمويل

 479,138 264,044 17,452 197,642 2018يناير  1مخصص الخسارة كما في 
     الحركات مع األثر على الربح والخسارة 

     تحويالت:

 5,847 - 5,847 - 2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة    
 35,166 35,166 - - 3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة     
 21,987 21,987 - - 3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة     
 883 - - 883 1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة     
 6 - 6 - 2إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة     
 7,246 10,230 (8,278) 5,294 صافي موجودات مالية منشأة أو مشتراة 

 71,135 67,383 (2,425) 6,177 إجمالي صافي تكلفة الربح والخسارة خالل الفترة

     الحركات األخرى دون األثر على الربح والخسارة

     الموجودات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها خالل الفترة

(498) - - شطب  (498)  

 549,775 330,929 15,027 203,819 2018ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة 5
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( )ب(
 

 (  مخصص الخسارة )تتمة(4)
  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

خسائر االئتمان  
المتوقعة لمدة 

 شهرا 12

االئتمان خسائر 
المتوقعة على 

 مدار عمر الدين

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 مدار عمر الدين

 

 اإلجمالي

ألف لاير  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
     التعرضات خارج بيان المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان قطري

 22,808 - 1,528 21,280 2018يناير  1مخصص الخسارة كما في 

     الحركات مع األثر على الربح والخسارة

     تحويالت:

 432 - 432 - 2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة    

 - - - - 3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة    

 - - - - 3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة     

 4 - - 4 1إلى المرحلة  3تحويل من المرحلة     

 16,825 - 3,247 13,578 موجودات مالية جديدة منشأة أو مشتراة 

 17,261 - 3,679 13,582 إجمالي صافي تكلفة الربح والخسارة خالل الفترة

     الحركات األخرى دون األثر على الربح والخسارة

     الموجودات المالية التي تم إلغاء االعتراف بها خالل الفترة

     شطب

 40,069  -  5,207 34,862 2018ديسمبر  31الخسارة كما في مخصص 
 

 (  التعديل على الموجودات المالية5) 
 

 المتعثرة بهدف زيادة التعافي إلى الحد األقصى.ويالت مالتتقوم المجموعة أحيان ا بتعديل شروط القروض المقدمة للعمالء بسبب إعادة التفاوض التجاري أو 
 

 لحكم الهيكلة على ترتيبات تمديد فترة السداد واإلعفاء من السداد. تستند سياسات وممارسات إعادة الهيكلة إلى مؤشرات أو معايير تشير، وفقا  تشتمل أنشطة إعادة 
 موجودات التمويل.اإلدارة، إلى أن السداد سوف يستمر في أغلب األحوال. وتخضع هذه السياسات لمراجعة مستمرة. ويتم تطبيق إعادة الهيكلة في الغالب على 

 

ال د االعتراف األولي، عندما ألصلية عنروط الشطر بموجب المخاانة مع ربالمقار ويرلتقايخ رفي تاد التعديل بعودات جولمدم انتظام لهذه اعطر مخام تقييم يت
قب المجموعة األداء الالحق للموجودات المعدلة. قد )ح( أعاله(. ترا 3ح يضاإجع )راألصلي راف باألصل االعتإلغاء الی ؤدي إبالتالي ال يرا  وکبيل يدلتعون ايک

)خسائر االئتمان المتوقعة  2أو المرحلة  3تحدد المجموعة أن مخاطر االئتمان قد تحسنت بشكل كبير بعد إعادة الهيكلة، بحيث يتم تحويل الموجودات من المرحلة 
شهرا(. هذه هي الحالة فقط بالنسبة للموجودات التي تم تنفيذها وفق ا للشروط الجديدة  12مدى  )خسائر االئتمان المتوقعة على 1على مدار عمر الدين( إلى المرحلة 

ا متتالية أو أكثر. 12لمدة   شهر 
 

 (  تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان6)
 

 القطاعات الجغرافية
 

بالقيمة الدفترية )دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية محجوزة(، يوضح الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 
 وفق ا لتصنيف للقطاعات الجغرافية وبناء على بلد اإلقامة لألطراف المقابلة للمجموعة.

 

          

2018 
 

 :الموحد المالي المركز بيان في المسجلة الموجودات

 مجلس دول  قطر
 الخليجي التعاون
 األخرى

 الشرق دول 
 األخرى األوسط

 اإلجمالي  أخرى 

 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
 2,226,781  -  -  -  2,226,781 لدى مصرف قطر المركزي                 أرصدة
 12,800,681  170,313  2,459  11,056  12,616,853 البنوك من مستحقة أرصدة

 27,463,353  -  -  -  27,463,353 تمويل موجودات
 4,812,322  165,755  -  149,932  4,496,635 مالية أوراق في اتاستثمار

 722,962  -  -  -  722,962 أخرى موجودات

 47,526,584  160,988  2,459  336,068  48,026,099 
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 التعرض لمخاطر االئتمان )تتمة( مع ةيالموجودات المال مخاطر تركز(  6)
 

          

 2017   

  قطر :الموحد المالي المركز بيان في المسجلة الموجودات 

دول مجلس 
 التعاون
 الخليجي

  خرىاأل

 الشرق دول
 األوسط
 اإلجمالي  أخرى  األخرى

 لاير ألف 
 قطري

 لاير ألف 
 قطري

 لاير ألف 
 قطري

 لاير ألف 
 قطري

 لاير ألف 
 قطري 

          
 1,885,071  -  -  -  1,885,071 المركزي قطر مصرف لدى أرصدة 

 3,274,025  373,609  4,442  11,375  2,884,599 البنوك من مستحقة أرصدة 

 32,500,027  -  -  -  32,500,027 تمويل موجودات 

 6,031,259  166,423  -  286,586  5,578,250 مالية أوراق في اتاستثمار 

 583,361  -  -  -  583,361 أخرى موجودات 

 43,431,308  297,961  4,442  540,032  44,273,743 

 

 

 
2018 

 قطر بيان المركز الماليبنود خارج 

 مجلس دول 
 التعاون
 الخليجي
 األخرى

 

 الشرق دول
 األوسط
 األخرى

 

 أخرى

 

 اإلجمالي
  لاير ألف 

 قطري
 لاير ألف 

 قطري
 لاير ألف 

 قطري
 لاير ألف 

 قطري
 لاير ألف 

 قطري 
          

 7,064,850  -  -  -  7,064,850 مستغلة غير تمويل تسهيالت
 4,235,267  -  -  -  4,235,267 ضمان خطابات
 449,048  -  -  -  449,048 اعتماد خطابات
 9,585  -  -  -  9,585 أخرى

 11,758,750  -  -  -  11,758,750 

 

 

 
 2017  
 قطر المالي المركز بيان خارج بنود 

دول مجلس  
التعاون 
 الخليجي
 األخرى

 

دول الشرق 
األوسط 
 األخرى

 

 أخرى

 

 اإلجمالي
 لاير ألف 

 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

          

 3,583,902  -  -  -  3,583,902  غير مستغلة تمويل تسهيالت 

 3,673,166  -  -  -  3,673,166  خطابات ضمان 

 472,461  -  -  -  472,461  خطابات اعتماد 

 7,765  -  -  -  7,765 أخرى 

 7,737,294  -  -  -  7,737,294 
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 قطاعات األعمال ( 7)
الضمانات المحتفظ بها أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى، وفق ا يوضح الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالقيمة الدفترية قبل األخذ في االعتبار 

 لتصنيف قطاعات األعمال لألطراف المقابلة للمجموعة.
 

 اإلجمالي 
 التعرض 

2018 

 إجمالي 
 التعرض
2017 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري    
    

 هيئات حكومية ومنشآت ذات صلة
 

8,628,287  14,576,288 
 9,867,450   8,608,569 عقارات 
 9,522,852  10,783,716 أفراد 
 7,737,293  11,758,751 مطلوبات محتملة 
 6,349,018  14,786,195 خدمات 
 1,935,181  3,405,642  تجارة 
 928,420  630,621 مقاوالت 
459,750  صناعة 

  
 509,092 

 585,443  723,318 أخرى 

 59,784,849  52,011,037 

 

 جودة االئتمان  ( 8)
 

 :2017يوضح الجدول التالي تفاصيل جودة االئتمان لعام 

 

 

 موجودات مالية 
2017 

مستحقة من  أرصدة 
 البنوك
2017 

أدوات ات في استثمار 
 الدين 
2017 

 

  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

       :اإلجمالية المبالغ

  6,031,259  3,274,025  33,146,196 وغير منخفضة القيمة السداد متأخرة غير

  -  -  771,521 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة )بشأنها مالحظات(

 33,917,717  3,274,025  6,031,259  

       
       يخصم:

  -  -  (1,552,074) أرباح مؤجلة

  -  -  - محدد -مخصص 

  -  -  32,365,643 بالصافي -القيمة الدفترية 

       
       القيمة منخفضة

 -  -  124,632 أشهر( 3دون المستوى )متجاوز لتاريخه بأكثر من 

- 

 

 -  59,222 أشهر( 6مشكوك في تحصيله )متجاوز لتاريخه بأكثر من 

- 

 - 

- 

 

  -  -  269,001 أشهر( 9)متجاوزة لتاريخها بأكثر من رديئة 

 452,855      

       
       يخصم:

  -  -  (33,133) أرباح مؤجلة

  -  -  (264,044) االنخفاض في القيمة –مخصص 

  -  -  (21,294)  ةح معلقاارب

  -  -  134,384 بالصافي -القيمة الدفترية 

       

  6,031,259  3,274,025  32,500,027 إجمالي القيمة الدفترية
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 التي انخفضت قيمتها موجودات التمويل

ة عنها موجودات التمويل هي موجودات تقرر المجموعة وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمتها وال تتوقع تحصيل جميع أصول المبلغ واألرباح المستحق 
 وفقا  للشروط التعاقدية التفاقيات التمويل.

 

 موجودات التمويل متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 
اريخ االستحقاق، ولكن موجودات التمويل المتأخرة السداد وغير منخفضة القيمة هي تلك الموجودات التي تكون األرباح التعاقدية أو أصل المبلغ منها متجاوزة لت 

 مجموعة.المجموعة تعتقد أن انخفاض القيمة غير مالئم على أساس مستوى الضمان المتوفر و/ أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة لل
  2017 
 ألف لاير قطري  
   

 302,128  يوما 30حتى 

 469,393  يوما   89إلى  31

 771,521  اإلجمالي

 

 (  الضمانات9)
 

 مصرف قطر المركزي ويتم تقييمهما بالرجوع إلى سعر السوق أو مؤشرات الموجودات المماثلة.تعليمات يستند تحديد الضمان المؤهل وقيمة الضمان إلى 
 

 لدى المجموعة ضمانات على شكل ودائع محتجزة أو رهن على أسهم أو الرهن القانوني مقابل موجودات التمويل المتأخرة عن السداد. 
 

 يوما ما 89يوما إلى  31وبالنسبة للمتأخرات عن السداد من  2017لعام  مليون لاير قطري 852يوما  30يبلغ إجمالي الضمانات للمتأخرات عن السداد حتى 
 يوما.  90بالنسبة للمتأخرات عن السداد ألكثر من  2017لعام  مليون لاير قطري 523ومبلغ  2017لعام  مليون لاير قطري 2.600قيمته 

 

 (  سياسة الشطب10)
في رصيد األوراق المالية من فئة الدين وأي مخصصات ذات صلة لخسائر انخفاض القيمة، عندما تقرر  ستثمارتقوم المجموعة بشطب موجودات التمويل أو اال

 المجموعة أن موجودات التمويل أو الورقة المالية غير قابلة للتحصيل وبعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. 
 

ية في الوضع المالي للمقترض/ المصدر بحيث لم يعد المقترض/ المصدر يقوم بسداد االلتزام، ويتم هذا التحديد بعد النظر في معلومات مثل حدوث تغييرات جوهر
ا إلى أو أن العائدات من الضمانات لن تكون كافية لسداد كامل التعرض. بالنسبة لموجودات التمويل المعيارية ذات الرصيد األصغر، تستند قرارا ت الشطب عموم 

 مليون لاير قطري(. 149: 2017ألف لاير قطري ) 521تج معين. بلغ المبلغ المشطوب خالل السنة ما قيمته حالة المتأخرات عن السداد لمن
 

 مخاطر السيولة )ج(
 

من تطلبات النقدية مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها نتيجة، على سبيل المثال سحب ودائع العمالء أو الم
من شأن هذه التدفقات االرتباطات التعاقدية أو التدفقات النقدية الصادرة األخرى، مثل استحقاق الديون أو طلب الهامش ألدوات إدارة المخاطر وما إلى ذلك. و

ن أن يؤدي نقص السيولة إلى تخفيضات في اته. وفي الظروف القصوى، يمكاستثمارالموارد النقدية المتاحة لتمويل العميل وأنشطته التجارية و ذالصادرة أن تستنف
رة المجموعة على القيام بيان المركز المالي الموحد ومبيعات الموجودات، أو احتمال عدم القدرة على الوفاء بارتباطات التمويل. إن المخاطر المتمثلة في عدم قد

حداث الخاصة بكل مؤسسة وعلى مستوى السوق بما في ذلك، على سبيل المثال بذلك تعتبر مالزمة لجميع العمليات المصرفية، ويمكن أن تتأثر بمجموعة من األ
 ال الحصر، األحداث االئتمانية ونشاط االندماج واالستحواذ والصدمات التنظيمية والكوارث الطبيعية.

 

 (   إدارة مخاطر السيولة1)
وعمليات  األجل قصيرة متاجرةات استثمارفي معظمها من صكوك حكومة دولة قطر و تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات السائلة عالية الجودة، والتي تتكون

طر السيولة للبنك على اإليداع فيما بين البنوك باإلضافة إلى االحتفاظ باالحتياطيات القانونية لدى مصرف قطر المركزي. تقوم إدارة مخاطر السوق بمراقبة مخا
ط السيولة وإبالغ نتائجها إلى لجنة المخاطر التخاذ إجراء بشأنها إذا لزم األمر. وتخضع سياسات وإجراءات أساس يومي من خالل سيناريوهات اختبار ضغ

 السيولة للمراجعة واالعتماد من قبل مجلس اإلدارة.
 

ما نسبة تغطية السيولة لرصد مرونة من خالل نسبتين رئيسيتين، وه 3تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة وفقا  لتوجيهات مصرف قطر المركزي بشأن بازل  
ا( ونسبة الرافعة المالية غير القائمة على المخاطر لدى البنك ويعمالن بمثابة إجراء تكميلي موثوق لمتطلبات رأس المال  30المدى القصير لسيولة البنك ) يوم 

 القائمة على المخاطر.
 

 (%96: 2017) ٪138.8 :2018ديسمبر  31نسبة السيولة كما في 
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 (  التعرض لمخاطر السيولة2)

إجمالي الموجودات حسب إن اإلجراء الرئيسي الذي تستخدمه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو نسبة صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء، أي 
النقد وما في حكمه آجال االستحقاق مقابل إجمالي المطلوبات حسب تواريخ االستحقاق. ولهذا الغرض، يتم اعتبار صافي الموجودات السائلة على أنه يشتمل على 

ائع من البنوك وصكوك صادرة وقروض وارتباطات أخرى ية والتي يوجد لها سوق نشط وسائل ناقصا أي ودستثمارواألوراق المالية من فئة الدين من الدرجة اال
ركزي. تقوم إدارة تستحق خالل الشهر التالي. يتم استخدام حساب مماثل، ولكنه ليس متطابق ا، لقياس التزام المجموعة بحد السيولة الذي حدده مصرف قطر الم

 ضغط للسيولة للتأكد من أن البنك يلتزم بمتطلبات مصرف قطر المركزي. مخاطر السوق بمراقبة مخاطر السيولة للبنك على أساس يومي وإجراء اختبار
 

 فيما يلي تفاصيل نسبة صافي الموجودات السائلة لدى المجموعة إلى الودائع من العمالء في تاريخ التقرير وخالل السنة:
 2018 

%  
2017 
% 

    ديسمبر 31في 

 113  116 متوسط السنة
 139  139 الحد األقصى للسنة 
 96  100 الحد األدنى للسنة
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 (  تحليل االستحقاق3)
 

في حالة عدم وجود  ستثمار. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االالمتبقيةلدى المجموعة على أساس استحقاقاتها  ستثماريتم إعداد تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال 
 تاريخ استحقاق متفق عليه.

 

 
 القيمة الدفترية 

 من أقل 
  شهرأ 3

 
 6- شهرأ 3
 أشهر  

 
 سنة - أشهر 6

 واحدة
 

 3- واحدة سنة
 سنوات 

 
 3من  أكثر

 سنوات
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 2018

            

 1,509,922  -  -  -  1,225,602  2,735,524 المركزي قطر مصرف لدى وأرصدة نقد

 -  -  182,075  3,268,636  9,349,970  12,800,681 البنوك من مستحقة أرصدة

 7,540,670  6,607,496  3,558,395  5,053,806  4,702,986  27,463,353 تمويل موجودات

 2,718,441  1,317,480  205,452  100,000  548,271  4,889,644  مالية أوراق في اتاستثمار

 -  -  -  28  722,934  722,962 أخرى موجودات

 11,769,033  7,924,976  3,945,922  8,422,470  16,549,763  48,612,164 الموجودات إجمالي

            

 -  180,297  546,225  2,473,481  8,353,729  11,553,732 المالية والمؤسسات البنوك إلى مستحقة أرصدة

 -  -  -  -  6,911,572  6,911,572 الجارية العمالء حسابات
 46,983  -  126,253  45,960  527,013  746,209 أخرى مطلوبات

 46,983  180,297  672,478  2,519,441  15,792,314  19,211,513 المطلوبات إجمالي

            

 -  5,938,591  3,051,970  2,243,688  12,984,106  24,218,355 ستثماراال حسابات أصحاب حقوق

            

 46,983  6,118,888  3,724,448  4,763,129  28,776,420  43,429,868  ستثماراال حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات إجمالي

            

 11,722,050   1,806,088  221,474  3,659,341  (12,226,657)  5,182,296 االستحقاق  فجوة
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 (  تحليل االستحقاق )تتمة(3)
 

 
 القيمة الدفترية 

 من أقل 
  أشهر 3

 
 6- أشهر 3
 أشهر  

 
 سنة - أشهر 6

 واحدة
 

 3- واحدة سنة
 سنوات 

 
 3من  أكثر

 سنوات
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 2017

            

 1,568,653  -  -  -  863,570  2,432,223 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 -    -  -  54,623  3,219,402  3,274,025 مستحقة من البنوكأرصدة 

 9,378,491  4,225,894  4,276,255  2,196,607  12,422,780  32,500,027 موجودات تمويل

 1,686,403  1,007,389  647,280  1,361,509  1,477,203  6,179,784 ات في أوراق ماليةاستثمار

 -    -    -  31  583,330        583,361 موجودات أخرى

 12,633,547  5,233,283  4,923,535  3,612,770  18,566,285  44,969,420  إجمالي الموجودات

            

 -  -  -  1,207,997  5,397,748  6,605,745 الماليةمستحقة إلى البنوك والمؤسسات أرصدة 

 -  -  -  -    6,894,433  6,894,433 حسابات العمالء الجارية

 45,959  -  109,971  14,553  547,539  718,022 مطلوبات أخرى

 45,959  -  109,971  1,222,550  12,839,720  14,218,200 إجمالي المطلوبات

            

 -  4,549,655  2,499,377  2,748,873  15,786,310  25,584,215 ستثمارحقوق أصحاب حسابات اال

            

 45,959  4,549,655  2,609,348  3,971,423  28,626,030  39,802,415 ستثمارإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال

            

 12,587,588  683,628  2,314,187  (358,653)  (10,059,745)  5,167,005 فجوة االستحقاق
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ق. تنشأ مخاطر لسور اسعاأفي ات لتغيرامالية بسبب داة لمستقبلية ألالنقدية ت التدفقاأو الة دلعاالقيمة امخاطر تقلب ق، وهي لسوالمجموعة لمخاطر ض اتتعر

تغيرات في مستوى تقلبات السوق من المراكز المفتوحة في معدل الربح والعملة ومنتجات حقوق الملكية، وكلها معّرضة لحركات السوق العامة والخاصة وال

 معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار حقوق الملكية. 

 

على أساس  تتركز مخاطر السوق الناشئة عن أنشطة التداول وغير التداول في خزينة المجموعة ويتم مراقبتها من قبل إدارة مخاطر السوق لدى المجموعة 

 يومي. يتم تقديم تقارير منتظمة بذلك إلى لجنة المخاطر.

 

وعة. تتكون تنشأ المحافظ غير المحتفظ بها للمتاجرة بشكل أساسي من إدارة معدل الربح للموجودات والمطلوبات المصرفية لألفراد والشركات لدى المجم

فئة الدين وفئة  ات المجموعة في أدوات مناستثمارالمحافظ غير المحتفظ بها للمتاجرة من مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر حقوق الملكية الناتجة عن 

 حقوق الملكية.
  
 إدارة مخاطر السوق (1)

 

الحدود. إن إدارة مخاطر السوق بالمجموعة هي لجنة ر/ الستثماالجنة ق على عاتق لجنة الموجودات والمطلوبات/ لسوامخاطر تقع المسؤولية الشاملة عن 

ة لجنة المخاطر/ مجلس اإلدارة( وعن اإلدارة اليومية لجميع مخاطر المسؤولة عن وضع سياسات تفصيلية إلدارة مخاطر السوق )تخضع لمراجعة وموافق

لضمان مصالح جميع المساهمين. تنظر المجموعة مناسبة السوق. الهدف الرئيسي إلدارة مخاطر السوق هو تحديد وتصنيف وإدارة مخاطر السوق بطريقة 

ها تحييد مخاطر السوق، بل تعظيم المفاضلة بين المخاطر/ العوائد ضمن حدود إلى إدارة مخاطر السوق باعتبارها أحد الكفاءات األساسية، وليس غرض

تعرض من محددة بوضوح. يتطلب وجود مخاطر السوق قياس حجم التعرض. يعتبر هذا اإلجراء عالمة أساسية إلدارة المخاطر التي تأخذ شكل إما تقليل ال

 من مخاطر انخفاض القدرة التشغيلية. خالل التحوط أو االحتفاظ برأس مال كاٍف لحماية المجموعة

  

 تتمثل األداة الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن محافظ المجموعة في وضع نماذج سيناريوهات اختبار الضغط. 

 

 محافظ غير محتفظ بها للمتاجرة-الربح معدل التعرض لمخاطر  (2)
  

قبلية أو القيم العادلة تتمثل المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحافظ غير المحتفظ بها للمتاجرة في مخاطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية المست 

معدالت الربح ومن خالل وضع  لألدوات المالية بسبب التغير في معدالت ربح السوق. تتم إدارة مخاطر معدل الربح بشكل أساسي من خالل مراقبة فجوات

المركزية للمجموعة  حدود معتمدة مسبقا لمجموعات إعادة التسعير. وتعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات هيئة لمراقبة االلتزام بهذه الحدود وتساعدها الخزينة

 في أنشطة المراقبة اليومية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

45 

 )تتمة( المالية المخاطر إدارة 5
 

 )د(  مخاطر السوق )تتمة(
 

 محافظ غير محتفظ بها للمتاجرة )تتمة(-الربح معدل التعرض لمخاطر  (2)
 

  فيما يلي ملخص لمركز فجوة معدل الربح لدى المجموعة على المحافظ غير المحتفظ بها للمتاجرة:
 

 

  التسعير في:إعادة     

 القيمة 

 الدفترية
 أقل من

 شهرأ 3
 6-شهر أ 3

 أشهر 
 أشهر  6
 سنة واحدة -

 3-سنة واحدة 
 سنوات

 أكثر من
 سنوات 3 

 حساسة غير
 للربح 

 معدل الربح
 الفعلي

قطري لاير ألف 2018   ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

         

 - 2,735,524 - - - - - 2,735,524 المركزية البنوك لدى وأرصدة نقد

 %2.60 183,904 - - 182,075 3,268,636 9,166,066 12,800,681 البنوك من مستحقة أرصدة

 %5.69 - 7,540,670 6,607,496 3,558,395 5,053,806 4,702,986 27,463,353 تمويل موجودات

 %3.44 77,321 2,718,441 1,317,480 205,452 100,000 470,950 4,889,644  مالية أوراق في اتاستثمار

  47,889,202 14,340,002 8,422,442 3,945,922 7,924,976 10,259,111 2,996,749  

         

 %2.65 215,004 - 180,297 546,225 2,473,481 8,138,726 11,553,732 المالية والمؤسسات البنوك إلى مستحقة أرصدة

 %2.44 - - 5,938,591 3,051,970 2,243,688 12,984,106 24,218,355 ستثماراال حسابات أصحاب حقوق

  2,781,746 10,259,111  1,806,088  347,727 3,705,273 (6,782,830) 12,117,115 الربح لمعدالت الحساسية فجوة

  12,117,115 9,335,369 (923,742)  (2,729,830) (3,077,557) (6,782,830) 12,117,115 الربح معدالت لحساسية التراكمية الفجوة

 

 

 (.19)اإليضاح غير حساسة للربح جميع الحسابات الجارية للعمالء 
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 محافظ غير محتفظ بها للمتاجرة )تتمة(-الربح  معدلالتعرض لمخاطر  (2)

  

:في التسعير إعادة       

 القيمة 

 الدفترية
 من أقل
 شهرأ 3

 6- أشهر 3
  أشهر

 أشهر  6
 واحدة سنة -

 3- واحدة سنة
 سنوات

 من أكثر
 سنوات 3 

 حساسة غير
 للربح

 معدل الربح
 الفعلي

قطري لاير ألف 2017 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف    

         

  2,432,223 - - - - - 2,432,223 المركزية البنوك لدى وأرصدة نقد

 %2.08 389,553 - - - 54,623 2,829,849 3,274,025 البنوك من مستحقة أرصدة

 %4.70 - 9,378,491 4,225,894 4,276,255 2,196,607 12,422,780 32,500,027 تمويل موجودات

 %3.52 148,525 1,686,403 1,007,389 647,280 1,361,509 1,328,677 6,179,784 مالية أوراق في اتاستثمار

 44,386,059 16,581,306 3,612,739 4,923,535 5,233,283 11,064,894 2,970,301  

         

 %2.17 218,000 - - - 1,207,997 5,179,748 6,605,745 المالية والمؤسسات البنوك إلى مستحقة أرصدة

 %2.50 - - 4,549,655 2,499,377 2,748,873 15,786,310 25,584,215 ستثماراال حسابات أصحاب حقوق

  2,752,301 11,064,894 683,628 2,424,158 (344,131) (4,384,752) 12,196,099 الربح لمعدالت الحساسية فجوة

  12,196,098 9,443,797 (1,621,097) (2,304,725) (4,728,883) (4,384,752) 12,196,099 الربح معدالت لحساسية التراكمية الفجوة

 

 

 (.19ربح )اإليضاح لل غير حساسةجميع الحسابات الجارية للعمالء 
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 محافظ غير محتفظ بها للمتاجرة )تتمة(-الربح  معدلالتعرض لمخاطر  (2)
  

 تحليل الحساسية
معدل الربح يتم تعزيز إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح بمراقبة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لسيناريوهات 

نقطة أساس متوازية هبوط ا أو صعودا في جميع منحنيات  100وغير القياسي. تتضمن السيناريوهات القياسية التي يتم النظر فيها على أساس شهري  القياسي
متطابقة في  العائد في جميع أنحاء العالم. فيما يلي تحليل لحساسية المجموعة للزيادة أو النقصان في أسعار ربح السوق، بافتراض عدم وجود حركة غير

 منحنيات العائد ووضع مالي ثابت:
 نقطة أساس متوازية 100 

 نقص زيادة حساسية صافي الربح 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

2018   

 (71,544) 71,544 ديسمبر 31في 
   

2017   

 (118,717) 118,717 ديسمبر 31في 

 
 ةمحتفظ بها للمتاجرمحافظ غير -السوق األخرى التعرض لمخاطر  (3)

 

 مخاطر أسعار حقوق الملكية
ردية. تنشأ مخاطر أسعار حقوق الملكية هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لحقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات حقوق الملكية واألسهم الف 

قوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والقيمة مخاطر التعرض لمخاطر أسعار حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة من أوراق ح
 العادلة من خالل حقوق الملكية.

 

 تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكية ويوضح الجدول التالي تحليل الحساسية الخاصة بها:
 

 

 مؤشرات السوق
التغير في أسعار 

 حقوق الملكية
 

 األثر على حقوق الملكية 
  

 األثر على الربح والخسارة

 % 2018 2017  2018 2017 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  ألف لاير قطري      ألف لاير قطري  
       

 74 44  4,916 2,101 10 -+/  بورصة قطر 
 - -  882 514 10 -+/  سوق البحرين لألوراق المالية

  
المتغيرات األخرى مثل معدل الربح وسعر الصرف األجنبي...إلخ تبقى ثابتة وتستند إلى االرتباط التاريخي ألوراق تم إعداد التحليل أعاله بافتراض أن جميع 

 حقوق الملكية بالمؤشر المعني. قد تكون الحركة الفعلية مختلفة عن تلك المذكورة أعاله.
 

 مخاطر العملة
بسبب التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية. تتعرض المجموعة لتأثير تقلبات األسعار تتمثل مخاطر العملة في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية 

 ومي.السائدة لصرف العمالت األجنبية على مركزها المالي. يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود قصوى لمستوى التعرض للعمالت، ويتم مراقبتها بشكل ي
 

 معقول في أسعار العمالت في مقابل اللاير القطري في بيان الدخل مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:يوضح الجدول التالي أثر الحركة المحتملة بشكل 
 

 

 العملة
التغير في سعر العملة 
 وسعر حقوق الملكية

 
 األثر على بيان الدخل الموحد 

 %  2018 2017 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري   
     

 404 199  10 -+/  اليورو
 465 272  10 -+/  إسترلينيجنيه 
 23,732 84  10 -+/  أخرى
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 )تتمة( ةمحافظ غير محتفظ بها للمتاجر-السوق األخرى التعرض لمخاطر  (3)
  

دارة. يتم وضع الحدود لكل عملة على حدة وباإلجمالي في بداية كل سنة. إلس امجلن الحدود التي وضعها ضمألجنبية ت العمالت اضارعة تعولمجمتدير ا
لتثبيت، إال إن سعر اللاير القطري مثبت مقابل الدوالر األمريكي. وعلى الرغم من أن المجموعة غير معرضة ألي مخاطر متعلقة بالعمالت من جراء هذا ا

 للدوالر األمريكي. جميع تعرضات العملة األخرى محدودة والمجموعة غير معرضة بشكل كبير لتعرضات العمالت األخرى.أنه يتم وضع حدود للتعرض 
 

 مخاطر التشغيل )هـ(
 

مالية، ت المخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة واسعة من األسباب المتعلقة بارتباط المجموعة بالمؤسسا 
تنشأ عن المتطلبات  بما في ذلك العمليات واألفراد والتكنولوجيا والبنية التحتية، وعن عوامل خارجية بخالف مخاطر السوق واالئتمان والسيولة مثل تلك التي

 القانونية والنظامية ومعايير السلوك المهني المقبولة عموما للشركات.
 

التشغيلية بحيث تعمل على التوازن بين تجنب الخسائر واألضرار المالية على سمعة المجموعة مع تحقيق فعالية شاملة وهدف المجموعة هو إدارة المخاطر 
 للتكلفة وتجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع.

 

ليا داخل كل وحدة عمل. يتم دعم هذه المسؤولية من خالل تطوير يتم إسناد المسؤولية الرئيسية لتطوير وتنفيذ الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية لإلدارة الع
 معايير المجموعة الشاملة إلدارة مخاطر التشغيل في المجاالت التالية:

 

 متطلبات الفصل المناسب بين المهام بما في ذلك التصريح المستقل للمعامالت؛ •
 متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت؛ •
 يمية والقانونية األخرى؛االلتزام بالمتطلبات التنظ •
 توثيق الضوابط واإلجراءات؛ •
 متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي يتم مواجهتها وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات الخاصة بتناول المخاطر المحددة؛ •
 متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة؛  •
 وضع خطط الطوارئ؛  •
 التدريب والتطوير المهني؛ •
 معايير األخالق المهنية ومعايير األعمال؛ و •
 التخفيف من المخاطر، بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك فعاال. •

 

 )و(  إدارة رأس المال
 

 رأس المال التنظيمي 
مال. يتم أيضا إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل اكتساب ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي لألع 

التي يمكن تحقيقها بمعدل  االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى
 مديونية أعلى والمنافع والضمانات التي يمكن الحصول عليها من خالل مركز رأسمالي قوي.

 

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

 التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المركزي. 3وفقا إلرشادات لجنة بازل يتم احتساب معدل كفاية رأس المال لدى المجموعة 
 

 ديسمبر كما يلي: 31وتنظيمات مصرف قطر المركزي في  3مركز رأس المال التنظيمي للمجموعة بموجب بازل 

 

 2018  2017 

 3 بازل  3 بازل 
    

 6,041,567  5,945,104 األساسيرأس المال 
 -  261,141 المساعدرأس المال 

 6,041,567  6,206,245 إجمالي رأس المال التنظيمي
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 إدارة رأس المال )تتمة( )و( 
 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر
 2018  2017 

 3بازل    3 بازل 
    

 30,591,262  34,712,598 يتعلق بمخاطر االئتمانالموجودات المرجحة بالمخاطر فيما 
 738,919  534,410 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

 2,476,952  2,552,339 التشغيل بمخاطرالموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق 

    

 33,807,133  37,799,347 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
 6,041,567  6,206,245 المال التنظيمي رأس

 الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة مئوية من
 %16.42 رأس المال )نسبة رأس المال(

 

17.87% 
 

 المطلوب األدنى الحد. المركزي قطر مصرف تعليمات مع تمشيا   2014 يناير من األول من اعتبارا 3 بازل لمتطلبات وفقا المال رأس كفاية نسبة احتساب تم
 :يلي كما المال رأس كفاية لنسبة

 
 
رأس المال  2018

 األساسي
بدون 

هامش 
األمان 

 المتحفظ

رأس المال 
األساسي 
متضمن 
هامش 
األمان 

 المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

األولى 
متضمن 

هامش األمان 
 المتحفظ

شريحة نسبة 
رأس المال 

والثانية األولى 
متضمن هامش 
 األمان المتحفظ

إجمالي رأس 
المال التنظيمي 

هامش  متضمن
األمان المتحفظ و 
هامش البنك ذات 

 التأثير الهام

إجمالي رأس المال متضمن 
هامش األمان المتحفظ و 

هامش البنك ذات التأثير الهام 
و تكلفة راس المال من الركيزة 

الثانية وفقا لعملية التقييم 
 الداخلي لكفاية رأس المال

 ٪16.42 ٪16.42 ٪16.42 ٪15.73 ٪13.08 ٪13.08 الفعلي

تماشيا  مع   الحد األدنى
 مصرف قطر المركزي 

6٪ 8.5٪ 10.5٪ 12.5٪ 12.5٪ 13.5٪ 

 

 النسبة اإلجمالية لمعدل كفاية رأس المال ونسبة معدل كفاية رأس المال على النحو التالي: لكانت،  30معيار المحاسبة المالية رقم لو لم تعتمد المجموعة 

 2018 ديسمبر 31  

 %13.08  األساسي المال رأس نسبة

 %15.73  المال رأس كفاية معدل نسبة

 

بدأ في تجنيب رأس مال بناء  على المعيار توس (PRRBB) في محفظة البنك الربحقوم المجموعة حاليا  بتحليل متطلبات رأس المال الجديدة لمخاطر أسعار ت

ا من عام الجديد في إطار الركيزة الثانية   .فصاعد ا 2019اعتبار 
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 واألحكام التقديرات استخدام 6
 

 )أ( المصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد من التقدير 
 

التقديرات واالفتراضات وذلك بناء  على تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات وااللتزامات. يتم باستمرار تقييم 
 الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

 

 (   قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة1)
 

تطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات كبيرة حول إن قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو مجال ي
الت واالفتراضات الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )على سبيل المثال: احتمال تعثر العمالء والخسائر الناتجة(. ويرد شرح تفصيلي للمدخ

شرح  المدخالت واالفتراضات -"قياس خسائر االئتمان المتوقعة (، قسم 2)ب 5وأساليب التقدير المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في اإليضاح 
 والذي يحدد أيضا حاالت الحساسية الرئيسية لخسائر االئتمان المتوقعة تجاه التغيرات في هذه العناصر. وأساليب التقدير"

 

 االئتمان المتوقعة، مثل:كما يتطلب األمر وضع أحكام جوهرية عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر 
 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛ •
 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة؛ •
 و تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المتوقعة لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة؛ •
 تحديد المجموعات ذات الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة. •

 

 (.2)ب 5إن المعلومات التفصيلية حول األحكام والتقديرات التي وضعتها المجموعة في المجاالت المذكورة أعاله مبينة في اإليضاح 
 

 (  تحديد القيم العادلة2) 
 

قابل للمالحظة يتطلب استخدام أساليب التقييم كما هو موضح في قي وسر لها سعد جولتي ال يالمالية ت اباولطلمودات واجولة للمدلعاالقيمة د ايدتحإن 
ل موضوعية، قألة دلعاالقيمة ون اتکرر ولها شفافية ضئيلة من حيث السعر، متکر غيالسياسات المحاسبية الهامة. بالنسبة لألدوات المالية التي يتم تداولها بشكل 

علی ر ثؤلتي ترى األخر والمخاطر التسعيت اضارافتوق والسل امواعن مد لتأکدم اعوالتركيز ولة ولسياعلی دا  عتمام الحکن اتة مومتفات جاب درلطتتو
 داة المحددة.ألا
 
 :أدناه مبين هو كما العامة التقييم لسياسات وفقا فردي بشكل استثمار لكل العادلة القيمة تحديد يتم

 

 .لتقريرا يخرتا في لألعماا ختام عند لمعلنةا لسوقيةا ضلعرا رسعاأ لىإ عبالرجو لةدلعاا لقيمةا تحديد يتم ،جةرلمدا راتلالستثما بالنسبة (1)
 

أي طرف ثالث، والتي يتم  مع امؤخر تمت  ةمباشر بيعأو  اءشر تمعامال لىإ عبالرجو لةدلعاا لقيمةا تحديد يتم درجة،لما غير راتلالستثما بالنسبة  (2)
رجوع إلى القيمة السوقية إتمامها أو أنها قيد التنفيذ. في حالة عدم وجود معامالت هامة حديثة تم إتمامها أو أنها قيد التنفيذ، يتم تحديد القيمة العادلة بال

صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة أو الحالية لالستثمارات المماثلة. بالنسبة لالستثمارات األخرى، تستند القيمة العادلة على 
 غيرها من طرق التقييم ذات الصلة.

 

 المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة صافي على العادلة القيمة تستند للتحديد، قابلة أو ثابتة نقدية تدفقات لها التي لالستثمارات بالنسبة (3)
 .مماثلة مخاطر وسمات شروط ذات الستثمارات الحالية الربح معدالت باستخدام المجموعة تحددها التي

 

ا االنخفاض في   (4)  القيمة.يتم تسجيل االستثمارات التي ال يمكن قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أي من األساليب المذكورة أعاله بالتكلفة ناقص 
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 )تتمة( واألحكام التقديرات استخدام 6
 

 )ب(  األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 
 

 تقييم األدوات المالية (1)
 

باستخدام التسلسل ة تتم مناقشة السياسة المحاسبية للمجموعة بشأن قياسات القيمة العادلة في قسم السياسات المحاسبية الهامة. تقيس المجموعة القيم العادل
 الهرمي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات:

 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.1المستوى  •
 

ير مباشر )مثل المشتقات من األسعار(. تتضمن : أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غ2المستوى  •
ق تعتبر هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسوا

 لهامة من بيانات السوق.أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت ا
 

: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تستند 3المستوى  •
فئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه ال

 مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.
 

عروض أسعار المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو 
 لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.

 

يب حظتها واسالتتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مال
أخرى  تقييم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم أسعار ربح خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وأساليب

توقعة مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات الم
والذي كان من الممكن  لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ بيان المركز المالي

 .تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية بحتة
 

 تصنيف الموجودات المالية (2)
 

لة الذي يصنف فيه قياس يحلل الجدول أدناه االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية السنة وفق مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العاد 
 القيمة العادلة:

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

2018 

 
 اإلجمالي

 

 األسعار

في  المدرجة
 أسواق نشطة

 (1)المستوى 
 

مدخالت 
جوهرية قابلة 

 للمالحظة
 (2)المستوى 

 

 مدخالت جوهرية
 غير قابلة للمالحظة

 (3)المستوى 
 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
استثمارات من فئة حقوق الملكية مدرجة ومصنفة بالقيمة العادلة  -

 - - 437 437 من خالل بيان الدخل
حقوق الملكية مدرجة ومصنفة بالقيمة العادلة استثمارات من فئة  -

 - - 26,155 26,155 من خالل حقوق الملكية
استثمارات من فئة حقوق الملكية غير مدرجة ومصنفة بالقيمة  -

 50,729 - - 50,729 العادلة من خالل حقوق الملكية
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 )تتمة( واألحكام التقديرات استخدام 6
 

 )تتمة()ب(  األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 
 

 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية(      2)     

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

2017 

 
 اإلجمالي

 

 األسعار

 المدرجة في
 أسواق نشطة
 (1)المستوى 

 

 مدخالت
 قابلة جوهرية

 للمالحظة
 (2)المستوى 

 

ة جوهري مدخالت
 قابلة للمالحظة غير

 (3)المستوى 
 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  -
ات من فئة حقوق الملكية مدرجة ومصنفة بالقيمة العادلة استثمار -

 - - 741 741 من خالل بيان الدخل
بالقيمة ات من فئة حقوق الملكية المدرجة والمصنفة استثمار -

 - - 57,240 57,240 العادلة من خالل حقوق الملكية

ات من فئة حقوق الملكية غير المدرجة والمصنفة بالقيمة استثمار -
 90,544 -                  - 90,544 العادلة من خالل حقوق الملكية

 

 .2017و 2018ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  2و  1لم يتم القيام بأي تحويالت بين المستويين 
 

 .8تم بيان تفاصيل تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية باإليضاح 
 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة (3)

 

الستخدام المتوقع اتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة وذلك الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير باألخذ في االعتبار 
 لألصل والتقادم الفعلي والفني أو التجاري.

 

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة (4)
 

عتبار المنافع تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة وذلك الحتساب اإلطفاء. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في اال
 االقتصادية المتوقع استالمها من استخدام الموجودات غير الملموسة. 

  

 الملكيةات في حقوق ستثمارانخفاض القيمة العادلة من خالل اال (5)
 

ات النخفاض "هام" ستثمارفي حقوق الملكية قد انخفضت قيمتها عندما تتعرض تلك اال ستثمارتقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت القيمة العادلة من خالل اال
الشخصي ويتم تقديره بناء على العوامل أو "طويل األجل" في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها. إن تحديد مدى األهمية أو طول األجل هو أمر يخضع للحكم 

ات استثمارحقوق الملكية بشكل منفصل. وعند إبداء الحكم فيما يخص االنخفاض في القيمة العادلة من خالل  استثمارالكمية والنوعية لكل قيمة عادلة من خالل 
ة المالية للمنشأة وأثر التأخير في التنفيذ وأداء المجال الصناعي والقطاع حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتقييم، من بين عوامل أخرى، أدلة التدهور في السالم

إفالس او إعادة والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية من العمليات والتمويل أو ما إذا أصبح من المحتمل أن الجهة المستثمر فيها سوف تدخل في 
 تنظيم مالي آخر. 

 

 االستمرارية (6)
 

أعمالها المجموعة بتقييم قدرة المجموعة على مواصلة العمل كمنشأة مستمرة ولديها قناعة بأن المجموعة لديها من الموارد ما يمكنها من استمرار قامت إدارة 
مواصلة أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لم يصل إلى علمها أي حاالت عدم تأكد مادي قد يثير الشك حول قدرة المجموعة على 

 كمنشأة مستمرة. لذلك يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
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 التشغيلية القطاعات  7
 

ات وخدمات لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل األقسام االستراتيجية للمجموعة. تقدم القطاعات االستراتيجية منتج 
تقوم لجنة إدارة المجموعة مختلفة، وتدار بشكل منفصل بناء  على إدارة المجموعة وهيكل إعداد التقارير الداخلية. وبالنسبة لكل من القطاعات االستراتيجية، 

 لمجموعة:بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع استراتيجي بشكل شهري. ويشرح الملخص التالي العمليات في كل قطاع ينبغي اإلفصاح عنه لدى ا
 

ات والمؤسسات الحكومية وشبه تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء من الشرك الخدمات المصرفية للشركات
 الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء األفراد. الخدمات المصرفية لألفراد
القروض وإصدار الصكوك واستخدام أدوات تتولى أنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل  اتستثمارالخزينة واال

في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرة األجل وصكوك الشركات  ستثمارإدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واال
 والحكومة.

 

 ية على األنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات لدى المجموعة.ستثمارتشتمل األنشطة اال
 

ربح القطاع ونمو الموجودات والمطلوبات والتي يتم إدراجها في تقارير اإلدارة الداخلية التي تراجعها لجنة الموجودات والمطلوبات. يقاس األداء بناء  على 
 يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات هي األكثر ارتباطا بتقييم نتائج قطاعات معينة.

 

 ت تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع.تم أدناه إدراج معلوما 

 
 

 

2018 

 الخدمات

 المصرفية

   للشركات

 الخدمات

 المصرفية

  لألفراد
 الخزينة

اتستثمارواال   

 

 اإلجمالي

يقطر لاير ألف  يألف لاير قطر   قطري لاير ألف   قطري لاير ألف    

        :خارجية إيرادات

 1,956,339  370,181  706,807  879,351 ستثمارواال التمويل أنشطة من اإليرادات إجمالي
 128,824  -  66,858  61,966 وعموالت رسوم إيرادات صافي
 11,313  11,313  -  -  األجنبيعمليات النقد  من ربح صافي

 (18,890)  (18,890)  -  -  (13)إيضاح  زميلة شركات في ستثماراال نتائج من الحصة

 2,077,586  362,604  773,665  941,317 إيراد القطاع يإجمال

        

 (2,796)  (2,796)  -  - البنوك من مستحقة أرصدة من القيمة انخفاض خسائر صافي
 (6,127)  (6,127)  -  - مالية أوراق في اتستثماراالخسائر االنخفاض في قيمة  صافي
 (71,135)  -  (60,083)  (11,052) التمويل موجودات من القيمة انخفاض خسائر صافي

 المركز بيان خارج التعرضات من القيمة انخفاض خسائر صافي
 (17,261)  -  -  (17,261) االئتمان لمخاطر تخضع التي المالي

 (772,628)  (201,817)  (334,839)  (235,972)  األرباحفي  ستثماراالحسابات  أصحاب حقوق العائد على

        
 ربح القطاع الذي ينبغي اإلفصاح عنه قبل توزيع  صافي

 1,207,639  151,864  378,743  677,032 المصروفات غير القطاعية   

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

54 

 )تتمة( التشغيلية القطاعات   7
 

 

 

 2017 

 الخدمات
المصرفية 
  للشركات

 الخدمات
 المصرفية
  لألفراد

 الخزينة
  اتستثمارواال

 

 

 اإلجمالي
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 

        :خارجية إيرادات

 1,713,869  294,874  639,639  779,356 ستثمارواال التمويل أنشطة من اإليرادات إجمالي
 119,481  -  60,708  58,773 وعموالت رسوم إيرادات صافي

 40,821   40,821  -  -  عمليات النقد األجنبي منصافي ربح  
 (18,211)   (18,211)  -  -  زميلة شركات في ستثماراال نتائج من الحصة

 1,855,960  317,484  700,347  838,129 إيراد القطاع يإجمال

        

 (35,497)  (35,497)  -  -  المالية األوراق في اتستثماراال قيمة في االنخفاض خسارة صافي
 (28,000)  -  (39,078)  11,078 التمويل موجودات من القيمة انخفاض خسائر صافي
 -  -  -  -  زميلة شركات في استثمار تحويلتقييم عمالت أجنبية عند  خسائر

 (634,586)  (161,978)  (297,210)  (175,398) األرباح في ستثمارأصحاب حسابات االحقوق العائد على 

        

 توزيع قبل عنها اإلفصاح ينبغي التي القطاعات ربح صافي
 1,157,877  120,009  364,059  673,809 القطاعية غير المصروفات

 

 

 

 الخدمات 
 المصرفية
  للشركات

 الخدمات
  لألفراد المصرفية

 الخزينة
 اإلجمالي  اتستثمارواال

 قطري لاير ألف قطري لاير ألف   قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 2018
        

 47,140,320  19,676,967  11,193,443  16,269,910 عنها اإلفصاح ينبغي التي القطاع موجودات

        

 اإلفصاح ينبغي التي ستثماراال حسابات أصحاب وحقوق مطلوبات
 42,683,659  11,553,732  19,807,782  11,322,145 للقطاع عنها

 

 

 الخدمات 
 المصرفية
  للشركات

 الخدمات
 المصرفية

  لألفراد 

 الخزينة
 اإلجمالي  اتستثمارواال

 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 2017

  10,561,734  10,848,559  21,651,468 عنها اإلفصاح ينبغي التي القطاع موجودات
             

43,061,761 

        

 اإلفصاح ينبغي التي ستثماراال حسابات أصحاب وحقوق مطلوبات
  19,761,062  12,717,586 للقطاع عنها

            
6,605,745  

             
39,084,393 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  7
 

 :عنها اإلفصاح ينبغي التي للقطاع ستثماراال حسابات أصحاب وحقوق ومطلوبات وموجودات وأرباح إيرادات تسويات التالي الجدول يوضح
 

 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

    

 1,157,877  1,207,639 صافي ربح القطاع الذي ينبغي اإلفصاح عنه قبل توزيع المصروفات
 (325,668)  (325,495) مصروفات غير موزعة

 832,209  882,144 لسنةلصافي الربح الموحد 

 

    الموجودات

 43,061,761  47,140,320 إجمالي موجودات القطاعات التي ينبغي اإلفصاح عنها
 3,557,219  3,119,635 مبالغ غير موزعة أخرى

 46,618,980  50,259,955 إجمالي الموجودات الموحدة

 

    ستثمارالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال

 39,084,393  42,683,659 للقطاعات التي ينبغي اإلفصاح عنها. ستثمارإجمالي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال

 718,022  746,209 مبالغ غير موزعة أخرى

 39,802,415  43,429,868 ستثماراإلجمالي الموحد للمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال

 

 المناطق الجغرافية 
 موجودات.عرض المعلومات على أساس المناطق الجغرافية، تعتمد اإليرادات على الموقع الجغرافي للعمالء وتستند الموجودات إلى الموقع الجغرافي للعند 

 

 

 
 

  قطر

 

 دول مجلس
 لتعاون خليجيا

  أخرى

الشرق األوسط 
بخالف دول مجلس 

  التعاون الخليجي

 

 

  أوروبا

 

  أمريكا الشمالية

 

 باقي 
  دول العالم  

 

 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

2018              

 2,077,586  (18,549)  304  198  -  7,593  2,088,040 إيرادات خارجية

 21,268,293  259,524  -  -  -  348,116  20,660,653 موجودات غير متداولة

              

2017              

 1,855,960  (3,411)  351  8,374  -  15,563  1,835,082 إيرادات خارجية

 19,433,013  198,659  -  9,854  -  339,093  18,885,407 موجودات غير متداولة
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 المالية األدوات وتصنيف العادلة القيمة  8
 

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

 

 2017 
          

 2,432,223  2,432,223  2,432,223  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 3,274,025  3,274,025  3,274,025  -  - مستحقة من البنوك أرصدة

 32,500,027  32,500,027  32,500,027  -  - موجودات تمويل
          ات في أوراق مالية:استثمار

 148,525  148,525  -  147,784  741 مقاسة بالقيمة العادلة -
 5,971,341  6,031,259  6,031,259  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

 583,361  583,361  583,361  -  - موجودات اخرى )باستبعاد الموجودات غير المالية(

 741  147,784  44,820,895  44,969,420  44,909,502 

          

 6,605,745  6,605,745  6,605,745  -  - مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية أرصدة
 6,894,433  6,894,433  6,894,433  -  - العمالء الجاريةحسابات 

 718,022  718,022  718,022  -  - مطلوبات أخرى )باستبعاد المطلوبات غير المالية(

 -  -  14,218,200  14,218,200  14,218,200 

 

 

 

 

القيمة العادلة من 
  خالل بيان الدخل 

 

القيمة العادلة من 
 خالل

  حقوق الملكية 

  التكلفة
  المطفأة

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة  الدفترية

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 2018
          

 2,735,524  2,735,524  2,735,524  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 12,800,681  12,800,681  12,800,681  -  - مستحقة من البنوك أرصدة

 27,463,353  27,463,353  27,463,353  -  - تمويل موجودات
          :مالية أوراق في اتاستثمار

 77,321  77,321  -  76,884  437  العادلة بالقيمة مقاسة -
 4,760,015  4,812,323  4,812,323  -  - المطفأة بالتكلفة مقاسة -

 722,962  722,962  722,962  -  - موجودات اخرى )باستبعاد الموجودات غير المالية(

 437  76,884  48,534,843  48,612,164  48,559,856 

          

 11,553,732  11,553,732  11,553,732  -  - مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية أرصدة
 6,911,572  6,911,572  6,911,572  -  - الجاريةحسابات العمالء 

 746,209  746,209  746,209  -  - مطلوبات أخرى )باستبعاد المطلوبات غير المالية(

 -  -  19,211,513  19,211,513  19,211,513 
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 المركزي قطر مصرف لدى وأرصدة نقد  9
 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 1,568,653  1,509,922 ( 1النقد لدى مصرف قطر المركزي ) احتياطي
 316,418  716,859 المركزي قطر مصرف لدى أخرى أرصدة

 547,152  508,743  نقد

 2,735,524  2,432,223 

 

 ( إن االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غير متاح لالستخدام في العمليات التشغيلية اليومية للمجموعة.1)
 

 مستحقة من البنوك أرصدة  10
 

 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

 2,775,227  7,497,630 مضاربةودائع 

 109,245  5,123,013 والمعادن السلع في المرابحة أرصدة

 389,553  183,905 جارية حسابات

 -  (3,867) (2و  1رصدة مستحقة من البنوك )المرحلة ألمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 12,800,681  3,274,025 

 

 التمويل موجودات  11
 

 وفقا للنوع (أ)
 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 25,957,576  20,894,507 المرابحة والمساومة
 7,161,886  7,116,672 اإلجارة المنتهية بالتمليك

 612,646  680,647 االستصناع
 483,235  774,609 المضاربة
 764  709 المشاركة

 154,465  243,706 أخرى

 34,370,572  29,710,850 التمويل موجودات إجمالي

    

 (1,585,207)   (1,669,497) مؤجلة أرباح: يخصم

 -  (218,846) (2و  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لموجودات التمويل )المرحلة 

 (264,044)   (330,929) (3)المرحلة مخصص انخفاض القيمة لموجودات التمويل 

  (21,294)    (28,225) معلقة أرباح

 32,500,027  27,463,353 صافي موجودات التمويل

 

 

 (.قطري لاير مليون 367: 2017) قطري لاير مليون 239 بقيمة التنفيذ قيد االستصناع لعقود الدفترية القيمة إجمالي
 

السنة، قام البنك بشطب الديون المعدومة المرصود لها مخصص بالكامل بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات مصرف قطر المركزي  خالل
 (.قطري لاير مليون 149: 2017) قطري لاير ألف 521بمبلغ 

 

من إجمالي موجودات  %2.01ليون لاير قطري والذي يمثل م 598ما قيمته  2018ديسمبر  31بلغ إجمالي موجودات التمويل غير منتظمة السداد في 
 %( 1.32مليون لاير قطري تمثل  453:  2017التمويل )
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 ألرباح المعلقةانخفاض قيمة موجودات التمويل وا مخصص فيما يلي الحركة في (ب)
 

 2018  2017 

 اإلجمالي  معلق ربح  القيمة انخفاض  اإلجمالي  معلقة أرباح  القيمة انخفاض 

 

 لاير ألف

  قطري

 لاير ألف
  قطري

 لاير ألف
  قطري

 لاير ألف
  قطري

 لاير ألف
  قطري

 لاير ألف
 قطري

            

 395,224  30,376  364,848  285,338  21,294  264,044 يناير 1الرصيد في 

التطبيق المبكر لمعيار تعديالت نتيجة 
 30المحاسبة المالية رقم 

 -  -  -  215,094  -  215,094 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في 
 145,879  15,509  130,370  262,078  11,742  250,336 خالل السنةمكونة مخصصات 

 (106,835)   (4,465)   (102,370)   (183,989)  (4,788)  (179,201) مبالغ مستردة خالل السنة

 (148,930)  (20,126)  (128,804)  (521)  (23)  (498) ذمم مشطوبة خالل السنة

            

 285,338  21,294  264,044  578,000  28,225  549,775 ديسمبر 31الرصيد في 
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 لقطاع األعمال الداخلي(  وفقا ج)
 

 اإلجمالي تمويل عقاري األفراد الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات 2018

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

ألف لاير  
 قطري

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

ألف لاير  
 قطري

 لاير ألف
 قطري

 لاير ألف
 قطري

ألف لاير  
 قطري

 لاير ألف
 قطري

       
  

 
      

 264,044 - - 418 - - 224,197 - - 39,405 - - 24 - - 2018يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 
التعديالت نتيجة تطبيق معيار المحاسبة المالية 

 - 17,453 197,641 - 2,620 52,849 - 4,782 115,672 - 3,474 9,971 - 6,577 19,149 30رقم 

 264,044 17,453 197,641 418 2,620 52,849 224,197 4,782 115,672 39,405 3,474 9,971 24 6,577 19,149 الرصيد المعدل في بداية السنة

 149,731 9,919 90,686 29,452 1,506 3,101 68,078 1,945 39,303 45,718 583 1,430 6,483 5,885 46,852 مخصصات مكونة خالل السنة
 (82,349) (12,343) (84,509) (141) (2,337) (40,864) (74,166) (3,626) (32,771) (8,023) (3,227) (6,525) (19) (3,153) (4,349) مبالغ مستردة خالل السنة

 67,382 (2,424) 6,177 29,311 (831) (37,763) (6,088) (1,681) 6,532 37,695 (2,644) (5,095) 6,464 2,732 42,503 صافي مخصص انخفاض قيمة خالل السنة
 (498) -  -  -  -  -  (498) - - - - - - - - ذمم مشطوبة خالل السنة

 - -  -  -  -  -  - - - - - - - - - تحويل العمالت األجنبية والتعديالت

 330,928 15,029 203,818 29,729 1,789 15,086 217,611 3,101 122,204 77,100 830 4,876 6,488 9,309 61,652 2018ديسمبر 31الرصيد في 
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 وفقا للقطاع(   د)
 

 

 

2018 
 المرابحة

  والمساومة

 

 
  المشاركة 

 المنتهية اإلجارة
  بالتمليك

 

 

  االستصناع 

 

 

  المضاربة

 

 

  أخرى 

 

 

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 

              

 2,317,715  20  -  156,002  -  -  2,161,693 صلة ذات ومنشآت ةيحكوم ئاتيه
 506,975  167  -  27,127  12,439  -  467,242 صناعة
 3,657,737  59,971  498,999  144,057  266,789  -  2,687,921 تجارة
 1,364,177  10,959  7,600  6,495  155,811  -  1,183,312 خدمات
 687,696  1,671  268,010  18,982  27,278  -  371,755 مقاوالت
 8,842,580  14  -  11,923  5,989,099  -  2,841,544 عقارات
 12,333,607  170,541  -  316,061  665,256  709  11,181,040 شخصية
 363  363  -  -  -  -  - أخرى

 29,710,850  243,706  774,609  680,647  7,116,672  709  20,894,507 التمويل موجودات إجمالي

              

 (1,669,497)             مؤجلة أرباح: يخصم
 (218,846)          (2و  1موجودات التمويل )المرحلة لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (330,929)          (3موجودات التمويل )المرحلة ل انخفاض القيمةمخصص 
 (28,225)              معلقة أرباح

              

 27,463,353             التمويل موجودات صافي
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 وفقا للقطاع )تتمة((   د)
 

 

 

2017 
المرابحة 
  والمساومة

 

 
  المشاركة 

اإلجارة المنتهية 
  بالتمليك

 

 

  االستصناع 

 

 

  المضاربة

 

 

  أخرى 

 

 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

              

 7,493,642   -  -  169,919  -  -  7,323,723 صلة هيئات حكومية ومنشآت ذات

 555,980   341  -  35,364  9,907  -   510,368 صناعة 

 2,061,588   45,707  141,679  66,914  239,947  -  1,567,341 تجارة 

 2,376,901   5,601  7,900  -  196,762  -  2,166,638 خدمات 

 969,148   34,657  333,656  35,253  32,689  -  532,893 مقاوالت 

 9,984,996   5  -  -  6,225,146  -  3,759,845 عقارات 

 10,926,205   67,152  -  305,196  456,593  764  10,096,500 شخصية 

 2,112   1,002  -  -  842  -  268 أخرى 

 34,370,572  154,465  483,235  612,646  7,161,886  764  25,957,576 إجمالي موجودات التمويل 

              

 (1,585,207)             مؤجلة أرباح: ميخص
 (264,044)          موجودات التمويلل مخصص انخفاض القيمة

 (21,294)             معلقة  أرباح
              

 32,500,027             صافي موجودات التمويل
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 2018  2017 

 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  مدرجة غير  مدرجة 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
            

ات مصنفة بالقيمة العادلة استثمار
            من خالل بيان الدخل

  741  -  741  437  -  437 حقوق الملكية ات من فئةاستثمار 

 437  -  437  741  -  741 

            

ات من فئة الدين المصنفة استثمار
            (1بالتكلفة المطفأة )

 4,976,237  3,015,000  1,961,237  3,936,713  3,262,834  673,879  قطر حكومة صكوك -

 1,055,022  18,952  1,036,070  876,397  -  876,397 ثابت معدل ذات -
مخصص الخسائر : يخصم -

ستثمارات في الاالئتمانية المتوقعة 
 -  -  -  (787)  -  (787) (2و  1أوراق مالية )المرحلة 

 1,549,489  3,262,834  4,812,323  2,997,307  3,033,952  6,031,259 

            

الملكية ات من فئة حقوق استثمار
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 147,784  90,544  57,240  76,884  50,729  26,155 حقوق الملكية

 6,179,784  3,124,496   3,055,288  4,889,644  3,313,563  1,576,081 اإلجمالي

 
 إيضاحات:  

 

مليون لاير  5,971: 2017مليون لاير قطري ) 4,760ما قيمته  2018ديسمبر  31ات المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في ستثمار( بلغت القيمة العادلة لال1)
 قطري(.

 

 )ب(. 6للقيمة العادلة في اإليضاح ( يتم اإلفصاح عن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة والتحويالت بين فئات التسلسل الهرمي 2)
 

في  : ال شيء(2017مليون لاير قطري ) 725ات في األوراق المالية المرهونة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء ما قيمته  ستثمارتبلغ القيمة الدفترية لال( 3)
 .18اإليضاح 

 

 الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية خالل السنة:ات حقوق ستثمارفيما يلي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة ال
 

 2018  2017 

 

 العادلة القيمة
  الموجبة

 العادلة القيمة
  السالبة

 

  اإلجمالي
 الموجبة

  القيمة العادلة 
 السالبة 
  القيمة العادلة 

 

 اإلجمالي
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
            

 33,616  (2)  33,618  4,255  (441)  4,696 يناير 1الرصيد في 

 (29,361)  (439)  (28,922)  (4,227)  (844)  (3,383) صافي التغير في القيمة العادلة

 4,255  (441)  4,696  28  (1,285)  1,313 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

 1,378: 2017ألف لاير قطري والذي تم تحويله إلى بيان الدخل الموحد بسبب انخفاض القيمة )  1,910خالل السنة، اعترفت المجموعة بمبلغ القيمة العادلة  
 ألف لاير قطري(.
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 انخفاض قيمة األوراق المالية من فئة الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة واألوراق المالية من فئة حقوق الملكية المدرجة بالقيمة  مخصص إن الحركة في(   1)
 العادلة من خالل حقوق الملكية هي كما يلي:

 

  2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 96,822  126,998 يناير )بالصافي( 1الرصيد في 
 25,218   787 التكلفة المكونة خالل السنة
 5,443  (378) التغير في العمالت األجنبية

 (485)  - عكس مبالغ خالل السنة
 -  (67,181)  ات معدومة خالل السنةاستثمار

 126,998  60,226 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 لسنة ل الملکية خالوق احقل خالن لة مدلعاالقيمة بالمصنفة ت من فئة حقوق الملكية استثمارلبعض االلقيمة افي ض النخفار اعة بخسائولمجماعترفت ا(   2)
 ب االنخفاض الهام و/ أو طويل األجل في القيم العادلة.بسبمليون لاير قطري(،  10.7: 2017طري )قون لاير ملي 6.1بإجمالي 

 

 زميلة شركات في ستثماراال 13
 

  2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 336,544  364,965 يناير )بالصافي( 1الرصيد في 
 46,174  48,048  ات مقتناة خالل السنةاستثمار

 2,137  (3,013) العملة األجنبية من تقييمأرباح )خسائر( / 
 (18,211)  (18,890) أعمال الشركات تائجمن نالحصة 

 (1,627)  (3,254) توزيعات أرباح نقدية مستلمة 
 (52)  (214) حركات أخرى

 364,965  387,642 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

 ات التالية في الشركات الزميلة:ستثمارلدى المجموعة اال
 

          

   

 الملكية نسبة

 

 2017  2018 بلد التأسيس أنشطة الشركة 

 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 2017 2018   
        اسم الشركة

 268,528  272,859 %49 %49 قطر عقاري  استثمار  مكين القابضة )ش.م.ق.خ.(

 49,228  47,511 %49 %49 قطر تمويل  شركة التسهيالت اإلسالمية )ذ.م.م.(

 5,212  5,391 %49 %49  قطر مقاوالت شركة المقاول )ذ.م.م.(

 41,997  61,881 %40 %40 المغرب مصرفي أمنية بنك 

 
    387,642   364,965 
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 )تتمة( زميلة شركات في ستثماراال 13
 

 2018ديسمبر  31منتهية في فيما يلي المركز المالي وٕايرادات الشركات الزميلة استنادا  إلى بياناتها المالية التي أخذت في االعتبار من قبل المجموعة للسنة ال
 :2017و

 

 

 2018ديسمبر  31
 القابضة مكين

  .م.ق.خ.ش

 التسهيالت شركة
  (.م.مذ) اإلسالمية

 المقاول شركة
 اإلجمالي  بنك أمنية  )ذ.م.م.(

 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
          

 

 1,650,254  571,663  11,943  116,252  950,396 إجمالي الموجودات

          

 765,819  420,587  79  19,338  325,815 إجمالي المطلوبات

          

 23,311  14,490  1,216  3,982  3,623 إجمالي اإليرادات

          

 (18,890)  (25,151)  179  1,512  4,570 الحصة في )الخسارة(/ الربح  

 

 

 

 2017 ديسمبر 31
 القابضة مكين
  .م.ق.خ.ش

 التسهيالت شركة
  )ذ.م.م( اإلسالمية

 المقاول شركة
 اإلجمالي  بنك أمنية  )ذ.م.م.(

 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
 

 1,232,632  131,524  10,691  119,895  970,522 الموجودات إجمالي

          

 407,793  26,572  54  26,069  355,098 المطلوبات إجمالي

          

 25,845  10,713  1,177  7,185  6,770 اإليرادات إجمالي

          

 (18,211)  (6,314)  139  (782)  (11,254)  في )الخسارة(/ الربح   الحصة

 

 ات عقاريةاستثمار 14

  2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 430,590  426,540 يناير )بالصافي( 1الرصيد في 
 -  479,672 (15المحول من موجودات ثابتة )إيضاح 

 -  4,450 اإلضافات
 (4,050)  (28,520) االستهالك خالل السنة

 882,142  426,540 

 

 إيضاح:
 مليون لاير قطري(. 1,001: 2017لاير قطري )مليون  1,429ما قيمته  2018ديسمبر  31ات العقارية كما في ستثماربلغت القيمة العادلة لال

 

ات العقارية على متوسط التقييمات التي قام بها مقيمين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية والخبرة للتقييم في موقع وفئة ستثماراعتمدت القيمة العادلة لال
يد القيمة العادلة بناء  على معامالت حديثة بالسوق وكذلك معلومات . تم تحد2017ديسمبر  31و  2018ديسمبر  31العقارات الخاضعة للتفييم كما في 

 المقيمين المستقلين وأحكامهم المهنية.
 

 ات العقارية تقع في دولة قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. ستثماراال
 

ألف لاير  26,777: 2017ألف لاير قطري ) 45,572بيان الدخل الموحد ما قيمته ات العقارية المدرجة في ستثماربلغت قيمة إيرادات اإليجار من اال
 (.25قطري( )إيضاح 
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 ات عقارية )تتمة(استثمار 14
 

ألف لاير قطري( والتي نشأت من  364: 2017قطري ) لاير ألف  6,637بلغت مصروفات التشغيل المباشرة )تشمل اإلصالح والصيانة( ما قيمته 
 ".ستثماراال أنشطة إيرادات صافي ات عقارية حققت إيرادات إيجار خالل السنة وأدرجت في بيان الدخل الموحد تحت بند "استثمار

 

قطري( والتي تمتلكها مشاركة مع أطراف لاير  فأل 178,987: 2017لاير قطري )ألف  178,227ات العقارية حصة البنك بما قيمته ستثمارتتضمن اال
 ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادية المطبقة على مؤسسات الملكية المشتركة.

 

 ات العقارية للمجموعة إلى أی أتعاب أخرى أو رهن أو حظر على نقل الملكية.ستثمارال تخضع اال

 
مليون لاير قطري نتيجة  480ات عقارية بإجمالي استثمار. قرر مجلس إدارة المجموعة إعادة تصنيف برج الدفنة من أصول ثابتة إلي 2018يناير 24في 

 .2018لبداية التأجير خالل الربع األول من سنة 
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 الموجودات الثابتة   15
 

 

   أعمال     تجهيزات   تقنية معدات و   و يأراض 

 اإلجمالي  قيد التنفيذ  سيارات  وتركيبات    المعلومات  يمبان 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
            

            التكلفة

 919,232  446,374  1,568  117,671  101,222  252,397 2018يناير  1الرصيد في 
 26,940  9,066  -  14,163  3,711  - إضافات

 (470)  -  (86)  (384)  -  - استبعادات
 (479,672)  (455,440)  -  -  -  (24,232) (14ات عقارية )إيضاح استثمارالمحول إلى 

 466,030  -  1,482  131,450  104,933  228,165 2018ديسمبر  31الرصيد في 

            

 823,465  370,496  1,568  108,390  90,614  252,397 2017يناير  1الرصيد في 
 95,767  75,878  -  9,281  10,608  -  إضافات

 919,232  446,374  1,568  117,671  101,222  252,397 2017ديسمبر  31الرصيد في 

            

            المتراكم االستهالك

 162,731  -  1,028  64,631  76,972  20,100 2018يناير  1الرصيد في  
 24,262  -  177  14,696  8,129  1,260 االستهالك خالل السنة

 (470)  -  (86)  (384)  -  - استبعادات

 186,523  -  1,119  78,943  85,101  21,360 2018ديسمبر  31الرصيد في 

            

 142,847  -  848  57,844  65,315  18,840 2017يناير  1الرصيد في 
 19,884  -  180  6,787  11,656  1,261 االستهالك خالل السنة

 162,731  -  1,028  64,631  76,971  20,101 2017ديسمبر  31الرصيد في 

            

            القيم الدفترية

 756,501  446,374  540  53,040  24,251  232,296 2017ديسمبر  31الرصيد في 

            

 279,507  -  363  52,507  19,832  206,805 2018 ديسمبر 31 في الرصيد
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 الموجودات غير الملموسة 16
  

  برمجيات

 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    صافي القيمة الدفترية

 18,177  18,177 2018يناير  1الرصيد في 

 14,419   14,419  إضافات

 (7,603)  (7,603) إطفاء خالل السنة

 24,993  24,993 2018ديسمبر  31الرصيد في 

    

 18,283  18,283 2017يناير  1الرصيد في 

 4,942  4,942 إضافات

 (5,048)  (5,048) إطفاء خالل السنة

 18,177  18,177 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 
 أخرى موجودات  17

 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 512,730  605,227 أرباح مستحقة

 83,375  73,507 ودفعات مقدمةمبالغ مدفوعة مقدما 

 70,633  117,735 أخرى

 796,469  666,738 

 

 المالية والمؤسسات البنوك إلى مستحقة أرصدة 18
 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 6,387,745     11,338,728 ذمم وكالة دائنة

 218,000  215,004 حسابات جارية

 11,553,732  6,605,745 

 

 إيضاح:
 

أشهر( وتحمل معدالت  5: يومين إلى 2017شهرا ) 34أيام إلى  7تشتمل ذمم الوكالة الدائنة على العديد من التسهيالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بين 
 (.%3.00 -%  0.0001: 2017) سنويا %4وحتى%  0.01 من ربح

 

 حسابات العمالء الجارية   19
 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

    الحسابات الجارية وفقا للقطاع:

 4,011,993  3,842,697  األفراد -

 1,465,434  1,540,630 الشركات -

 1,362,463  1,404,346 الحكومة -

 54,543  123,899 مؤسسات مالية غير مصرفية -

 6,911,572  6,894,433 
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 المطلوبات األخرى  20
 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 131,972  126,723 نقديةتأمينات 

 92,530  59,146 مقبولة الدفعشيكات 

 73,342  82,204 مصروفات مستحقة

 62,934  52,626 قبوالت

 59,356  65,517 للمساهمين توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 55,000  - أرباح على صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي

 38,991  21,479 دفعات مقدمة من العمالء

 29,964  31,089 (1مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )

 26,746  42,396 دفعات بطاقة الفيزا وشبكة الصراف االّلي

 20,805   22,054 االجتماعية والرياضيةالمساهمة في صندوق دعم األنشطة 

 14,553  23,906 توزيع أرباح مستحقة على البنوك

 12,989  4,602 الموردين من محتجزة مبالغ

 -  40,070 (2و  1)المرحلة  المالي المركز خارج تمانيةئاال للتعرضات الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص

 98,840  174,397 أخرى

 746,209  718,022 

 

 إيضاح:
 (  فيما يلي الحركة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:1)

 

 

 
2018  2017 

 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 26,943  29,964 يناير 1الرصيد في 
 4,166  4,075 (28للسنة )إيضاح  كونالم

 (1,145)   (2,950) مدفوعات خالل السنة

 29,964  31,089  ديسمبر 31الرصيد في 

 

 ستثمارحقوق أصحاب حسابات اال 21

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 25,463,347  24,082,170 قبل حصة الربح ستثماررصيد حقوق أصحاب حسابات اال
 472,608  570,811 للسنة )أ( ستثماريضاف: أرباح ألصحاب حسابات اال

 (354,352)  (434,640) خالل السنةيخصم: األرباح المدفوعة 

 بعد توزيع الربح وقبل الحصة  ستثمارإجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات اال
 25,581,603  24,218,341 من احتياطي القيمة العادلة )ب(   

 

   

    وفقا للنوع:

 19,761,352  17,712,212 حسابات ألجل

 5,820,251  6,506,129 حسابات توفير

 25,581,603  24,218,341 اإلجمالي )ب(

    

    وفقا للقطاع:

 14,964,211  15,174,101 األفراد

 3,227,390  4,324,939 الحكومة

 4,330,075  1,500,127 الشركات

 403,993  539,708 المؤسسات المالية غير المصرفية

 2,655,934  2,679,466 مؤسسات شبه حكومية 

 اإلجمالي )ب(
 

24,218,341  25,581,603 
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 )تتمة( ستثمارحقوق أصحاب حسابات اال  21
 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 بعد توزيع الربح وقبل الحصة ستثمارإجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات اال
 25,581,603  24,218,341 من احتياطي القيمة العادلة )ب(  

 2,612  14 حصة في احتياطي القيمة العادلة

 25,584,215  24,218,355 ستثمارإجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات اال

 

 800,860   890,949 من أرباح السنة قبل حصة البنك كمضارب  ستثمارحقوق أصحاب حسابات اال حصة
 (517,982)  (559,893) كمضارب البنك حصة
 189,730  239,755 المقدم من البنك  الدعم

 472,608  570,811  )أ( ستثمارصافي العائد ألصحاب حسابات اال

 
 .2017و 2018مقيدا لعامي  غيرستثماريعد رصيد حقوق أصحاب حسابات اال

 

 حقوق المساهمين  22
 

 رأس المال )أ( 
 

 عدد األسهم )باآلالف( ديسمبر 31في 

 2018  2017 
    

 151,369  151,369 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل*

 

: 2017رياالت قطرية لكل منها ) 10مليون سهم بقيمة اسمية  151.4ألف لاير قطري تمثل  1,513,687* يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 
 لكل منها(. رياالت قطرية 10مليون سهم بقيمة اسمية  151.4ألف لاير قطري تمثل  1,513,687

 

بأن تكون القيمة االسمية ألسهم   2018ديسمبر  16المنعقدة في  2018قراره في جلسته الرابعة لعام  أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية 
 قطريا واحدا، و بذلك سوف يقسم كل سهم قائم الى عشرة أسهم. الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية في قطر رياال 

 

جمعية عامة غير عادية للمساهمين للموافقة على تقسيم األسهم وتعديل نظام التأسيس وفق ا للقرار  إلى عقد اجتماع  المجموعة تدعووبناء عليه، سوف 

 المذكور.
 

 االحتياطي القانوني )ب(
 

إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني من صافي الربح للسنة  %10وتعديالته، يحول  2012لسنة  13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

لسنة  11من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري رقم  %100مساويا 

من رأس  %100نوني حيث أن االحتياطي القانوني يزيد عن وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحويل أي مبالغ لالحتياطي القا 2015

 المال المدفوع.
 

 احتياطي مخاطر )ج(
 

شتراط وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل لكل من القطاعين العام والخاص با
الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعلقة. % من إجمالي التمويل  2.5حد أدنى بنسبة 

غ إجمالي القيمة التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر. بل
 مليون لاير قطري(. 50.3: 2017مليون لاير قطري ) 1خالل السنة ما قيمته  المحولة الحتياطي المخاطر

 

 احتياطي القيمة العادلة )د(
 

 ن الدخل الموحد.إحتياطي القيمة العادلة يمثل أرباح أو خسائر غير محققة وبالتالي فهي غير قابلة للتوزيع إال من خالل تحقق األرباح وٕادراجها في بيا
 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

    ات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكية:استثمار

 13,036  1,643 يناير 1الرصيد في 
 (8,781)  (1,643) الحركة خالل السنة

 (2,612)  14 ستثمارحقوق أصحاب حسابات اال

 1,643  14 ديسمبر 31كما في 
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 حقوق المساهمين )تتمة(   22
 

 احتياطيات أخرى )هـ(
 

 تمثل االحتياطيات األخرى الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم توزيعات األرباح المستلمة.
 

 فيما يلي الحركات في الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي:
 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

    الحصة غير الموزعة في أرباح الشركات الزميلة:

 84,796  82,352 يناير 1الرصيد في 
 262  849 إضافة: الربح غير الموزع لشركات زميلة للسنة

 (1,627)  (3,254) يخصم: توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
 (1,079)  - شركة زميلة معترف بهيخصم: ربح 

 79,947  82,352 
 

 توزيعها مقترح نقدية أرباح )و(
 

 من %40: 2017) رياالت قطرية للسهم 4قطري وبواقع لاير مليون  605من رأس المال المدفوع بمبلغ  %40مجلس اإلدارة أرباح نقدية بنسبة  اقترح
 السنوي ةيالعموم ةيالجمع اجتماع في البنك مساهمي لموافقة خاضعة وهي(، للسهم قطرية رياالت 4 وبواقع قطريلاير  ونيمل 605 بمبلغ المدفوع المال رأس
 .للبنك

 

 إضافي مال رأس كأدوات مؤهلة صكوك  23

مليار لاير قطري. هذه الصكوك غير  1، قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بمبلغ 2016خالل عام 
ل التجديد. حامضمونة كما أن توزيعات األرباح اختيارية وغير تراكمية وتدفع سنويا. إن معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت على أن يتم مراجعته في 

استحقاق يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما أن أصحاب الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح على الصكوك. هذه الصكوك ليس لها تاريخ 
المتعلقة بهذه التوزيعات. وبما  كان يتم االعتراف باستحقاق توزيعات األرباح على الصكوك في السنةويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية. في السنوات السابقة، 

((، قامت اإلدارة بتغيير السياسة المحاسبية لالعتراف بتوزيعات 2.ش)3يتفق مع سياسة البنك في توزيع األرباح التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم )
ها من قبل مساهمي البنك. وتبعا لذلك، تم تعديل حساب عائد أرباح الصكوك بحيث يتم االعتراف بها كتخفيض لحقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها في

 .على الترتيب 2017و 2018ألف لاير قطري لعام  22,917ألف لاير قطري ومبلغ  55,000( بحيث يعكس توزيعات الصكوك البالغة 32السهم )إيضاح 
 

 إيرادات أنشطة التمويل   24
 

 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

 1,012,068  1,128,316 المرابحة والمساومة

 355,620  388,019 اإلجارة المنتهية بالتمليك

 32,637  21,849 االستصناع

 18,670  47,974 المضاربة

 1,586,158  1,418,995 
 

 ستثمارصافي إيرادات أنشطة اال 25
 

 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

 81,854  182,073 ودائع البنوك لدى بنوك إسالميةإيراد من 
 194,315  161,992 دينذات طبيعة ات في أدوات استثمارإيراد من 

 (4,615)  7,062 ات من فئة حقوق الملكية  استثمارصافي الربح )الخسارة( من بيع 
 2,502  - ذات طبيعة دينات استثمارصافي الربح من بيع 
 26,777  45,572 إيرادات اإليجارات

 1,963  6,353 ايرادات مرابحة قصيرة األجل مع مصرف قطر المركزي
 -   13 موجودات ثابتةبيع 

 2,543  2,847 إيراد توزيعات األرباح

 (4,050)  (28,520)  استهالك
 (6,415)  (7,211) اتستثماررسوم اال

 370,181  294,874 
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 صافي إيرادات رسوم وعموالت 26
 

 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

    إيرادات رسوم وعموالت

 105,691  123,674 رسوم بنكية
 44,294  46,014 عموالت على تمويل محلي 

 19,506  24,481 ضمانخطابات عموالت على اعتمادات مستندية و

 194,169  169,491 
 (50,010)  (65,345) مصروفات رسوم وعموالت

 119,481  128,824 صافي إيرادات رسوم وعموالت
 

 صافي الربح من عمليات النقد األجنبي   27
 

  2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

 20,413  7,779 األجنبية العمالت في التعامل

 20,408  3,534 تقييم الموجودات والمطلوبات  إعادة

 11,313  40,821 
 

 تكاليف الموظفين 28
 

 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

 59,099  56,167 أساسية رواتب

 24,327  24,960 السكن بدل

 4,166  4,075 (20)إيضاح  للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

 2,886  2,281 صندوق تقاعد الموظفين  تكاليف

 1,293  888 التدريب

 69,677  73,201 األخرى الموظفين منافع

 161,572  161,448 
 

 مصروفات أخرى 29
 

 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

 29,501  30,775 مصروفات الحاسب اآللي والصراف اآللي
 26,330  26,784 إيجار

 22,848  15,916 هاتف وتيليكس وبريد 
 12,260  12,720 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 9,425  6,827 دعاية وإعالن 
 5,799  3,967 مصروفات صيانة ونظافة

 5,683  6,179 رسوم واشتراكات
 1,725  1,786 مياه وكهرباء

 1,403  1,589 مصروفات خدمات أمنية
 1,034  1,261 ومطبوعاتأدوات مكتبية 
 18,672  14,833 أتعاب مهنية

 1,009  746 مصروفات سفر وتنقالت 
 979  1,199 تأمين

 802  944 مكافآت الرقابة الشرعية
 560  1,677 مصروفات الضيافة 

 30  100 تبرعات
 1,228  4,755 مصروفات متنوعة

 

 

 

 

132,058  139,288 
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 المطلوبات وااللتزامات المحتملة    30
 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 

    المطلوبات المحتملة

 3,583,902        7,064,850 مستخدمةتسهيالت غير 
 3,673,166  4,235,267 خطابات ضمان
 472,461  449,048 خطابات اعتماد

 7,765  9,585 أخرى

 11,758,750  7,737,294 
 

 مستغلة غير تسهيالت
 االرتباطات أن بما. المقبلة السنة في االرتباطات تلك معظم نتهيي. متجددة وتمويالت تمويالت بصرف تعاقدية ارتباطات االئتمان بمنح االرتباطات تمثل
 .ةيمستقبل ةينقد متطلبات بالضرورة مثلي ال التعاقدي المبلغ إجمالي فإن بموجبها السحب تمي أن دون تنتهي قد

 

 ةيمستند واعتمادات ضمان خطابات
 الجاهزة اعتماد وخطابات الضمان خطابات لدى. محدد حدث وقوع عند المستندية واالعتمادات الضمان خطابات عمالء عن ابةيبالن بالدفع المجموعة تلتزم

 .التيبالتمو المرتبطة االئتمان مخاطر نفس للسحب
 

 ستثماروالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االتركز الموجودات   31
 

 القطاع الجغرافي 
 حسب التوزيع الجغرافي: ستثمارفيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال

 

 

2018 
 

  قطر

دول مجلس 
 التعاون الخليجي

  األخرى

 

  أمريكا الشمالية  أوروبا

 

  أخرى

 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطريألف   ألف لاير قطري 

نقد وأرصدة لدى مصرف 
 2,735,524  -  -  -  -  2,735,524 قطر المركزي

 12,800,681  15,868  71,852  85,052  11,056  12,616,853 البنوك من مستحقة أرصدة

 27,463,353  -  -  -  -  27,463,353 تمويل موجودات

 4,889,644  197,644  -  9,296  164,620  4,518,084  مالية أوراق في اتاستثمار

 387,642  61,880  -  -  -  325,762 زميلة شركات في اتاستثمار
 882,142  -  -  -  188,638  693,504 عقارية اتاستثمار

 279,507  -  -  -  -  279,507 ثابتة موجودات

 24,993  -  -  -  -  24,993 ملموسة غير موجودات

 796,469  -  -  -  -  796,469 أخرى موجودات

 50,259,955  275,392  71,852  94,348  364,314  49,454,049 إجمالي الموجودات

 
 ستثمارالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال

            

            المطلوبات

 مستحقة للبنوك  أرصدة
 11,553,732  941,355  455,188  182,077  4,067,408  5,907,704 والمؤسسات المالية

 6,911,572  -  -  -  2   6,911,570 الجارية العمالء حسابات

 746,209  -  -  -  -  746,209 أخرى مطلوبات

 19,211,513  941,355  455,188  182,077  4,067,410  13,565,483 إجمالي المطلوبات

            
حقوق أصحاب حسابات 

 24,218,355  100  3,275  25,050  -  24,189,930 ستثماراال

            
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 43,429,868  941,455  458,463  207,127  4,067,410  37,755,413 ستثمارأصحاب حسابات اال
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 )تتمة( ستثمارتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال  31
 

 القطاع الجغرافي )تتمة(
 

 

2017 

 

  قطر

دول مجلس 
التعاون 
  األخرى الخليجي

 

  الشماليةأمريكا   أوروبا
 

  أخرى

 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 نقد وأرصدة لدى مصرف

 2,432,223  -  -  -  -  2,432,223 قطر المركزي

 3,274,025  9,156  45,070  323,825  11,375  2,884,599 مستحقة من البنوك أرصدة

 32,500,027  -  -  -  -  32,500,027 موجودات تمويل

 6,179,784  198,658  -  9,854  343,860  5,627,412  ات في أوراق ماليةاستثمار

 364,965  41,997  -  -  -  322,968 ات في شركات زميلةاستثمار

 426,540  -  -  -  188,638  237,902 ات عقاريةاستثمار

 756,501  -  -  -  -  756,501 موجودات ثابتة

 18,177  -  -  -  -  18,177 موجودات غير ملموسة

 666,738  -  -  -  -  666,738 موجودات أخرى

 46,618,980  249,811  45,070  333,679  543,873  45,446,547 إجمالي الموجودات
 

 ستثمارالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اال
 

            المطلوبات

مستحقة إلى بنوك  أرصدة
 6,605,745  412,184  88  2,703  1,949,845  4,240,925 ومؤسسات مالية

 6,894,433  -  -  -   2  6,894,431  حسابات العمالء الجارية

 718,022  -  -  -  -  718,022 مطلوبات أخرى

 14,218,200  412,184  88  2,703  1,949,847  11,853,378 إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات 
 25,584,215  -  3,296  13  1  25,580,905 ستثماراال

            

 إجمالي المطلوبات وحقوق

 39,802,415  412,184  3,384  2,716  1,949,848  37,434,283 ستثمارأصحاب حسابات اال
 

 عائد السهم األساسي والمخفف من الربح 32
 

 خالل المصدرة لألسهم الكلي للعدد المرجح المتوسط على ةيالسنو األرباح صافي في البنك یمساهم بينص قسمة حاصل األرباح من السهم عائد مثلي

 .السنة
 

  2018  2017 
قطري لاير ألف   ألف لاير قطري  
    

 832,209  882,144 ( قطريلاير  ألف)  السنة ربح صافي في البنك یمساهم حصة
 (22,917)  (55,000) (23)إيضاح  الصكوك المؤهلة كأدوات رأس مال اضافية نصيب: ناقص

 809,292  827,144 األسهم عائد احتساب ألغراض الربح
 151,369  151,369 )باآلالف( القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط

 5.35  5.46 (سهم لكل قطري)لاير  والمخفف األساسي السهم عائد
 

 

جمعية عامة غير عادية للمساهمين للموافقة على تقسيم  عقد اجتماع  إلى  المجموعةفي القوائم المالية، سوف تدعو  (أ) 22 يضاحكما هو موضح في اال

( واحد لاير قطري للسهم، و بذلك، 1بقيمة اسمية تبلغ ) سهم مليون 1,514 . بعد الموافقة على تقسيم األسهم، سيصبح عدد األسهم1:10األسهم بنسبة 

 .على التوالي 2017ديسمبر  31و  2018ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  قطري لاير 0.54 و قطري لاير 0.55 سيصبح نصيب السهم من الربح
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 النقد وما في حكمه 33
 

 :كالتالي أشهر ثالثة من أقل ةيأصل إستحقاق خيبتوار أرصدة على شتملي حكمه في وما النقد فإن الموحد، ةيالنقد التدفقات انيب لغرض
 2018  2017 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
    

 863,570  1,225,602 (المقيد المركزي قطر مصرف اطيياحت حساب)باستثناء  المركزي قطر مصرف لدى وأرصدة نقد
 2,646,294  7,723,715 البنوك من مستحقة أرصدة

 8,949,317  3,509,864 
 

 تم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي وذلك لعدم استخدامه في العمليات اليومية للمجموعة.
  

 أطراف ذات عالقة 34
 

ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات تعتبر األطراف بأنها أطراف ذات عالقة إذا كان 
ات الزميلة للمجموعة، المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الذين لديهم القدرة على السيطرة أو لديهم نفوذ هام على المجموعة، والشرك

طيع المجموعة والمساهمين )الذين لديهم القدرة على ممارسة نفوذهم على المجموعة( ممارسة نفوذ هام عليها أو على مساهميها، والشركات التي تست
 باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية للمجموعة.

 

 كات التي يملكون فيها حصصا جوهرية كما يلي:بلغت األرصدة/ المعامالت القائمة خالل السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشر 
 

 2018  2017 

 

 

  اإلدارة مجلس  زميلة شركات
 المساهمون

  وأخرون

 

  زميلة شركات
 مجلس

  اإلدارة 
 المساهمون

 وأخرون
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
            

            الموجودات

 3,249,739  615,487  13,568  2,469,672  783,488  11,224 موجودات تمويل
 178,340  188,973  13,822  50,134  276,547  11,840 ستثمارحقوق أصحاب حسابات اال

            بنود خارج بيان المركز المالي:

مطلوبات محتملة وضمانات 

 38,436  3,896  1,161  23,305  11,821  1,230 وارتباطات أخرى                               
                                                   

            بنود بيان الدخل الموحد:

 126,771  26,738  644  123,265  35,254    700 إيرادات من موجودات التمويل
 3,568  1,660  386   534   3,272   342 أرباح ودائع مدفوعة 

 -  12,260  -  -   12,720  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
     

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

 

 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 3,549  2,592 تمويالت برهن عقاري وتمويالت مضمونة أخرى
 57  118 بطاقات االئتمان

 2,710  3,606 

 

 بلغت مكافآت كبار مسؤولي اإلدارة خالل السنة كالتالي:
 2018  2017 
 ألف لاير قطري  قطري لاير ألف 
    

 12,162   13,584 منافع قصيرة األجل
 785   847 منافع طويلة األجل 

  14,431  12,947 

 
 الزكاة 35

 

 .األساسي للنظام وفقا هايمساهم عن ابةيبالن الزكاة دفع أو ليبتحص المجموعة تقوم ال. نيالمساهم قبل من مباشر بشكل الزكاة تحمل تمي
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 هيئة الرقابة الشرعية   36
 

 بالمبادئ المجموعة التزام على حرصونيو عةيالشر مبادئ في نيالمتخصص العلماء من ثالثة من المجموعة في ةيالشرع الرقابة ئةيه تتألف
 

 من المعتمدة واإلجراءات بالوثائق المتعلق ليالدل فحص المجموعة مراجعة تتضمن. ةياإلرشاد نيوالقوان الصادرة الفتاوى إلى وفقا وعملها العامة ةياإلسالم
 .ةياإلسالم عةيالشر لمبادئ وفقا مزاولتها تتم أنشطتها أن من التأكد أجل من المجموعة قبل

 
 المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية   37

 

 2018 خالل مخصصات برصد المجموعة قامت. االرباح تحقق عند والمؤسسات ةيريالخ لألنشطة التبرعات خالل من بالتزاماتها بالوفاء المجموعة تقوم
 20.8: 2017) 2010 لسنة الصادرة ضاحاتيواإل 2008 لسنة 13 رقم للقانون وفقا   األرباح صافي من %2.5 يمثل بما قطري لاير مليون 22 بمبلغ
 (.قطري لاير مليون

 
 أرقام المقارنة 38

 

 إلعادة كني لم أنه ريغ. 2018 سنة أرقام مع التناسق على للمحافظة ايضرور ذلك كان متى 2017 سنة في المعروضة المقارنة أرقام فيتصن إعادة تمت
مبين أدناة أهم اعادة التصننننننيف على القوائم المالية لعام  .المقارنة للسننننننة الموحدة ةيالملك حقوق إجمالي أو الموحد الربح صنننننافي على أثر أي فيالتصنننننن
2017 . 
 البند

  التصنيف اعادة  التصنيف اعادة قبل الرصيد
 اعادة بعد الرصيد

 التصنيف
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
      

 1,144,069  605,476  538,593 مدورة أرباح
 -  (605,476)  605,476 توزيعها مقترح نقدية أرباح

 1,144,069  -  1,144,069 االثر صافى

 
 

 


