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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين الكرام 

بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق) 

ول البيانات الماليةحتقرير 

اإلسالمي ش.م.ق ("البنك") وشركته التابعة دوليالقطرلبنك لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة 

ديسمبر ٣١المجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في "ـبجميعا("يشار اليهم

الموحد وبيان التدفقات النقدية التغيرات في حقوق المساهمينوبيان الدخل الموحد وبيان ٢٠١٥

خ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاري

البيانات المالية الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقاً لمبادئ وقواعد الشريعة هذهإناألخرى.

اإلسالمية هي من مسؤولية مجلس إدارة المجموعة. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية 

ى أعمال التدقيق التي قمنا بها.الموحدة استناداً إل

ساس الرأيأ
لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية اإلسالمية والصادرة عن هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تتطلب القيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على 

البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء مادية. يشتمل التدقيق على القيام دات معقولة بأنـتأكي

دلة المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية ألل، على أساس العينة ،بفحص

الموحدة. ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية 

يرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة. التقد

توفر أساساً معقوالً يمكننا من إبداء رأينا.التي قمنا بها باعتقادنا أن أعمال التدقيق

الرأي
لمركز المالي الموحد في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي المادية ، ا

وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق والنتائج الموحدة ألعمالها٢٠١٥ديسمبر ٣١للمجموعة كما في 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة ساهمينالم

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.



ير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين الكرام تقر

تتمة-بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق) 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
أن المعلومات علىلقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا. كما نؤكد

ي التقرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع السجالت المحاسبية للمجموعة. وحسب فالمالية الواردة

مخالفات ألحكام النظام األساسي للبنك أو لقانون الشركات المالية علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة 

لسنة ١٣رقم قانون الوأو لتعليمات مصرف قطر المركزي ٢٠١٥لسنة ١١التجارية القطري رقم 

المجموعة ملتزمة على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطة المجموعة أو مركزها المالي.٢٠١٤

أيضاً بالعمل وفقاً لمبادي وقواعد الشريعة اإلسالمية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

ست ويونـغـعن إرن

فــراس قســـوس  

٢٣٦م سجل مراقبي الحسابات رق

٢٠١٦يناير ٢٧ة في ـالدوح



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٨إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل
-٣-

بيان المركز المالي الموحد

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:٢٠١٦يناير ٢٧وحدة من قبل مجلس االدارة بتاريخ تم اعتماد هذه البيانات المالية الم

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

عبدالباسط أحمد عبدالرحمن الشيبي

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

د. خالد بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

التنفيذيالرئيس والعضو المنتدبمجلس االدارةرئيس

٢٠١٥٢٠١٤

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحاتالموجودات

٨١,٩١٩,٠٣٩١,٦٢٢,١١٢نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

٩٤,٦١٢,٢٥٦٧,٥١٤,٢٠٨ة لدى البنوكأرصد

١٠٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢١,٨٣٩,٢٨٠موجودات تمويل

١١٧,٠٤٣,٤٢٣٥,٥٩٧,٧٨٦استثمارات مالية

١٢٣٤٨,٧٥٨٣٥٥,٣٣٨استثمارات في شركات زميلة 

١٣٤٣٤,٦٤٠٤٨٦,٣٧٤في عقاراتاستثمارات 

١٤٦٧٣,١٧٥٥١٥,٨٥٦موجودات ثابتة

١٥١٦,٥٨٩١٥,٥٢١موسةموجودات غير مل

١٦٥١٤,٠٩٢٤٥٠,٩٨٠موجودات أخرى

٤٠,٥٤٠,٠٤٥٣٨,٣٩٧,٤٥٥إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق وحقوق المساهمين

المطلوبات

١٧٤,٩٨٦,٥٦١٣,٣٣٨,٧١٥ومؤسسات ماليةأرصدة من بنوك

١٨٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٢١٥,٧٠٥حسابات العمالء الجارية

١٩٢,٥٤٥,٧٥١٢,٥٤٣,٩١٦صكوك تمويل

٢٠٨١٤,٧١٠٥٠٨,٣٢١مطلوبات أخرى

١٤,٩٣٢,٨٩٩١٢,٦٠٦,٦٥٧إجمالي المطلوبات

٢١٢٠,٠٧٨,٠٣٤٢٠,٤٢٢,٦٣٥حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

ساهمينحقوق الم

١,٥١٣,٦٨٧١,٥١٣,٦٨٧)أ(٢٢رأس المال

٢,٤٥٢,٣٦٠٢,٤٥٢,٣٦٠(ب)٢٢احتياطي قانوني

٥٤٨,٤٠١٤٧٤,٧٥١(ج)٢٢احتياطي مخاطر

-١,٨٧٧(د)٢٢احتياطي القيمة العادلة

٨٤,٤٧٧٨٤,٨٨٢)هـ(٢٢احتياطيات أخرى

٦٠٥,٤٧٦٦٠٥,٤٧٦(و)٢٢أرباح نقدية مقترح توزيعها

٣٢٢,٨٣٤٢٣٧,٠٠٧أرباح مدورة

٥,٥٢٩,١١٢٥,٣٦٨,١٦٣المنسوبة إلى مساهمي البنكإجمالي حقوق المساهمين

٤٠,٥٤٠,٠٤٥٣٨,٣٩٧,٤٥٥وحقوق المساهمينحسابات االستثمار المطلقإجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٨إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل
-٤-

بيان الدخل الموحد

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

٢٣١,١٣٥,٦٣٧١,٠١٦,٤٥٦صافي إيرادات أنشطة التمويل

٢٤٣١٠,٨٦٩٣٨٣,٤٨٤ستثماراالصافي إيرادات أنشطة 

١,٤٤٦,٥٠٦١,٣٩٩,٩٤٠ستثماراالإيرادات أنشطة التمويل وصافي إجمالي 

١٥٩,٨٣٣١٢٩,٦٤٨إيرادات رسوم وعموالت 

)٢٨,٠٢٨()٣٣,٠٠٨(مصروفات رسوم وعموالت

٢٥١٢٦,٨٢٥١٠١,٦٢٠صافي إيرادات رسوم وعموالت 

٢٦١٥,٥٣٧١٧,٥٦٨صافي ربح عمليات النقد األجنبي

)١٠,٢٩٣(١٢١,٢٤٤الحصة من نتائج شركات زميلة 

١١,٤٧٠-ايرادات اخرى

١,٥٩٠,١١٢١,٥٢٠,٣٠٥إجمالي اإليرادات

)١٥٤,١٣٧()١٦٤,٧١٢(٢٧تكاليف الموظفين

)١٥,١١٢()١٥,٤٩٥(١٥و١٤و١٣وإطفاء إستهالك 

)٧٨,٠٦٠()١١٠,٤٠٥(تمويلمصروفات

)١١٤,١٧٦()١٢٦,٩٧٨(٢٨مصروفات أخرى

)٣٦١,٤٨٥()٤١٧,٥٩٠(إجمالي المصروفات

)١١,٤٢٦()١٣,٩١٩(١١صافي خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات مالية

)٢٨,٢٠٩()١٠٠,٨١٨(١٠صافي خسائر إنخفاض في قيمة موجودات تمويل

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

)١٢,٦٧٩()٨٥٣(١٢أجنبيةةخسائر تقييم عمل

صافي الربح للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار 
١,٠٥٣,٢١٥١,١٠٦,٥٠٦المطلق 

)٢٨٠,٦٨٩()٢٦٩,٠٦٣(٢١الربحر المطلق من العائد على أصحاب حسابات االستثما

٧٨٤,١٥٢٨٢٥,٨١٧ربح السنةيصاف

العائد على السهم

٣٢٥,١٨٥,٤٥ساسي والمخفف للسهم (ريال قطري للسهم)العائد األ



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٨إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل
-٥-

الموحدالمساهمينبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

رأس المالاتايضاح

احتياطي

قانوني

احتياطي 

مخاطر

احتياطي القيمة 

العادلة

احتياطيات 

أخرى

أرباح نقدية 

جماليإأرباح مدورةمقترح توزيعها
ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

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

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

٧٨٤,١٥٢٧٨٤,١٥٢- - - - - - صافي ربح السنة 

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

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

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

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

صندوق دعم األنشطة االجتماعية يالمساهمة ف

)١٩,٦٠٤()١٩,٦٠٤(- - - - - - ٣٧والرياضية 

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

٢٠١٥١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٥٤٨,٤٠١١,٨٧٧٨٤,٤٧٧٦٠٥,٤٧٦٣٢٢,٨٣٤٥,٥٢٩,١١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٨إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل
-٦-

تتمة-بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

رأس المالاتايضاح

احتياطي

قانوني

احتياطي 

مخاطر

حتياطي القيمة ا

العادلة

احتياطيات 

أخرى

أرباح نقدية 

جماليإأرباح مدورةمقترح توزيعها
ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤١٢,٩٠١٦,٥٢٠١٢٥,٨٦٠٥٦٧,٦٣٣٥٨,١٨٣٥,١٣٧,١٤٤)(معدل٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

)٦,٥٢٠(---)٦,٥٢٠(---في احتياطي القيمة العادلةالحركة

٨٢٥,٨١٧٨٢٥,٨١٧------صافي ربح السنة 

٨٢٥,٨١٧٨١٩,٢٩٧--)٦,٥٢٠(---صروف المحقق خالل السنةاجمالي االيراد والم

)٥٦٧,٦٣٣(-)٥٦٧,٦٣٣(-----(و)٢٢المساهمينى ارباح نقدية موزعة عل

-٤٠,٩٧٨-)٤٠,٩٧٨(----(هـ)٢٢صافي الحركة في اإلحتياطيات األخرى

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

صندوق دعم األنشطة االجتماعية يالمساهمة ف

)٢٠,٦٤٥()٢٠,٦٤٥(------٣٧والرياضية 

-)٦١,٨٥٠(---٦١,٨٥٠--(ج)٢٢ى احتياطي مخاطرالمحول ال

٨٤,٨٨٢٦٠٥,٤٧٦٢٣٧,٠٠٧٥,٣٦٨,١٦٣-٢٠١٤١,٥١٣,٦٨٧٢,٤٥٢,٣٦٠٤٧٤,٧٥١ر  ديسمب٣١الرصيد في 



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٨إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل
-٧-

بيان التدفقات النقدية الموحد

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤إيضاحات

ألف ريال قطريألف ريال قطري

ة التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشط

٧٨٤,١٥٢٨٢٥,٨١٧صافي ربح السنة

:التاليةتعديالت للبنود

١٠١٠٠,٨١٨٢٨,٢٠٩صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات تمويل

١١١٣,٩١٩١١,٤٢٦صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

-١٢٣,٧١٧ةاستثمارات في شركات زميلصافي خسائر إنخفاض في قيمة 

١٢٨٥٣١٢,٦٧٩تقييم عملة اجنبية عند تحويل إستثمار خسائر 

١٥١٥,٤٩٥١٥,١١٢و١٤و١٣وإطفاءإستهالك

)٣٤,٢٤٩(٢٤٥,٢٨١صافي ربح بيع استثمارات مالية 

)٥,٢١٥()٢,٩٣٦(٢٤إيراد توزيعات األرباح

١٠,٢٩٣)١,٢٤٤(١٢الحصة من نتائج شركات زميلة 

١,٨٣٦١,٨٣٤طفاء صكوكإ

٢٠٨,٠٥٦٣,٤٦٠مكافأة نهاية خدمة للموظفين 

)٨٨,٧٢٢()٦٧,٦٨٧(في عقاراتأرباح بيع إستثمارات صافي 

)١١,٤٧٠()١٢٤(صافي أرباح بيع موجودات ثابتة

٨٦٢,١٣٦٧٦٩,١٧٤الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغيرات رأس المال العامل:

)٦٤,١٠٩()١٥٣,٨١٩(حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي 

)٢,٠٠٢,٨٢٦(٢٠٨,٤٧٦ارصدة لدى البنوك

)٢,٨٤٦,٤٧٢()٣,٢٣٩,٦١١(موجودات تمويل

)٩٠,٣٧٧()٦٣,١١١(موجودات أخرى 

١,٦٤٧,٨٤٦١,٩٤٢,٧١٦ومؤسسات ماليةبنوك أرصدة من 

٣٧٠,١٧٢٥٤٤,٨٩٦حسابات العمالء الجارية

٢٨٢,٢١٢٥,١٦٧مطلوبات أخرى 

)١,٧٤١,٨٣١()٨٥,٦٩٩(

)٣٧٥()٣,٤٨٣(مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة 

)١,٧٤٢,٢٠٦()٨٩,١٨٢(أنشطة التشغيلفيةالمستخدمصافي التدفقات النقدية



بنك قطر الدولي االسالمي (ش.م.ق)

.من ھذه البیانات المالیة الموحدةزءا ج٣٨إلى ١من اإلیضاحات المرفقة تشكل
-٨-

تتمة–نقدية الموحدبيان التدفقات ال

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥٢٠١٤إيضاحات

ألف ريال قطريألف ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)٣,٣٣٦,٧٣٩()٥,١٦٧,٣٠٩(ء استثمارات ماليةاشر

٣,٧٠٦,٤٢٣٤,٥٤٤,٦١٦متحصالت من بيع استثمارات مالية

)١٤٩,٣٦٦()١٦٦,٤٥١(١٤راء موجودات ثابتةش

٢٠٣٣٥,٩٥٦متحصالت من بيع موجودات ثابتة

-)٣,٤٦٢(١٥موجودات غير ملموسةشراء

١٢٣,٢٥٤٩,٩٧١توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

)١٥,٤٠٨(-١٣في عقاراتشراء استثمارات 

)٥٤,٩٦٥(-١٢زميلةالمدفوع تحت حساب زيادة رأس مال شركة 

١١٥,٣٧٢٢٠٥,٢٢٨في عقاراتإستثمار متحصالت من بيع 

٢٤٢,٩٣٦٥,٢١٥توزيعات أرباح مستلمة 

أنشطة منالمتولدة )فيةالمستخدم(صافي التدفقات النقدية

١,٢٤٤,٥٠٨)١,٥٠٩,٠٣٤(االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

١,٦١٦,٨٦٤)٣٤٦,٦٧٦(تغير في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق ال

)٥٦٧,٦٣٣()٦٠٥,٤٧٦(مدفوعةأرباح نقدية 

أنشطة منالمتولدة )فيةالمستخدم(صافي التدفقات النقدية 

١,٠٤٩,٢٣١)٩٥٢,١٥٢(التمويل

٥٥١,٥٣٣)٢,٥٥٠,٣٦٨(ا في حكمهفي النقد ومالزيادة(النقص)صافي

٥,٥٣٧,٥٣٢٤,٩٨٥,٩٩٩يناير ١النقد وما في حكمه في 

٣٣٢,٩٨٧,١٦٤٥,٥٣٧,٥٣٢ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٩-

المنشأة الصادر عنها التقرير١

لسنة٥٢سوم األميري رقم تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق) ("البنك") كشركة مساهمة قطرية بموجب المر

فرعاً محلياًعشرونويمارس البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة١٩٩٠

قطر. إن أسهم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر.داخل دولة

. تشتمل ٦٦٤ندوق بريد الدوحة ، دولة قطر ، صهو عنوانه المسجل و١٣٠٢٣للبنك هوالتجاري السجل إن رقم

ذات التابعةهشركتعلى البيانات المالية للبنك و٢٠١٥ديسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 

:الخاصالغرض

الفعليةة نسبة الملكيالنشاط الرئيسي للشركة رأس المال    بلد التأسيس    

٢٠١٥٢٠١٤ألف ريال قطري

بنك قطر الدولي   شركة

الصدار الصكوكاالسالمي 

- -صدار صكوكإ-جزر الكايمن     )١دة (والمحد

)١ايضاح (

كة معفاة ذات مسؤولية المحدودة في جزر الكايمن كشرالصدار الصكوك ت شركة بنك قطر الدولي االسالمي ـتأسس

ذلك بغرض اصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي.محدودة ، و

ألنشطة التمويلية واإلستثمارية وفقاً للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشريعة واالمصرفيةيعمل البنك في الخدمات 

كما يتم تحديدها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي.اإلسالمية

لقرار مجلس اًوفق٢٠١٥مبر ديس٣١تمت الموافقة على اصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٦يناير٢٧اإلدارة بتاريخ 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-١٠-

اسس اإلعداد٢

بيان االلتزام)أ(

تم اعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

و التعليمات ةمن قبل هيئة الرقابة الشرعيةة المحددووفقا لمبادئ واحكام الشريعة االسالميالمالية اإلسالمية 

١١القطري رقم ةعن مصرف قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجاريةذات الصلة الصادرالمصرفية

معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات . بما يتماشى مع متطلبات ٢٠١٥لسنة 

معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة التي ال تغطيها لألموروبالنسبة الميةالمالية اإلس

الدولية للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن تقوم المجموعة باالسترشاد بالمعايير ،للمؤسسات المالية اإلسالمية

مجلس معايير المحاسبة الدولية.

أساس القياس)ب(

د البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المالية المصنفة على أنها تم إعدا

.يمة العادلة من خالل بيان الدخل""استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية" و"استثمارات بالق

العملة الوظیفیة وعملة العرض)ج(
الموحدة  بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة البنك وفي عرض بياناته البيانات الماليةعرض هذه م ت

المالية. فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك ، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى 

أقرب ألف ريال.

استخدام التقديرات واالفتراضات) د(

ت المالية الموحدة بموجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات يتطلب إعداد البيانا

تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد 

تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية تتم مراجعة التقديرات واالف

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

تم االفصاح عن المعلومات حول المجاالت الهامة التى تتضمن افتراضات واحكام جوهرية في تطبيق السياسات 

.٥بية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في اإليضاح المحاس



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-١١-

السياسات المحاسبية الهامة٣

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

على جميع شركات المجموعة. متناسق الموحدة وقد تم تطبيقها بشكل

س توحيد البيانات الماليةاأس(أ)

ذات الغرض الخاصةالشرك)١(

دة ومحدد بصورة جيدة مثل ضمان أصول محدمعرفغرض خاص هي شركة يتم تأسيسها إلنجاز هدف ذات الشركة 

على تقييم بناءالغرض الخاص إذا ما تبين أنه ذاتم توحيد البيانات المالية للشركةيتأو تنفيذ معاملة تمويل محددة.

يطر على الشركة تسن المجموعةإمدى جوهرية عالقتها بالمجموعة ومخاطر وحوافز الشركة ذات الغرض الخاص ، 

تشير الظروف التالية إلى الحاالت التي يمكن بموجبها للمجموعة من تحقيق السيطرة عليها، من ذات الغرض الخاص.

ومن ثم توحيدها:حيث الجوهر،

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

. تحصل المجموعة على المنافع من العمليات التشغيلية للشركة ذات الغرض الخاص

نشطة الشركة ذات الغرض الخاص ،  تمتلك المجموعة صالحيات اتخاذ قرار الحصول على غالبية المنافع من أ·

مباشرة أو عن طريق قيادة تم تفويضها التخاذ مثل هذه القرارات.

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

عن أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص.ةعرضية ناتج

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

موجوداتها بغرض الحصول على منافع من أنشطتها.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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-١٢-

)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمةأساس توحيد البيانات المالية ((أ)

)تتمة(ذات الغرض الخاص ةالشرك)١(

مجموعة سيطرة على الشركة ذات الغرض الخاص عند التأسيس، وفي العادة ال يتم القيام يتم تقييم ما إذا كان لدى ال

بإجراء إعادة التقييم للتحقق من السيطرة في غياب أى تغييرات في هيكل أو شروط الشركة ذات الغرض الخاص أو 

التغيرات اليومية في ظروف القيام بمعامالت إضافية بين المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص. في العادة ال تؤدي

إلى تعديل جوهر العالقة بين أحياناًالسوق إلى إعادة تقييم للسيطرة. برغم ذلك قد تؤدي التغييرات في السوق

المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص وفي مثل هذه الحالة تحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير يستلزم إعادة 

حقائق وظروف محددة. تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للسيطرة على الشركة ذات تقييم للسيطرة استنادا إلى 

الغرض الخاص عندما تؤدي التصرفات الطوعية للمجموعة مثل تقديم تمويل بمبالغ تزيد عن السيولة المتوفرة أو تقديم 

ت الغرض الخاص .شروط خارج تلك الموضوعة أصال، أو حدوث تغيير العالقة بين المجموعة و الشركة ذا

الشركات الزميلةاالستثمار في )ب(

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

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

العتبارات المتخذة في تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة هي مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على ا

الشركات التابعة.

تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة (متضمنة 

بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة). يتضمن استثمار المجموعة تكاليف المعاملة التي تتعلق 

في الشركات الزميلة الشهرة (صافية من أي خسائر النخفاض القيمة المتراكمة) التي يتم تحديدها عند االستحواذ.

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

في حقوق الملكية. تتم تسوية لالستحواذالالحقةالموحد بينما يتم االعتراف بالتغيرات في حصتها من االحتياطي 

التغيرات المتراكمة الالحقة لالستحواذ في مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر 

ن إذلك أية ذمم مدينة أخرى غير مضمونة ، فيمع مساهمتها في الشركة الزميلة أو تزيد عنها ، بما فالشركة الزميلة

المجموعة ال تقوم باالعتراف بأية خسائر اضافية اال اذا ابرمت المجموعة اتفاقا قانونيا أو قامت بسداد دفعات نيابة عن 

الشركة الزميلة.
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمة(الشركات الزميلة)٢(

المجموعة في تاريخ كل مركز مالي ، ما إذا كان هناك دليل مادي على إنخفاض قيمة االستثمار في الشركة تحدد
. في تلك الحالة تقوم المجموعة بإحتساب مبلغ اإلنخفاض في القيمة كفرق بين القيمة العادلة و القيمة الدفترية الزميلة

زميلة و تقوم بإدراج تلك المبالغ في بيان الدخل الموحد .للشركة ال

كما يتم بين البنك وشركاته الزميلة إلى حد مساهمة البنك في الشركات الزميلة. من المعامالتيتم استبعاد المكاسب 
م دليل على انخفاض اذا كانت تلك المعاملة تقدإال،الناتجة من التعامالت بين البنك وشركاته الزميلةإستبعاد الخسارة 

إلعداد البيانات المالية الموحدة يتم استخدام سياسات محاسبية مشابهة للمعامالت المماثلة واألحداث قيمة اصل محول.
في الشركات الزميلة يعترف بها في اإلستثمارفيلتعديالتالمخففة لخسائر الورباحاألاألخرى في نفس الظروف. 

بيان الدخل الموحد.

البنك في نتائج الشركات الزميلة على البيانات المالية حتى تاريخ ال يسبق تاريخ بيان المركز المالي تستند حصة
. مجموعةلل، معدلة لتتفق مع السياسات المحاسبية الموحد بأكثر من ثالثة أشهر

تبعها تسات التي تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات الزميلة متى كان ذلك ضروريا لضمان انسجامها مع السيا
.المجموعة

عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة ، تقوم المجموعة بالقياس واالعتراف بالحصة المحتفظ بها من االستثمار 
بالقيمة العادلة. أي فروقات بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة للحصة المتبقية 

تحصالت من استبعاد االستثمار يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد. والم

العمالت األجنبية)ج(

معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبية

تتم ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية على اساس اسعار 
تنفيذ المعاملة.ريختافى ةالصرف السائد

يتتم ترجمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة ف
تاريخ بيان المركز المالي. يتم قياس الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية بالقيمة العادلة وتتم 

الوظيفية بسعر الصرف السائد في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة . كما تتم ترجمة الترجمة الى العملة
الموجودات والمطلوبات غير المالية و التي تقاس بالتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في 

تاريخ المعاملة.

لناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن الترجمة يتم ادراج فروقات صرف العمالت األجنبية ا
.هاية السنة في بيان الدخل الموحدبإستخدام اسعار صرف الموجودات و المطلوبات المالية السائدة في ن

قرير. كما يتم تحويل االستثمارات في الشركات الزميلة األجنبية للريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ الت
يتم تحويل األرباح أو الخسائر للسنة باستخدام متوسط أسعار الصرف للسنة. يتم تسجيل خسائر فروق تحويل 

ضمن بيان الدخل الموحد."الزميلة في بند "خسائر تقييم عمالت أجنبيةفي الشركات االستثمارات 
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

يةاالستثمارات المال)د(

أدوات ذات طبيعةتشتمل االستثمارات المالية على استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين واستثمارات في
أدوات حقوق ملكية.

التصنيف)١(

أدوات ذات طبيعة أدوات الدين هي أوراق مالية ذات مدفوعات ربح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد االستثمارات في 

حقوق ملكية هي االستثمارات التي ال تظهر عليها دالئل االستثمارات ذات طبيعةاالستثمارات في أدواتلحامل األداة.

في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين وهي تتضمن أدوات يثبت منها منفعة باقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع 

مطلوباتها.

أدوات ذات طبيعة أدوات الدين

طفأة، أو (ب) بالقيمة ) بالتكلفة الم١: (دوات الدين يتم تصنيفها في الفئات التالية دوات ذات طبيعة أاالستثمارات في أ
خالل بيان الدخل.منالعادلة

يتم تصنيف وقياس االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إدارة األداة على 
نه ال يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. أساس العائد التعاقدي أو أ

خالل بيان الدخل تتضمن استثمارات االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة
فإن االستثمارات في أدوات ذات الشراءالدخل. عند محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان 
فقط بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل لو تصنيفهاطبيعة أدوات الدين التي تدار على أساس العائد التعاقدي يمكن 

سس أو المطلوب أو االعتراف بالمكاسب أو الخسائر منها على أاالصلكانت تستبعد فجوة محاسبية قد تنشأ عند قياس 
مختلفة.

أدوات حقوق الملكية

) بالقيمة العادلة خالل بيان الدخل، ١حقوق الملكية في الفئات التالية: (ذات طبيعةيتم تصنيف االستثمارات في أدوات
.الملكية) بالقيمة العادلة من خالل حقوق٢أو (

لقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تتضمن حقوق الملكية المصنفة والمقاسة باذات طبيعةاالستثمارات في أدوات
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم االستحواذ عليه أو نشأ أصال بغرض تحقيق ربح من التقلبات 
ول. االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي يكون فيها نموذج فعلي قصيرة األجل في السعر أو هامش المتدا

لتحقيق ربح قصير األجل يتم تصنيفها أيضا على أنها "محتفظ بها للمتاجرة".

حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل استثمارات ذات طبيعة تتضمن االستثمارات في أدوات 
قييم أدائها داخليا على أساس القيمة العادلة. تتم إدارتها وت

عند االعتراف المبدئي تقوم المجموعة باختيار غير قابل لإللغاء لتصنيف بعض أدوات حقوق الملكية التي ال يتم 
. الملكيةتخصيصها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ليتم تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمةاالستثمارات المالية ()د(

التحقيقوإلغاء التحقيق)٢(

كمثال التاريخ الذي تعاقدت فيه المجموعة على شراء او بيع االستثمارات المالية في تاريخ المتاجرةتحقيقيتم 
االستثمارات تحقيقفي النصوص التعاقدية لألداة. يتم إلغاء التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في هذاالموجود ،

المالية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل جزء 
كبير من جميع مخاطر وعوائد الملكية. 

القياس)٣(

القياس المبدئي
رات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي يتم تكبدها يتم القياس المبدئي لالستثما

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

القياس الالحق
تحقيقويتم تاريخ المركز الماليقياسها بالقيمة العادلة في إعادةالدخل يتماالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 

المبدئي التحقيقالناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. بعد الخسائرح أو ارباأل

ي ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة. تقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعل

أو خسارة االنخفاض في التحقيقجميع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملية اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء تحقيقيتم 

قيمة االستثمارات في بيان الدخل الموحد.

تحقيقلعادلة في تاريخ المركز المالي ويتم يعاد قياسها بالقيمة االملكيةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق
الربح أو الخسارة الناشئة من التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 
. وعند بيع أو انخفاض القيمة أو  ويتم عرضها في احتياطي القيمة العادلة بشكل منفصل ضمن حقوق المساهمين 

استبعاد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية فإن الربح أو الخسارة المتراكمة تحصيل أو 
سابقا في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد.المحققة

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

)تتمةاالستثمارات المالية ()د(

القياسأسس)٤(

قياس التكلفة المطفأة
المالي عند االعتراف المبدئي االلتزامأو االصلالمبلغ الذي يقاس به هوالمالي االلتزامأولالصلالتكلفة المطفأة 

مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي 

يتضمن كما تخفيض لخسارة االنخفاض في القيمة. به ومبلغ االستحقاق ناقصا أيالمحققألي فرق بين المبلغ المبدئي 

احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء متمماَ لمعدل الربح الفعلي.

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

عرضباستخدام سعر المدرجةالقيمة العادلة لالستثمارات بقياسالمجموعةتقوموتجارية ضمن األنشطة االعتيادية.

بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة تقوم المجموعةما أ. في تاريخ إقفال بيان المركز المالي الموحدلتلك األداةالسوق

داة أخرى مماثلة أو وفقا لتقييم التدفقية النقدية ل للقيمة العادلة بعد األخذ في االعتبار القيمة السوقية ألبتحديد تقدير معقو

المستقبلية و تقوم المجموعة بتحديد قيم ما في حكم النقد بواسطة خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام معدالت الربح 

.ماثلةالحالية للعقود ذات خصائص المخاطر المت

موجودات تمويل)هـ(

على تمويل ملتزم بالشريعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. تتضمن هذه موجودات تمويل تشتمل
واالستصناع منتهية بالتمليك الموجودات التمويل المقدم من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة 

سالمي األخرى. يتم إثبات موجودات التمويل بتكلفتها المطفأة ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض في وطرق التمويل اإل
القيمة (إن وجدت).
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمةموجودات تمويل ()هـ(

المرابحة والمساومة

المجموعة بترتيب معامالت المرابحة والمساومة عن ذمم المرابحة والمساومة المدينة هي مبيعات بشروط مؤجلة. تقوم 

طريق شراء السلعة (التي تمثل موضوع المرابحة) وبيعها إلى المرابح (المستفيد) بهامش ربح على التكلفة. يتم سداد 

مم سعر البيع (التكلفة زائدا هامش الربح) في أقساط من جانب المرابح على مدى فترة زمنية متفق عليها. يتم إثبات ذ

).تالمرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد

تعليمات مصرف قطر المركزي يقوم البنك بتطبيق قاعدة إلزام مصدر أمر الشراء بوعده في البيع بالمرابحة بناء على

راء بقبول البضائع في حالة وفائها بالمواصفات.  وعدم الدخول في أية معاملة مرابحة ال يتعهد فيها مصدر أمر الش

و المشاركةالمضاربة

في المضاربة وبرأس المال والعمل في هي شراكات تساهم فيها المجموعة برأس المالو المشاركةتمويل المضاربة

خفاض في القيمة (إن وجد).. يتم إثبات هذه العقود بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنالمشاركة

المنتهية بالتملكاإلجارة 

بالتكلفة مضافا إليها ربح لالصلتنشأ ذمم اإلجارة المدينة من هياكل التمويل عندما يكون الشراء واإلجارة الفورية 

تسجيل ذمم يتم ،متفق عليه (وهي تشكل القيمة العادلة في مجملها). يتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة

المدينة بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإلجارة ناقصا اإليراد المؤجل (وهي تشكل التكلفة ك المنتهية بالتملاإلجارة 

المطفأة في مجملها) و مخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد).

االستصناع

ائع) مع "المستصنع" (مشتري) وتقوم بمزاولة االستصناع هو عقد بيع تتصرف فيه المجموعة بصفتها "الصانع" (الب

تصنيع أو اقتناء منتج استنادا إلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عليه.
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

األخرىالموجودات والمطلوبات المالية)و(

والقياس المبدئيالتحقيق)١(

وأرصدة حسابات البنوكوموجودات التمويل وحسابات العمالء الجارية البنوكىرصدة لداألئيا المجموعة مبدتحقق

في التاريخ الذي تنشأ فيه. جميع ىوبعض الموجودات والمطلوبات االخرتمويلالوصكوكوالمؤسسات المالية 

تصبح فيه المجموعة طرفا في الذيوهو التاريخمبدئيا في تاريخ السدادتحقيقها الموجودات والمطلوبات المالية يتم 

النصوص التعاقدية لألداة.

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

بيان الدخل، تكاليف المعاملة التي تنسب بصورة مباشرة إلى استحواذه أو إصداره.

باستخدام طريقة معدل الربح د القياس المبدئي تقاس الموجودات والمطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة بع
ومخصص انخفاض القيمة. شطبهابعد استبعاد أي قيم تم الالفع

الموجودات والمطلوبات الماليةتحقيقإلغاء )٢(

المالي أو عند االصلانتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من مالي عندالاالصلتحقيقتقوم المجموعة بإلغاء 

المالي أو في الحالة التي االصلالمالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية االصلقيامها بتحويل 

االصلفظ بالسيطرة على ال تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال تحت

المالي.

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

مالي، يتم صلأتحقيق. عند إلغاء الموحدجانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بيان المركز المالي

المحول) والمقابل المستلم االصل(أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من لالصللقيمة الدفترية الفرق بين اتحقيق

جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد يتم تحمله) في بيان الدخل الموحد.اصل(متضمنا أي 

مالي ولكنها تحتفظ إما تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها ال

بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها. في حالة االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير 

المحولة. االصولتحقيقمن المخاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء 

االصلو جزء كبير من مخاطر وعوائد ملكية في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أ

إلى حد مشاركتها المستمرة والتي يتم االصلتحقيق، تستمر المجموعة في االصلالمالي وتحتفظ بالسيطرة على 

المحول. االصلتحديدها بالحد الذي تتعرض فيه إلى التغييرات في قيمة 
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمة(األخرى ت والمطلوبات الماليةالموجودا)و(

)تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية تحقيقإلغاء )٢(

تحقيق الموجودمقابل رسوم. يتم إلغاء المحول الماليالموجود ت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة في بعض المعامال
في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم لتزاماأو تحقيق الموجود. يتم التحقيقير إلغاء المالي عندما يحقق معاي

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

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

المقاصة)٣(

قابل للتطبيق لمقاصة شرعيلية فقط عندما يكون هناك حق قانوني أو يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات الما
المبالغ المعترف بها وترغب المجموعة إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق األصل وسداد االلتزام في 

نفس الوقت.

انخفاض قيمة الموجودات المالية)ز(

مالي. أصليم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم المجموعة بتقي

حقوق الملكية) ذات طبيعة الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية (متضمنة االستثمارات في أدوات 

جموعة من جانب المالتمويلالتقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ الشركة المستثمر فيها أو إعادة هيكلة 

بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخل في إفالس أو 

السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل غياب

أو المصدرين بالمجموعة أو الظروف االقتصادية المتعلقة األطراف المقابلةالتغيرات السلبية في مركز الدفع لدى 

حقوق الملكية فإن ذات طبيعةبحاالت التقصير في المجموعة. باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لالستثمارات في أدوات

ة.في قيمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمطويل االجلاالنخفاض الهام أو 

عادلة من خالل حقوق الملكيةالقيمة بالفي أدوات حقوق الملكية المصنفة االستثمارات

والمقاسة الملكيةكقيمة عادلة من خالل حقوق حقوق الملكية المصنفة ذات طبيعةفي حالة االستثمارات في أدوات

طويل كحد أدنى) أو ٪٢٠مة السوقية بنسبة بالقيمة العادلة فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الهام (الذي تنخفض فيه القي

أشهر على األقل) في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند ٩(الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة االجل

ذات ستثمارات في أدواتتحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لال

يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا الملكيةمن خالل حقوق المصنفة كقيمة عادلة الملكيةحقوق طبيعة

ذلك يتم بعدواالعتراف به في بيان الدخل الموحد. ق الملكية الموحد من حقوق المساهمينفي بيان التغيرات في حقو

ذات طبيعة بقا في بيان الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سا

.الملكيةمن خالل حقوق حقوق الملكية
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمة(انخفاض قيمة الموجودات المالية)ز(

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

يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية 

لموجود. للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي ل

مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في في حسابيتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويتم إظهارها 

مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد انخفاض

مجموعة الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا. تدرس ال

المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع الموجودات المالية الهامة 

قيمتها بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة. جميع الموجودات المالية التي يوجد أنه لم تنخفض 

بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك أية خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم 

تحديدها بعد. يتم تقييم الموجودات المالية غير الهامة فرديا بصورة جماعية للتعرف على خسائر القيمة بتجميعها معا 

لة.في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماث

في حكمهالنقد وما )ح(

أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى في حكمهيتضمن النقد وما 

وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ مصرف قطر المركزي

ن التغييرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة والتي تخضع لمخاطر غير هامة م

ارتباطاتها قصيرة األجل.

بالتكلفة المطفأة.الموحدفي بيان المركز الماليفي حكمهيتم تسجيل النقد وما 
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في عقاراتاستثمار)ط(

االحتفاظ بها بغرض اإليجار أو ألغراض الزيادة الرأسمالية يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف العقارات التي يتم 

بأي تغيير عليها في حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة.

ي ناتجة عن إعادة قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة يتم تسجيلها في بيان المركز المالغير محققة ايه خسائر 

الموحد ضمن احتياطي القيمة العادلة الي حد وجود رصيد في االحتياطي  في الحالة التي تزيد فيها الخسائر عن 

الرصيد المتوفر يتم ادراج الخسائر فى بيان الدخل الموحد. الخسائر او االرباح الغير محققة الناتجة من إعادة قياس 

وجود خسائر غير محققة مسجلة سابقا في بيان الدخل الموحد في سنة االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. في حالة

مالية سابقة ، يتم ادراج االرباح غير المحققة في بيان الدخل الموحد للسنة الى الحد الالزم لعكس الخسائر السابقة 

ه الى احتياطي القيمة المسجلة فى بيان الدخل الموحد. أي زيادة في هذه االرباح عن خسائر السنة السابقة يتم اضافت

العادلة.

الموجودات الثابتة ) ي(

والقياسالتحقيق)        ١(

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

تضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة . تاالصلتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء 

بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام متعلقهالمواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف 

ة. المطلوبة منها وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسمل
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) تتمةالموجودات الثابتة () ي(

)تتمةوالقياس (التحقيق)١(

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

ستبعاد أحد بنود الموجودات الثابتة يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية الربح أو الخسارة الناتجة عن ا
في بيان الدخل الموحد.ىخراالات/ المصروفىااليرادات االخرللموجودات الثابتة ويتم االعتراف بها بالصافي في 

التكاليف الالحقة)٢(

الثابتة في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية تكلفة استبدال أحد مكونات الموجودات تحقيقيتم 
القيمة الدفترية تحقيقالمستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إلغاء 

ي بيان الدخل الموحد عند تكبدها.تكاليف الخدمة اليومية الموجودات الثابتة فتحقيقللجزء المستبدل. يتم 

هالك في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند ستاإلتحقيقيتم 
الموجودات الثابتة حيث أن هذه هي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في 

ناقصا قيمته الباقية المقدرة. االصلوهي تستند إلى تكلفة الصلا

األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي:

سنوات

٢٠مباني
٥-٣معدات تقنية المعلومات            

٧-٥وتركيبات اثاث 
٥سيارات

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

. يتم تحميل بيان الدخل الموحد بمصروفات االصالحات و الصيانة عند تكبدها

جديدات والتحسينات المتعلقة بمباني البنك المستأجرة خالل العمر التقديري أو كما في عقد اإليجار ،                         يتم إطفاء مصروفات الت

.أقرباايهم
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

ملموسةك) موجودات غير (

بإستثناء ملموسة المطورة داخلياًالغير موجودات كل منفصل مبدئيا بالتكلفة. ملموسة المستحوذ عليها بشيتم قياس موجودات غير 

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

غير ملموسة كمحددة او غير محددة.يتم تقدير االعمار االنتاجية لموجودات 

ملموسة التي لها اعمار محددة يتم اطفاؤها على مدى االعمار االقتصادية ويتم تقدير االنخفاض في القيمة عند غير وجودات م

وجود مؤشرات على ان اصل ملموس قد انخفضت قيمته. فترة االطفاء وطريقة االطفاء للموجودات التي لها اعمار انتاجية محددة 

التغيرات في االعمار االنتاجية المتوقعة أو طريقة االستخدام المتوقعة يتم المحاسبة عليها بتغير يتم مراجعتها في كل سنة مالية . 

سبية. يتم تسجيل مصروف االطفاء فترة االطفاء أو الطريقة ، كما هو مناسب ، ويتم اعتبارها متغيرات في التقديرات المحا

يان الدخل الموحد ضمن طبيعة المصروف بطريق تتناسب مع طبيعة غير ملموسة التي لها اعمار انتاجية محددة في بموجودات ل

األصل.

غير ملموسة التى ليس لها أعمار انتاجية محددة اليتم اطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشكل سنوي لدارسة االنخفاض في موجودات 

النتاجي الغير محدد بشكل سنوي لتحديد اذا القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة تقدير العمر ا

بعمر انتاجي غير محدد الى محدد بشكل ةملموسغير موجودات كان ذلك صحيحا. اذا ظهر عكس ذلك ، يتم عمل التعديل من 

مستقبلي.

ملموسة الخاصة بالمجموعة وطرق االطفاء هي كما يلي:    ملخص االعمار االنتاجية لموجودات غير 

برمجيات

سنوات)٥(محددة العمر

هاتوافرفتراتمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىمطفأة المستخدمةاإلطفاءطريقة

مشتراة مكتسبةأوداخليامولدة
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة  )ل(

لموجودات المجموعة الغير مالية في تاريخ بيان المركز المالي لتحديد وجود مؤشرعلى يتم مراجعة القيمة الدفترية

االنخفاض في القيمة ، في حاله وجود أي مؤشر يتم تقدير القيمه القالبه لالسترداد. بالنسبه للشهرة والموجودات الغير 

الستخدام ، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد في كل ملموسه التي ليس لها اعمار انتاجيه محددة او التي ليست متوفرة حاليا ل

سنه وفي نفس الوقت يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة اذا زادت القيمة الدفترية لالصل او الوحدة المدرة للنقد عن القيمة 

المقدرة القابلة لالسترداد.

قيد االستخدام وقيمتة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو لوحدته المدرة للنقد هي قيمتة

أكثر. عند تقدير القيمة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما 

المحددة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد.قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 

لغرض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات التي ال يمكن اختبارها بصورة فردية معا في أصغر مجموعة من 

دات الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام تكون مستقلة بصورة أكبر من التدفقات النقدية الداخلة من الموجو

أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى. بدون اإلخالل باختبار سقف القطاع التشغيلي، ألغراض اختبار انخفاض قيمة الشهرة، يتم 

التي تم تخصيص الشهرة لها بحيث يعكس المستوى الذي يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة فيه المنتجة للنقدتجميع الوحدات 

رصد الشهرة ألغراض التقارير الداخلية. يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها في تجميع المستوى األدنى الذي يتم فيه 

التي يتوقع أن تستفيد من منافع التجميع.الوحدات المنتجة للنقدأعمال على مجموعات من 

. منتجة للنقددة ة واحوحدال تنتج موجودات المجموعة كشركة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامها من قبل أكثر من 

على أساس معقول ومنسجم ويتم اختبار انخفاض قيمتها كجزء الوحدات المنتجة للنقديتم تخصيص موجودات الشركة على 

التي تم تخصيص الموجود لها.المنتجة للنقددةلوحمن اختبار ا

االنخفاض في القيمة المعترف بها الموحد. يتم تخصيص خسائر بيان الدخليتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في 

الوحدات أوال لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد (مجموعة الوحدات المنتجة للنقدفيما يتعلق ب

) نقدالوحدات المنتجة لل(مجموعة المنتجة للنقدةالوحد) ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في المنتجة للنقد

بالتناسب.

ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. فيما يتعلق بالموجودات األخرى يتم تقييم خسائر االنخفاض في 

القيمة المعترف بها في الفترات السابقة في كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات تدل على نقص أو انتفاء 

لو كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد خسارة االنخفاض في القيمةي القيمة. يتم عكس خسارة االنخفاض ف

المبلغ القابل لالسترداد.

فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود للقيمة الدفترية التي كان من خسارة االنخفاض في القيمةيتم عكس 

.خسارة االنخفاض في القيمةافي بعد أي إهالك أو إطفاء ، في حالة عدم االعتراف بالممكن تحديدها ، بالص



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك
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٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٢٥-

)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)       حسابات العمالء الجاريةم(

لمستلم من قبل يتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجارية عند استالمها من قبل المجموعة. يتم قياس المعامالت بالمبلغ ا

البنك في وقت التعاقد. في نهاية كل مركز مالي يتم قياس هذه الحسابات بالتكلفة المطفأة.

)      حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقن(

هي أموال تحتفظ بها المجموعة ويمكنها استثمارها حسب تقديرها الخاص. يفوض أصحاب حسابات االستثمار المطلقحقوق

ستثمار أموال صاحب حساب االستثمار بالصورة التي ترى المجموعة أنها المطلق المجموعة إلاب االستثمارصاحب حس

مناسبة بدون وضع قيود بخصوص متى وكيف وما هو الغرض الذي يجب أن تُستثمر فيه األموال.

، من إجمالي الدخل من حسابات لقى أصحاب حسابات االستثمار المطيقوم البنك باحتساب أتعاب إدارة (أتعاب مضارب) عل

االستثمار فإن الدخل المنسوب إلى أصحاب الحسابات يتم تخصيصه على حسابات االستثمار بعد طرح المخصصات وخصم 

حصة المجموعة كمضارب في الربح. يتم تحديد تخصيص الدخل من جانب إدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة الربح 

. المطلقحسابات االستثمارالمسموح بها حسب أحكام وشروط 

و المساهمينالمطلقتوزيع الربح بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار)س(

يلتزم البنك بتوجيهات مصرف قطر المركزي كما يلي:

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

.والمساهمينبين أصحاب حسابات االستثمار توزيعها

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

المضاربة المتفق عليها والمعلنة للبنك.

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

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

قرار مصرف قطر المركزي.

، بصفته في الحالة التي تكون فيها نتائج المجموعة في نهاية السنة صافي خسائر عندها سيقوم مصرف قطر المركزي·

ة عن تحديد مسؤولية البنك عن هذه الخسائر، باتخاذ قرار عن كيفية معالجة هذه الخسائر بدون اإلخالل الجهة المسؤول

بقواعد الشريعة اإلسالمية.

بسبب تجميع أموال االستثمارات مع أموال المجموعة ألغراض االستثمار، لن يتم إعطاء أولوية ألي طرف عند ·

تخصيص الربح.



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك
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-٢٦-

)تتمةلهامة (السياسات المحاسبية ا٣

تمويلالصكوك)ع(

مساهمة مشتركة في ملكية موجودات أو منافع أو خدمات تحمل ربحا نصف سنوي ثابت وتستحق بعد تمويل الصكوك مثل ت

. يتم االعتراف بهذا الربح على نحو دوري إلى أن يحين موعد استحقاقها. يتم االعتراف نوات من تاريخ االصدارس٥

يمة ويتم إطفاء التكلفة ذات الصلة على مدى فترة االستحقاق. يتم تصنيف هذه الصكوك كبند منفصل بالصكوك بصافي الق

".تمويلالفي البيانات المالية الموحدة ضمن " صكوك

المخصصات)ف(

ورة حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه بصحكمييتم االعتراف بمخصص عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو 

موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

إعادة الهيكلة)ص(

يتم االعتراف بمخصص إعادة الهيكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية وتكون إعادة الهيكلة إما 

صات للخسائر . ال يتم أخذ مخصالهيكله سوف تسبب خسائر للمجموعهوخطةأنها قد بدأت أو قد أعلن عنها للجمهور

.التشغيلية المستقبلي

منافع الموظفين)ق(

خطة المساهمات المحددة)١(

تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا 

الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفين ضمن المصروفات العمومية واإلدارية لقانون التقاعد ويتم إدراج المصروف 

في بيان الدخل الموحد. ليس لدى المجموعة أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. يتم االعتراف 

بالمساهمات عند حلول موعد استحقاقها.

ةالخدمةمخصص مكافأة نهاي)٢(

ىالخدمة للموظفين وفقا لسياسات المجموعة. تحتسب المكافأة بناءا علتحتسب المجموعة مخصصا لمكافأة نهاية

.في تاريخ بيان المركز الماليةراتب الموظف وفترة الخدم
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

رأس المال واالحتياطيات)ر(

تكاليف إصدار رأس المال)١(

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

توزيعات األرباح لألسهم العادية)٢(

.بنكيتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب مساهمي ال

االعتراف باإليرادات)ش(

والمساومةلمرابحة ا

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

وال يمكن تحديد مبلغه يتم االعتراف به عندما يكون التحقق مؤكدا على نحو معقول أو عند تحققه فعليا. يتم استبعاد للتحديد 
الدخل من الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

المضاربة

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

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

يسجل كذمم مدينة تستحق من المضارب.

المشاركة

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

كالمنتهية بالتملاإلجارة

اإليجار. يتم استبعاد الدخل من ساس التناسب الزمني على مدى فترةأعلىك المنتهية بالتمليتم االعتراف بالدخل من اإلجارة 
الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

االستصناع

وذلك من خالل األخذ في يتم االعتراف باإليراد وهامش الربح في بيان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز 
يقوم البنك باالعتراف بالخسائر والتكاليف التقديرية للمجموعة.)إليراد (السعر النقدي للمشترياإلعتبار الفرق بين إجمالي ا

المتوقعة من عقد االستصناع بمجرد توقعها.



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٢٨-

)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

)تتمة(االعتراف باإليرادات)ش(

االستثماريةالمصرفيةاإليرادات من خدمات األعمال 

االستثمارية (التي يتم عرضها في إيراد الرسوم والعموالت) متضمنة المصرفيةيتم االعتراف بإيرادات خدمات األعمال 

رسوم الودائع ورسوم التسويق واألداء حسب األحكام التعاقدية عندما يتم تقديم الخدمة وتحقق اإليراد. يكون ذلك في العادة 

صرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على نحو كبير أن تتدفق المنافع عند تقوم المجموعة بأداء جميع الت

االقتصادية من المعاملة للمجموعة. يتم تحديد التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى األحكام المتفق عليها في العقود 

عاملة ستصب في مصلحة المجموعة على مدى االرتباطات لكل معاملة. يستند تقييم ما إذا كانت المنافع االقتصادية من الم

المؤكدة الملزمة المستلمة من األطراف األخرى.

إيرادات الرسوم والعموالت

المالي المسجل بالتكلفة المطفأة االصليتم إدراج إيراد الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما لمعدل الربح الفعلي على 

عدل الربح الفعلي للموجود المالي. يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة ويتم إدراجه في قياس م

رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات ورسوم اإلدارة والترتيب والمشاركة في التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة 

بها.

إيراد توزيعات األرباح

باح عندما ينشأ الحق في استالم اإليراد. يتم االعتراف بإيراد توزيعات األر

العائدات على السهم)ت(

العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة سي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمهبعرض بيانات العائد األسايقوم البنك

لألسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادية بالبنك على العدد المتوسط المرجح 

العائدات المخففة للسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والعدد المتوسط المرجح لألسهم 

العادية القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.

تقارير القطاعات)ث(

المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات وتتكبد قطاع التشغيل هو أحد مكونات

مصروفات ويتضمن ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم 

) بهدف وضع ةالتشغيلياتبير صانعي القرار(بصفته كالرئيس التنفيذيمراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل 

. منفصلةقرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية 
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

االيرادات غير الشرعية)خ(
شريعة االسالمية ، وعليه تقوم بتجنيب أية تلتزم المجموعة بعدم تحقيق أية إيرادات من مصادر التتفق مع ال

خيريةيرادات من مصادر غير شرعية في حساب خيري يتم استخدامه من قبل المجموعة للصرف على أنشطة ا

.وفقاً لما تقره هيئة الرقابة الشرعيةمختلفة 

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

يوجد أي قيود على المجموعة الستخدام األموال التي وردت في إطار إتفاقيات عقود الوكالة. تسجل قيمة الوكاالت 

الدائنة بالتكلفة إضافة الى األرباح المستحقة.

الضمانات المالية)ض(
إصدار ضمانات مالية تشتمل على اعتمادات مستندية وخطابات تقوم المجموعة في سياق العمل االعتيادي ، ب

ضمان وقبوالت.

تدرج هذه الضمانات المالية مبدئياً بقيمتها العادلة وهي الرسوم المستلمة في تاريخ إصدار الضمان ، ويتم إطفاء 

، يتم قياس مطلوبات القيمة العادلة المبدئية على مدى العمر اإلنتاجي للضمان المالي. بعد التحقيق المبدئي 

المجموعة بموجب هذا الضمان بالقيمة المطفأة أو المصروفات التقديرية المطلوبة لسداد أي التزامات مالية تنشأ في 

تاريخ بيان المركز المالي أيهما أعلى. تحدد هذه التقديرات بناء على الصفقات المماثلة والخسائر المتكبدة تاريخياً 

رة.ومدعومة بتقديرات اإلدا

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

بيان الدخل الموحد ضمن  "إيرادات عموالت ورسوم".

المطلوبات المحتملة)ظ(
فيما يتعلق بتعهدات تتضمن المطلوبات المحتملة خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية وإلتزامات المجموعة 

غير مدرجة في بيان المركز المالي الموحد ، المحتملةأحادية الجانب لشراء/ بيع عمالت وغيرها. هذه المطلوبات

إال اذا كانت محتملة الحدوث.ولكن تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات المتتمة للبيانات المالية الموحدة

أرقام المقارنة) غ(

يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع ، التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك فيما عدا الحاالت 

المبالغ مع معلومات مقارنة.
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)تتمةالسياسات المحاسبية الهامة (٣

المعاییر والتفسیرات الجدیدة )أأ(

المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة تم إعداد هذه البيانات المالية باستخدام سياسات محاسبية تتماشى مع تلك ١/١

والتي أصدرت ٢٣وتعديل معيار المحاسبة المالية ٢٧، باستثناء معيار المحاسبة المالية ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في 

مؤخراً من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمـية.

التوحيد–٢٣تعديل معيار المحاسبة المالية 
بغرض تقديم توضيح حول الطريقة التي يجب أن تستخدمها المؤسسة المالية ٢٣كان تعديل معيار المحاسبة المالية 

اإلسالمية إذا ما كانت البيانات المالية للشركة المستثمر فيها أو الشركة التابعة يجب توحيدها مع الشركة المالكة. يقدم 

الحالية في المعيار ، من الممكن أيضاً أن تظهر السيطرة من خالل الحقوق التعديل ايضاح أنه ، باإلضافة إلى الشروط 

الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى ، أو حقوق التصويت للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تمنح سيطرة على المؤسسة 

، أو حقوق التصويت المحتملة ، أو هذه العوامل مجتمعة.بحكم الواقع 

لتصويت ، أوضح التعديل أيضاً أنه يجب على المؤسسة المالية اإلسالمية أخذ حقوق التصويت فيما يتعلق بحقوق ا

تكونالمادية فقط في االعتبار عند تقييم ما إذا كانت المؤسسة المالية اإلسالمية لديها السيطرة على مؤسسة أخرى. لكى 

ندما يكون من الواجب اتخاذ قرارات ذات ممارسة عقابلة للحقوق التصويت تكون حقوق التصويت مادية ، يجب أن 

صلة وأن يكون لمالكي هذه الحقوق  القدرة العملية على ممارسة هذه الحقوق. تحديد حقوق التصويت يجب أن يتضمن 

حقوق التصويت المادية الحالية وحقوق التصويت التي يتم ممارستها حاليا.

شرط يتطلب . ٢٠١٥ديسمبر ٣١في أو بعد تنتهيالتي السنوية للفترات المالية يسري مفعول التعديالت واإليضاحات 

ويتضمن ذلك تعديل بيانات المقارنة للفترة السابقة. ليس للتعديل تأثير على البيانات المالية بأثر رجعيتطبيقالتحويل ال

اإلسالمية.لنوافذل

معيار مصدر ولم يصبح واجب التطبيق 

سابات االستثمارح–٢٧معيار المحاسبة المالية 
األرباح بين تخصيص"إفصاحات حول أسس –٥محل معيار المحاسبة المالية ٢٧سوف يحل معيار المحاسبة المالية 

"حقوق مالكي حساب االستثمار ومن في حكمهم". بناء على تطبيق هذا –لمالك ومالكي حساب االستثمار" احقوق 

األرباح دون أي تأثير تخصيصق بمالكي حساب االستثمار وأسس المعيار فسوف يتم تعزيز افصاحات معينة تتعل

يناير ١االسالمية. يسري مفعول معيار المحاسبة المالية للسنوات المالية التي تبدأ في لنوافذلمادي على البيانات المالية 

٢٠١٦ .
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)تتمة(الهامةالمحاسبيةالسياسات٣

الجديدةوالتفسيراتالمعايير)أأ(
ة تم إعداد هذه القوائم المالية باستخدام السياسات المحاسبية ، التي تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهي٢/١

المعيار و٢٧، بإستثناء المعيار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية رقم ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
والتي أصدرت من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة ٢٣ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية رقم الصادر عن هيالمعدل 

للمؤسسات المالية اإلسالمية.

المعیار 
معيار

إشتراكات الموظفين: الموظفينمنافع١٩الدوليالمحاسبةمعيارعلىالتعديالت

٢٠١٢-٢٠١٠دورة،السنويةالتحسينات

٢٠١٣-٢٠١١دورة،السنويةالتحسينات

لم ينتج عن تطبيق ما ورد أعاله أي تغييرات لصافي أرباح المجموعة أو حقوق المساهمين للفترات الماضية.

معاییر مصدرة ولم تصبح بعد واجبة التطبیق
وعة المعايير والتفسيرات التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق. تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير الجديدة. سوف تقوم المجم

في حالة عدم وجود معايير محاسبية مالية ممثله صادرة عن هيئة المحاسبة ،بتطبيق هذه المعايير الجديدة في تواريخ سريانها 
مؤسسات اإلسالمية.والمراجعة لل

المحتوىالمعيار

المعيار الصادر عن مجلس معايير 

.٢٠١٨يناير ١األدوات المالية والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من -٩المحاسبة الدولية رقم 

المعيار الصادر عن مجلس معايير 

.٢٠١٦يناير ١واجب التطبيق اعتباراً من الحسابات التنظيمية المؤجلة والذي سيصبح -١٤المحاسبة الدولية رقم 

المعيار الصادر عن مجلس معايير 

.٢٠١٨يناير ١إيرادات عقود العمالء والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من -١٥المحاسبة الدولية رقم 

٢٠١٦يناير ١يسري مفعولها في ومبادرة االفصاح -١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

المعيار الصادر عن مجلس معايير 

.٢٠١٦يناير ١الترتيبات المشتركة والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً من -١١المحاسبة الدولية رقم 

التعديل على المعيار الدولي للتقارير 

-٣٨و ١٦المالية رقم 

اعتباراً من توضيح لطرق االستهالك واإلطفاء المقبولة والذي سيصبح واجب التطبيق 

.٢٠١٦يناير ١

التعديل على المعيار الدولي للتقارير 

-٢٧المالية رقم 

طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة والذي سيصبح واجب التطبيق اعتباراً 

.٢٠١٦يناير ١من 

الدولي للتقارير تعديالت المعيار 

الدولي للتقارير والمعيار ١٠المالية

ومعيار المحاسبة الدولي ١٢المالية

٢٠١٦يناير ١تطبيق باستثناء التوصية ويسري مفعولها في -٢٨
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إدارة المخاطر المالية٤

مقدمة ولمحة عامة(أ)

الماليةدواتاأل

تتضمن األدوات المالية جميع الموجودات واإللتزامات المالية للمجموعة ، تتضمن الموجودات المالية النقد واألرصدة 

موجودات أخرى محددة ، موجودات تمويل ووأرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المالية ومصرف قطر المركزيلدى

وصكوك تمويل ومطلوبات ومؤسسات مالية بنوك منأرصدة ء الجارية وتتضمن اإللتزامات المالية حسابات العمال

وااللتزاماتأخرى محددة. كما تتضمن األدوات المالية حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق والمطلوبات المحتملة 

المدرجة ضمن بنود خارج الميزانية العمومية.

إدارة المخاطر

استخدامها لألدوات المالية:تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من

مخاطر االئتمان• 

مخاطر السيولة• 

مخاطر السوق• 

المخاطر التشغيلية• 

المخاطر األخرى• 

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

لقياس وإدارة المخاطر ورأس المال للمجموعة.

تشتمل أعمال المجموعة على تحمل مخاطر بالصورة المستهدفة وإدارتها بصورة مهنية. الوظائف األساسية إلدارة 
المخاطر بالمجموعة هي تحديد جميع المخاطر الرئيسية بالمجموعة وقياس تلك المخاطر وإدارة مراكز الخطر وتحديد 

أنظمة المخاطر لديها لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات السقوف. تقوم المجموعة بالمراجعة المنتظمة لسياسات و
وأفضل الممارسات بالسوق.

هدف المجموعة هو تحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي 
ئعة، والتي قد تكون ناجمة عن عوامل داخلية أو األرباح الضاالمحتملة الخسائر بالمخاطر تعرف المجموعة ،للمجموعة

أو خارجية.
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)تتمة(إدارة المخاطر المالية٤

(تتمة)مقدمة ولمحة عامة(أ)

إطار إدارة المخاطر

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

عليه.

لجان متخصصة تقوم بتقديم تقاريرها إليه مباشرة كما تقوم بوظائف بالنيابة عنه بهدف دعم كفاءة لمجلس عدةيشكل ا

"لجنة المخاطر" "اللجنة التنفيذية""لجنة السياسة والتطوير" وأعمال اإلدارة وتتضمن بشكل أساسي التدقيق لجنة "وو 

."اإللتزاموالحوكمة و

التطوير واتالسياسلجنة 

تألف اللجنة من خمسة أعضاء ، ثالثة منهم أعضاء بالمجلس وإثنان من اإلدارة العليا للبنك. الحد األقصى لعضوية تلك ت

اللجنة ثالثة سنوات أو فترة المجلس أيهما أقرب مع إحتفاظ المجلس بحق إعادة تشكيل اللجنة بما يتوافق مع مصلحة 

البنك.

ير االستراتيجيات واألهداف. كما تقوم أيضاً باإلشراف والموافقة على سياسات مسؤولية اللجنة هي دراسة وإعداد وتطو

تقييم وتطوير تلك السياسات وإجراءات تطبيقها وفقاً ألهداف البنك عنبجانب مسؤوليتها أيضاَ وأرصدة البنكونظم 

وتعليمات مصرف قطر المركزي.ونظموالتطورات المحلية والدولية وأيضاً قواعد 

رئيسها كما يكون لديها الحق باإلجتماع منللجنة باإلجتماع إعتيادياً على األقل مرة كل شهرين بناء على طلبتقوم ا

بشكل إستثنائي بناء على طلب رئيسها.

اللجنة التنفيذية

حضور يمكن لرؤساء الوحداتتتألف اللجنة من أربعة أعضاء ثالثة منهم أعضاء مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك.

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

تقوم اللجنة بالمهام الموكلة إليها من المجلس بما في ذلك منح وتجديد اإلئتمان للجنة ويتبع ذلك صالحية إتخاذ قرار 

التنفيذية ومتابعة إلتزامها اإلستثمار وتوظيف رأس المال بنسبة تزيد عن الصالحيات التي يمنحها المجلس لإلدارة 

بتحقيق األهداف المنصوص عليها ودراسة أسباب اإلنحراف عن اإلهداف وإقتراح توصيات التصحيح تلك اإلنحرافات. 

تقوم اللجنة باإلجتماع إعتيادياً على األقل مرة كل شهرين بناء على طلب رئيسها كما أن من الجائز أن تجتمع اللجنة 

الت الطارئة بناء على طلب من رئيسها. وتكون اللجنة قادرة أيضاً على إصدار قرار في الحاالت إستثائياً في الحا

جلسة بعد تلك القرارات.لالطارئة ويتم تسجيله في محضر إجتماع أو
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(تتمة)إدارة المخاطر المالية٤

(تتمة)مقدمة ولمحة عامة(أ)

(تتمة)إطار إدارة المخاطر

لجنة المخاطر

من اإلدارة العليا للبنك. يكون رئيس اللجنة وإثنانتألف اللجنة من خمسة أعضاء ، ثالثة منهم أعضاء مجلس إدراة ت

ونائبه من أعضاء مجلس اإلدارة. وتكون اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على قطاع المخاطر اإلئتمانية والتشغيلية. كما 

اطر وتحديثها وتطوير ذلك النظام ليشمل إستراتيجية وسياسات خلق نظام فعال إلدارة المخعنمسؤولة أيضاً تكون

على أساس دوري للتأكد من توافقها مع التغيرات التي تطرأ على سوق البنك وتعديل وتقييمهاإدارة المخاطر بالبنك 

التقارير المقدمة لها من قطاع المخاطر بشأن مخاطر التشغيل واإلئتمان والسوق.  

د من تطبيق السياسات وإجراءات وتوصيات ومتطلبات مصرف قطر المركزي. كما تتأكد اللجنة من تقوم اللجنة بالتأك

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

الدراسات والتحليالت اإلئتمانية قد تم تطبيقها بشكل صحيح ومنتظم.

تقوم اللجنة باإلجتماع على أساس دوري كل شهرين بناء على طلب من رئيسها ويجوز لها عقد إجتماعات إستثنائية في 

رئيسها. كما يحق لها التصويت على عقد إجتماع في حالة وجود مانع للعقد على أن من الحاالت الطارئة بناء على طلب 

وعضو مجلس إدارة بالموافقة. على أن يتم تسجيل ذلك في محضر يقوم على األقل أربعة أعضاء منهم رئيس اللجنة

إجتماع أو جلسة بعد تلك القرارات. 

اإللتزام ومة وكالحوالتدقيق لجنة 

من عضوي مجلس إدارة ورئيس اللجنة المعين من قبل مجلس اإلدراة. تم تعديل مهمة لجنة التدقيق بداً من اللجنةتتألف 

مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب باإلضافة إلى مهامها الحالية.، وواإللتزام لتشمل الحوكمة ٢٠١١سنة 

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

الموافقة عليها وأيضاً سياسات وتعليمات من قيام الموظفين بإتباع السياسات واإلجراءات والقرارات التي قام المجلس ب

مصرف قطر المركزي تقوم اللجنة باإلشراف على التدقيق الداخلي والخارجي وتقييم األداء والمخاطر واإلشراف على 

شئون الحوكمة وإرتباطات اإلدارة وكذلك مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
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(تتمة)إدارة المخاطر المالية٤

طر اإلئتمان مخا(ب)

مخاطر االئتمان هى مخاطر إخفاق أحد العمالء أو أحد أطراف موجود مالي من الوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يؤدي 

الى تكبد المجموعة خسائر مالية وتنشأ هذه المخاطر بشكل أساسي من موجودات التمويل وارصدة لدى البنوك 

وإستثمارات مالية وموجودات أخرى محددة.

المخاطر في أفراد ومجموعة التمويل وتجنب تركزتعرض لمخاطر اإلتمان من خالل تنويع أنشطة الهدف البنك إلدارة ي

وفقاَ لتقييم عمالء في أماكن وأعمال محددة. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات مناسبة يتم تحيد نوع ومبلغ الضمان 

ومؤشرات المقبولة الضمان فيما يتعلق بنوعياتلمبادئ اإلستيضاحية المتعاقد معه. يتم تطبيق امخاطر إئتمان الطرف 

التقييم. 

كما يلي: هي األنواع  الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها 

.أوراق ماليةوأنقد ،لتمويل أوراق مالية·

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

.وأوراق ماليةرهن على العقارات السكنية ،تأجيريللتمويل ال·

.مراقبة القيمة السوقية للضماناتتقوم اإلدارة ب

يقوم البنك بالحصول على ضمانات من الشركات األم لألرصدة والمبالغ المدينة الناتجة عن األنشطة التمويلية المقدمة 

لشركاتها التابعة.

اطر اإلئتمان لمكونات بيان المركز المالي. يعرض الحد األقصى تعرض لمخاألقصى للالحديعرض الجدول التالي

عن طريق إستخدام إتفاقيات المقاصة األساسية والضمانات.  التخفيفللتعرض باإلجمالي قبل تأثير 
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)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

أو أية تعزيزات ائتمانية أخرىاالمحتفظ بهاتالئتمان قبل الضمانالحد األقصى للتعرض لمخاطر ا)١(

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

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ريال قطريقطريألف ريال

١,٦٦٦,٤٨٢١,٣٨٠,٠٠٨أرصدة لدى مصرف قطر المركزي  
٤,٦١٢,٢٥٦٧,٥١٤,٢٠٨أرصدة لدى البنوك

٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢١,٨٣٩,٢٨٠موجودات تمويل
٦,٨٦٢,٣٣١٥,٣٤٩,٨٤٧استثمارات مالية 
٤٤٤,٨٧٦٣٧٢,١٠٧موجودات أخرى

٣٨,٥٦٤,٠١٨٣٦,٤٥٥,٤٥٠

كما يلي:هي التعرض لمخاطر االئتمان األخرى 
٥,٣١٣,٣٩٨٤,٧٤١,٦١٣تسهيالت إئتمانية غير مستغلة

٣,٤١٠,٧٨٤١,٣٨٥,٦٩٧خطابات ضمان
٦٢٦,٣٣٧٣٤٥,١١١اعتمادات مستندية

٣٥,٧٠٣٣٥,٤٦٥قبوالت بنكية
٧,٢١٥١٧,٦٨١أخرى

٩,٣٩٣,٤٣٧٦,٥٢٥,٥٦٧

يمثل الجدول أعاله سيناريو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به 
دة أعاله على للتعزيزات االئتمانية األخرى المرفقة. بالنسبة للموجودات المسجلة في بيان المركز المالي، استندت المخاطر الوار

صافي القيم الدفترية الواردة في بيان المركز المالي الموحد.

خطر اإلئتماني المتعلق بالضمان المالي هو أقصى قيمة يمكن للبنك أن يدفعها في حال طلب الضمان.الحد الحد األقصى للتعرض لل
بلغ اإللتزام ، في كال الحالتين فإن الحد األقصى للتعرض للتعرض لمخاطر اإلئتمان المتعلقة باإللتزامات التمويلية هو كامل ماألقصى

للمخاطر أكبر بكثير من المبلغ المعترف به كمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد.

تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان)٢(

القطاعات الجغرافية

بقيمها الدفترية (بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي تعزيز يحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة
ائتماني آخر) طبقا لتصنيفها بالمناطق الجغرافية و بناءا على مقر إقامة اطرافها المقابلة :

قطر٢٠١٥
دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى
دول الشرق 
اإلجماليأخرىاألوسط األخرى

ات مسجلة في بيان المركز موجود
ألف ريال قطريألف ريال قطريالمالي الموحد:

ألف ريال 
قطري

ألف ريال 
ألف ريال قطريقطري

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

٨٩٠,٧٣٤٢٤,٩٧٨,٠٧٣--٢٤,٠٨٧,٣٣٩موجودات تمويل
٦,٤٢١,٧١٨٢٦٢,٢٣٤٤٧,٤٣٢١٣٠,٩٤٧٦,٨٦٢,٣٣١استثمارات مالية 
٤٤٤,٨٧٦---٤٤٤,٨٧٦موجودات أخرى

٣٦,٩٧٤,٥١١٣١٠,٢٥٢٥٠,٧١٢١,٢٢٨,٥٤٣٣٨,٥٦٤,٠١٨



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٣٧-

)إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤(

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

)(تتمةالقطاعات الجغرافية

قطر٢٠١٤
دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى
دول الشرق 

اإلجماليأخرىاألوسط األخرى
موجودات مسجلة في بيان المركز 

المالي الموحد:
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

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

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

٣٤,٧٦٨,٨٣٣٩٥٥,٤٥٤٣٩,٢٧٣٦٩١,٨٩٠٣٦,٤٥٥,٤٥٠



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٣٨-

إدارة المخاطر المالية (تتمة))٤(

مخاطر االئتمان (تتمة)(ب)

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

القطاعات الجغرافية (تتمة)

قطر

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى

دول الشرق 

مالياإلجأخرىاألوسط األخرى

موجودات خارج بيان المركز 

:المالي الموحد

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢٠١٥

٥,٣١٣,٣٩٨---٥,٣١٣,٣٩٨غير مستغلةائتمانيةتسهيالت 

٣,٤١٠,٧٨٤---٣,٤١٠,٧٨٤خطابات ضمان

٦٢٦,٣٣٧---٦٢٦,٣٣٧ت مستنديةاعتمادا

٣٥,٧٠٣---٣٥,٧٠٣قبوالت بنكية 

٧,٢١٥---٧,٢١٥أخرى

٩,٣٩٣,٤٣٧---٩,٣٩٣,٤٣٧

قطر

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى

دول الشرق 

اإلجماليأخرىاألوسط األخرى

ف أل

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢٠١٤

٤,٧٤١,٦١٣---٤,٧٤١,٦١٣تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

١,٣٨٥,٦٩٧---١,٣٨٥,٦٩٧خطابات ضمان

٣٤٥,١١١---٣٤٥,١١١اعتمادات مستندية

٣٥,٤٦٥---٣٥,٤٦٥قبوالت بنكية

١٧,٦٨١---١٧,٦٨١أخرى

٦,٥٢٥,٥٦٧---٦,٥٢٥,٥٦٧



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٣٩-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

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

قطاعات الصناعة

التعزيزات اإلئتمانية الضمانات أو اإلعتبار ، مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية قبل األخذ في يحلل الجدول التالي
:حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعةباألخرى

التعرض إجمالي
مخاطرلل

التعرض إجمالي 
مخاطرلل

٢٠١٥٢٠١٤
ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٠,٩٨١,١١٨٨,٩٠٠,٩٥٥العالقةالحكومة والهيئات ذات 
٩,٣٩٣,٤٣٧٦,٥٢٥,٥٦٧المطلوبات المحتملة

٩,١٣٩,٣٥٨٨,٣٢٩,٢٨١العقارات
٧,٦٣١,٨٤٨٩,٩٧٨,٩١٦الخدمات

٦,٢٣١,٣٤٦٦,٠٤١,٤٧٦أفراد 
١,٤٦٣,١٨٦٨٥٣,٣٠٨المقاوالت

١,٤٠٧,٣٥٥١,٣٣٣,٨٦٦التجارة
٣٢٩,٧٤٨٢٣٥,٣٣٦الصناعة

١,٣٨٠,٠٥٧٧٨٢,٣٠٩أخرى
٤٧,٩٥٧,٤٥٣٤٢,٩٨١,٠١٤

التعرض لمخاطر االئتمان

أو ما (ادا إلى تصنيفات ستاندر آند بورز يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف استن

:)يعادلها

٢٠١٥٢٠١٤
قطريريالألف قطريريالألف 

التصنيف المعادل
١٠,٠٨٠,٦١١٧,٥٩٢,٦٦٣أ أ–أ أ أ إلى 
٥,١٩٥,٧٥١٥,٦٩٣,٥١١أ-+أ إلى 

١٥٥,٧٧١٨٠,٩٥٤ب ب ب-+ ب ب ب إلى 
٢,٧٨٩٣,٠٧٤ب-+ ب ب إلى 
٢٣,١٢٩,٠٩٣٢٣,٠٨٥,٢٤٨غير مصنفة

٣٨,٥٦٤,٠١٥٣٦,٤٥٥,٤٥٠



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٠-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

جودة االئتمان)٣(

يوضح الجدول التالي تفاصيل جودة االئتمان :
في أدوات الدينماليةاستثمارات أرصدة لدى البنوكموجودات تمويل

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

غير  متأخرة السداد ولم تنخفض 

( منخفضة المخاطر )قيمتها

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

لف أ

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

--٢٥,٩٦٦,٧٩٢٢٢,٨٣٢,٤٢١٤,٦١٢,٢٥٦٧,٥١٤,٢٠٨القيمة اإلجمالية

----)١,٤٦١,٥٥٢()١,٥٦٠,٩٧٦(مؤجلةرباحأ

--٢٤,٤٠٥,٨١٦٢١,٣٧٠,٨٦٩٤,٦١٢,٢٥٦٧,٥١٤,٢٠٨القيمة الدفترية

متأخرة السداد وغير منخفضة 

) القيمة ( تصنيف خاص 

---- ٣٨٨,١٢٠٤٠٤,٩٢٦القيمة الدفترية

منخفضة القيمة 

---- ٦٥,٤٢٧٧٧,٩٨٨أشهر)٣دون المستوى (أكثر من 
٦مشكوك في تحصيلها (أكثر من 

١٩,٢٠٣٢٣,١٨٨أشهر)
 ----

---- ٣٧١,٩٠٥١٢٧,٧٢٨أشهر)٩رديئة (أكثر من 

٤٥٦,٥٣٥٢٢٨,٩٠٤ ----
ناقص : مخصص االنخفاض في 

)١٤٩,٧٥٧()٢٤٩,٤٠٤(القيمة
 ----

---- )١٥,٦٦٢()٢٢,٩٩٤(ناقص : أرباح معلقة

)١٦٥,٤١٩()٢٧٢,٣٩٨( ----

---- ١٨٤,١٣٧٦٣,٤٨٥بالصافي–القيمة الدفترية 

استثمارات مالية

بالقيمة العادلة من خالل بيان 

١٨,١٨٩- - - - الدخل

٦,٨٦٢,٣٣١٥,٣٣١,٦٥٨- - - - بالتكلفة المطفأة

٦,٨٦٢,٣٣١٥,٣٤٩,٨٤٧- - - - القيمة الدفترية

٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢١,٨٣٩,٢٨٠٤,٦١٢,٢٥٦٧,٥١٤,٢٠٨٦,٨٦٢,٣٣١٥,٣٤٩,٨٤٧إجمالي القيمة الدفترية 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤١-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

)تتمةجودة االئتمان ()٣(

التي انخفضت قيمتها دين ذات طبيعة التمويل واالستثمارات في أدوات موجودات 

دين التي انخفضت قيمتها بصورة فردية (بخالف تلك المسجلة ذات طبيعة التمويل واالستثمارات في أدوات موجودات

دليل موضوعي على انخفاض قيمتها وال تتوقع وجودالدخل) التي تحدد المجموعة بيانبالقيمة العادلة من خالل 

.اإلستثمارات الماليةالتمويل/ إلتفاقياتمستحق بكاملهما بناء على الشروط التعاقدية تحصيل المبلغ األصلي والربح ال

. تقييم اإلنخفاض في قيمتهاالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال يتم في أدوات ذات طبيعة ديناالستثمارات 

السداد وغير منخفضة القيمةمتأخرةموجودات تمويل 

هي تلك التي تجاوزت مدفوعات ربحها التعاقدي أو مبلغها متأخرة السداد وغير منخفضة القيمةالتمويل وجوداتم

األصلي موعد استحقاقها ولكن المجموعة ترى بأنه من غير المناسب تكوين مخصص النخفاض القيمة على أساس 

تحقة للمجموعة.مستوى الضمان/ الضمانات المتاحة و/ أو مرحلة تحصيل المبالغ المس

٢٠١٥٢٠١٤

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٧٤,٨٢٧١٧٠,١٢٧يوما٣٠حتى 

١١٣,٢٩٣٢٣٤,٧٩٩يوما٨٩إلى ٣١

٣٨٨,١٢٠٤٠٤,٩٢٦إجمالي



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٢-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر االئتمان ((ب)

الضمانات )٤(

مصرف قطر المركزي ويتم تقييمها بالرجوع إلى سعر السوق أو تعليماتيستند تحديد أهلية وقيمة الضمان إلى 

مماثلة.أخرى مؤشرات موجودات 

التمويل موجوداتشكل وديعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابلتتمثل فيالمجموعة إن ضمانات 

.متأخرة السداد

مليون ريال ١,١٠٦مبلغ يوم٣٠بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها حتى اتإجمالي الضمانبلغت قيمة

مليون ريال قطري) للمبالغ ٢٠١٤:١,٠٧٧(مليون ريال قطري٣٦٧،قطري)ريالمليون٣٤٨: ٢٠١٤قطري (

)يمليون ريال قطر٢٠١٤:٣٠٢(يمليون ريال قطر٦٣٠ويوم٦٠يوم وحتى ٣١ها التي تجاوزت موعد استحقاق

يوم.٩٠للمبالغ التى تجاوز موعد إستحقاقها 

سياسة الشطب

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

غير قابلالخاص به الضمان ا تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن الموجود التمويلي أو عندماالنخفاض في القيمة

موافقة مصرف قطر المركزي.الحصول علىبعدذلك للتحصيل و

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

/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان لسداد المبلغ بكامله. بالنسبة العميلقدرة مثل عدم م

تجاوز المنتج المحدد حالةللموجودات التمويلية القياسية ذات المبالغ الصغيرة، تستند قرارات الشطب عموما على 

ريال قطري ) .مليون١,٧:  ٢٠١٤ي ( مليون ريال قطر١,٣خالل السنة تم شطب مبلغلموعد استحقاقه.



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٣-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

مخاطر السيولة(ج)

ماتها عند حلول موعد استحقاقها، مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة التزا
طات التعاقدية أو التدفقات النقدية الخارجة الرتبالالنقد الالزم، نتيجة لسحب ودائع العمالء أو مثال على ذلك

بالنسبة ألدوات إدارة المخاطر وخالفها. ستؤدي هذه التأمينات النقديةطلب الدين أو ادوات األخرى مثل استحقاقات 
الموارد المالية المتاحة لتمويل العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات. في ظل نقصالتدفقات الخارجة إلى 

لقاسية قد ينتج عن عدم توفر السيولة تخفيضات في بيان المركز المالي الموحد ومبيعات الموجودات أو الظروف ا
احتمال عدم المقدرة على الوفاء بارتباطات التمويل. إن المخاطر التي ال يمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها 

ة ة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسسية ويمكن أن تتأثر بمجموعالبنكفي جميع العمليات التشغيلية موجودة
ويتضمن ذلك أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات المنتظمة والكوارث وأحداث على مستوى السوق بأكمله

.باإلضافة إلى غيرهاالطبيعية

إدارة مخاطر السيولة)١(

إلى حد كبير من صكوك مصرف قطر تتكونتحتفظ المجموعة بمحفظة من األصول السائلة عالية الجودة والتي 
تحتفظ المجموعة باحتياطى ، كماوالودائع بين البنوك قصيرة االجلو استثمارات متاجرة قصيرة األجلالمركزي

إدارة مخاطر السوق مخاطر السيولة للبنك على أساس يومي من خالل تراقب لدى مصرف قطر المركزي.إلزامي
تطلب حاللسيولة و تقوم االدارة بتقديم النتائج إلى لجنة المخاطر التخاذ الالزم في ار اجهاد اباختسيناريوهات 

.مجلس االدارة. جميع سياسات وإجراءات السيولة تخضع لمراجعة وموافقة ذلك

من خالل نسبتين ٣تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة وفقاُ لتعليمات المصرف المركزي على ضوء بازل 
) الغير معتمدة على LR) لمراقبة مرونة موقف السيولة للبنك ونسبة الرافعة (LCRسبة تغطية السيولة (رئيسيتين ن

المخاطر كمقياس إضافي موثوق معتمداً على متطلبات رأس المال. 

التعرض لمخاطر السيولة)٢(

صافي الموجودات السائلة نسبةو الذي يتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هالرئيسالقياس
صافي يتضمن. إجمالي الموجودات بإستحقاقها مقابل إجمالي المطلوبات بإستحقاقها):(مثالإلى ودائع العمالء

والتي يوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع في أدوات ذات طبيعة دين إستثمار الموجودات السائلة النقد وما يعادله و
والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل الشهر التالي. يتم استخدام بيعة دين وأدوات ذات طمن البنوك 

مصرف قطر المركزي.التي يتطلبها، لقياس التزام المجموعة بحدود السيولة احتساب مماثل، ولكنه غير مطابق
ء اختبار اجهاد السيولة تقوم ادارة مخاطر السوق بمراقبة مخاطر السيولة للبنك على أساس يومي كما تقوم بإجرا

.بنك مع متطلبات مصرف قطر المركزيللتأكد من توافق ال

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

٢٠١٥٢٠١٤
٪٪

ديسمبر٣١في 
١٢٩١٤٣سنةالمتوسط لل

١٤٠١٦٧الحد األقصى للسنة
١١٧١٢١لسنةلالحد األدنى 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٤-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر السيولة ((ج)

تحليل االستحقاق)٣(

اتها لمجموعة على أساس استحقاقومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق ليتم إجراء تحليل سيولة موجودات 

حسابات اإلستثمار المطلق ، اصحابالتعاقدية. في حالة عدم وجود إستحقاق تقاعدي متفق عليه للموجودات والمطلوبات وحقوق 

.يتم عندئذ تحليل اإلستحقاق بناء على اإلستحقاقات المتوقعة

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

٥أكثر من 

اتسنو

٢٠١٥
ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

أرصدة لدى نقد و

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

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

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

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

إستثمارات في شركات 

٣٤٨,٧٥٨----٣٤٨,٧٥٨زميلة

٢٥١,٢٠٠١٨٣,٤٤٠---٤٣٤,٦٤٠في عقاراتاستثمارات 

٢٩,٧٤٤٦٤٣,٤٣١---٦٧٣,١٧٥ابتةموجودات ث

-١٦,٥٨٩---١٦,٥٨٩موجودات غير ملموسة

--٤٤٤,٨٦٨٦٩,٢٢٤-٥١٤,٠٩٢موجودات أخرى

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

بنوكمنأرصدة 

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

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

-٢,٥٤٥,٧٥١---٢,٥٤٥,٧٥١صكوك تمويل

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

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

حقوق أصحاب حسابات 

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

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

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



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٥-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

)تتمةمخاطر السيولة ((ج)

)تتمةتحليل االستحقاق ()٣(

سنوات٥- ١أشهر إلى سنة٣أشهر٣- ١أقل من شهرلدفتريةالقيمة ا

٥أكثر من 

سنوات

٢٠١٤
ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

أرصدة لدى نقد و

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

--٧,٥١٤,٢٠٨٤,٧٤٦,٦٦٧٤٠٠,٥٦٥٢,٣٦٦,٩٧٦ى البنوكأرصدة لد

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

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

إستثمارات في شركات 

٣٥٥,٣٣٨----٣٥٥,٣٣٨زميلة

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

١٦,٣٧١٤٩٩,٤٨٥---٥١٥,٨٥٦موجودات ثابتة

-١٥,٥٢١---١٥,٥٢١موجودات غير ملموسة

--٣٧٢,٠٨٠٧٨,٩٠٠-٤٥٠,٩٨٠موجودات أخرى

٣٨,٣٩٧,٤٥٥٧,٦٩٨,٧١٠٣,١٤٣,٠٧١٨,٣٠٢,٦٨٠١٤,٥٦٤,٠٧٩٤,٦٨٨,٩١٥إجمالي الموجودات 

بنوكمنأرصدة 

--٣,٣٣٨,٧١٥١,٠٤١,٧٨٥٢,٢٩٠,٧٤٠٦,١٩٠ومؤسسات مالية

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

-٢,٥٤٣,٩١٦---٢,٥٤٣,٩١٦صكوك تمويل

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

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

حقوق أصحاب حسابات 

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

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

١,٠٣٣,٨٥١١٠,٨٩٤,١٧٣٤,٦٦٥,٥٨١)٢,٩٢٤,٠٦٧()٨,٣٠١,٣٧٥(٥,٣٦٨,١٦٣فجوة اإلستحقاق



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٦-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

مخاطر السوق(د)

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب 

ألسهم التغيرات في أسعار السوق. تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت الربح ومؤشرات العمالت وا

وكل ما يتعرض لتغيرات عامة أو محددة في السوق والتقلب في مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار السوق مثل 

معدالت الربح وتوزيعات االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. 

ادارة تم مراقبتها من قبل يومجموعة الخزينةمخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغير المتاجرة في تتركز 

المخاطر بمجلس االدارة .لجنة . يتم رفع تقارير بشكل منتظم إلى مخاطر السوق بمجموعة المخاطر

ألفراد ايقطاعموجودات ومطلوبات المرتبط ببشكل أساسي من إدارة معدل الربح الغير متداولةمحافظ التنشأ 

من التى تنشأاالسهمصرف العمالت األجنبية ومخاطر مخاطر لمتاجرة محافظ لغير االتتضمن.بالمجموعةوالشركات

وحقوق الملكية.في أدوات ذات طبيعة دين استثمارات المجموعة 

إدارة مخاطر السوق)١(

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

(تخضع لمراجعة السوق مخاطر دارةإلتفصيلية عن وضع سياسات ولةؤالمسيهبمجموعة المخاطرر السوق مخاط

. الهدف الرئيسي إلدارة مخاطر السوق هو تحديد المراجعة اليومية لتطبيقهاو) المخاطر بمجلس االدارةوموافقة لجنة 

جميع المساهمين. تنظر المجموعة الى إدارة لضمان وحماية مصالح مناسبةوتصنيف وإدارة مخاطر السوق بطريقة 

المفاضلة بينتعظيممن ذلك ليس لتحييد مخاطر السوق، ولكن بدال اأساسية والغرض منهككفاءةمخاطر السوق 

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

التحوط أو الحفاظ على رأس مال كاف لحماية وتخفيض التعرض تتمثل فىمخاطر التي مقدمة أساسية إلدارة ال

من خطر ضعف القدرة التشغيلية.المجموعة

ختبار اإلجهاد.نماذج سيناريوهات إهولمحفظة المجموعةاألداة الرئيسية المستخدمة لقياس ومراقبة مخاطر السوقنإ



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٧-

تحليل الحساسية

إن إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح تكملها مراقبة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

معدالت الربح. السيناريوهات المعيارية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري لمختلف السيناريوهات المعيارية وغير المعيارية ل

نقطة أساس صعودا أو هبوطا ٥٠نقطة أساس لهبوط أو صعود متناظر في كافة منحنيات العائدات حول العالم و١٠٠تتضمن 

لمجموعة لزيادة أو نقصان في في أكبر من جزء االثني عشر شهرا في كافة منحنيات العائدات. فيما يلي تحليل لحساسية ا

:كما يليمعدالت ربح السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت

متناظرةنقطة أساس١٠٠
نقصزيادة
ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري
حساسية صافي الربح

٢٠١٥
)٥(٥ديسمبر٣١في 

٢٠١٤
)٤٤(٤٤ديسمبر٣١في 

محافظ لغير المتاجرة-التعرض لمخاطر السوق األخرى )٣(

مخاطر سعر السهم

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

خالل حقوق الملكية.
تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:

األثر على الربح والخسارة األثر على حقـوق المساهمين
التغير في أسعار 

٪األسهم  سواقمؤشرات األ

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥
ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

١١,٧٤٨ ٤,٦٥١ - - /+-١٠ بورصة قطر

- - ٣,٦٩١ ٢,٧٤٧ /+-١٠ سوق دمشق لألوراق المالية

معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية الخ. تم إعداد التحليل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة مثل 
ويستند إلى االرتباط التاريخي ألسهم حقوق الملكية بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون التغيرات الفعلية مختلفة عن المعروضة أعاله.

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

تتمة)مخاطر السوق ((د)

محافظ لغير المتاجرة-التعرض لمخاطر معدل الربح )٢(



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٨-

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

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

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

جلس اإلدارة قد اسعار العمالت األجنبية السائدة في بيان المركز المالي . ان ممعدلتتعرض المجموعة إلى هذه التقلبات في 
الت والتي يتم مراقبتها بشكل يومي. ألقصى في التعرض لمستوى عرض العموضع الحد ا

يبين الجدول التالي تأثير التغير المنطقي الممكن حدوثه في معدالت صرف العمالت مقابل الريال القطري على صافي الربح 
:ثبات العوامل األخرى المتغيرةبإفتراضللسنة ، 

معدل صرفالتغير في

التأثير على بيان الدخلالعملة لسعر السهم

٪٢٠١٥٢٠١٤

ألف ريال قطريألف ريال قطري

لعملةا
١٠٣١٥٣٨١-+/يورو

١٠٢٧٩٦٥٩-+/يجنيه استرلين
١٠١٦٤,٧١٧٣٠,٢٠٣-+/عمالت أخرى 

حدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. يتم وضع حدود لكل عملة على تدير المجموعة تعرضها للعمالت من خالل ال

المستوى الفردي والجماعي في بداية كل سنة. إن سعر صرف الريال القطري مثبت بالنسبة للدوالر األمريكي. وبالرغم من 

دوالر األمريكي إال أن المجموعة ال تتعرض ألي مخاطر من تغير سعر العملة نتيجة لتثبيت سعر صرف الريال القطري لل

ةيخرى يعتبر محدود والمجموعة ليست معرضة ألأنه تم وضع حدود للدوالر األمريكي. إن التعرض لمخاطر العمالت األ

مخاطر عمالت أخرى.



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٤٩-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

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

ليةالمخاطر التشغي(هـ)

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة عديدة مرافقة الرتباط 

المجموعة باألدوات المالية بما في ذلك العمليات والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر 

التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات. االئتمان والسوق والسيولة كتلك

تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة بغية تحقيق التوازن وإن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية 

ة التي تحد من المبادرة واإلبداع.مع الفاعلية الكلية من حيث التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقاب

تسند المسؤولية الرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا ضمن كل وحدة. ويتم 

دعم هذه المسؤولية بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية:

بين المهام متضمنة التصريح المستقل للمعامالت.متطلبات للفصل المناسب-

متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها.-

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى.-

.توثيق الضوابط واإلجراءات-

جة المخاطر التي يتم متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعال-

تحديدها.

.متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح-

.وضع خطط الطوارئ-

.التدريب والتطوير المهني-

.المعايير األخالقية والعملية-

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



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٥٠-

)تتمةإدارة المخاطر المالية (٤

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

إدارة رأس المال(و)

يرأس المال النظام

إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة 

وى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة التطوير المستقبلي لألعمال. يتم أيضا االعتراف بأثر مست

إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن 

الحصول عليهما بمركز رأس مال متين.

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

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

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

٢٠١٥٢٠١٤
٣بازل ٣بازل 

٤,٧٤٧,٩٧٢٥,٣٨٢,٦٢٩رأس المال األساسي 
--رأس المال المساعد 

٤,٧٤٧,٩٧٢٥,٣٨٢,٦٢٩ميإجمالي رأس المال النظا

الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
٢٠١٥٢٠١٤

٣بازل ٣بازل
٢٥,٥٦٥,١١٤٢٢,٧٣٠,٦١٣لق بمخاطر االئتمانالموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فيما يتع

٧٩٦,٥٦٩٧٣٦,٨٣٥الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

٢,٠٤٩,٣٧٤١,٨٣٠,٠٣٣الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية

٢٨,٤١١,٠٥٧٢٥,٢٩٧,٤٨١إجمالي موجودات مرجحة بالمخاطر

٤,٧٤٧,٩٧٢٥,٣٨٢,٦٢٩رأس المال النظامى
الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كنسبة من رأس المال النظامى 

٪٢١,٢٨٪١٦,٧١(معدل رأس المال)

اً مع تعليمات مصرف تمشي٢٠١٤إعتباراً من األول من يناير ٣تم إحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل

قطر المركزي. الحد األدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال كما يلي:

.٪١٠الحد األدنى بدون هامش األمان المتحفظ ·

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



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٥١-

استخدام التقديرات واألحكام٥

المصادر الرئيسية للتقديرات الهامة(أ)

إجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمطلوبات الصادر عنها التقرير. يتم تقوم المجموعة ب

إجراء تقييم مستمر للتقديرات واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث 

مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف.

ئتمانمخصصات خسائر اال)١(

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

وصفه في السياسات المحاسبية.

إن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على الموجودات المالية المقيمة 

ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات بشكل فردي لتحديد 

النقدية التي يتوقع استالمها. تقوم اإلدارة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف 

أصل تعرض النخفاض في قيمته وفقا المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به. يتم تقييم كل

، حيث تصادق إدارة مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استراتيجية التخارج وتقدير التدفقات النقدية لخصائصه

القابلة لالسترداد من ذلك األصل. يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد 

قطر المركزي.مصرف تعليماتإلى 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٥٢-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

)تتمة(المصادر الرئيسية للتقديرات الهامة (أ)

تحديد القيم العادلة)٢(

استخدام أساليب التقييم بتحديدهإن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق يمكن 

يوالت،ياسات المحاسبية الهامة. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير متكررالتي تم شرحها في الس

وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا فإن القيمة العادلة لها تكون أقل موضوعيةفى السعر،شفافية قليلةتمتاز ب

اضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد إلى مخاطر السيولة والتركز والشك حول عوامل السوق وافتر

ذاتها.

امة وهي كالتالي:عتحدد القيمة العادلة لكل إستثمار على حده وفقاً لسياسات التقييم ال

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

ن المركز المالي.اليوم في تاريخ بيا

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

أطراف أخرى والتي تمت أو هي في طور اإلنتهاء ، عند عدم وجود عمليات حديثة قد تمت أو هي في طور 

لغيرها ، فإن أما بالنسبة ،وع إلى القيمة السوقية الحالية إلستثمارات مماثلةاإلنتهاء ، عندئذ تحدد القيمة العادلة بالرج

القيمة العادلة تكون بناء على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة أو غيرها من طرق التقييم ذات الصلة.

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

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل المجموعة بإستخدام معدالت األرباح الحالية إلستثمارات 

مماثلة في الشروط والخصائص.

ة أعاله فإنها تسجل بالتكلفة دلوارقياس القيمة العادلة لها بإستخدام اي من الطرق ايمكنبالنسبة لإلستثمارات التي ال )٤

ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة.



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٥٣-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة(ب)

تقييم األدوات المالية)١(

عادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.قياس القيمة البالمتعلقةالسياسة المحاسبية للمجموعة 

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في 

:إجراء القياس

مماثلة.(غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوباتالمدرجةاألسعار : ١المستوى -

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

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

مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو

يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث ٣المستوى -

ند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تست

هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون 

وات.التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األد

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض تستند 

تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.أسعار المتعامل. 

الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة 

تقييم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت وطرق السوق التي يمكن مالحظتها 

الصكوكت الخصم وأسعار أخرى مستخدمة في تقدير معدالوطرقفائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان 

واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن 

والذي بيان المركز الماليهدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ 

يده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.كان من الممكن تحد



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٥٤-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

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

تصنيف الموجود المالي)٢(

لقيمة العادلة الذي يصنف فيه التسلسل الهرمي لمقاسة بالقيمة العادلة في نهاية السنة وفق مستوىالمالية الاإلستثماراتيحلل الجدول أدناه 

قياس القيمة العادلة:

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالية 

نشطة
مدخالت أخرى 
يمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

)٣(المستوى )٢(المستوى )١ستوى (الم٢٠١٥
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

مدرجة غير دين ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
٣,٨٧٠,٢٢٠- - ٣,٨٧٠,٢٢٠بالتكلفة المطفأةمصنفة 

دين مدرجة مصنفة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
- - ٢,٩٩٨,١١١٢,٩٩٨,١١١المطفأة بالتكلفة

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

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
- - ٢٧,٤٧٣٢٧,٤٧٣حقوق الملكيةمصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

غير مدرجة قوق ملكيةذات طبيعة حإستثمارات -
١٠٧,١١١- - ١٠٧,١١١مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

قياس القيمة العادلة بإستخدام

اإلجمالي

أسعار السوق في 
أسواق مالية نشطة

مدخالت أخرى 
يمكن مالحظتها

مدخالت أخرى ال 
يمكن مالحظتها

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

دين مدرجة مصنفة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
--١٨,١٨٩١٨,١٨٩بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

دين غير مدرجة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
٣,٩٧٠,٤٤٣--٣,٩٧٠,٤٤٣المطفأة  بالتكلفةمصنفة 

دين مدرجة مصنفة ذات طبيعة أدواتإستثمارات -
--١,٣٦١,٢١٥١,٣٦١,٢١٥المطفأة  بالتكلفة

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
--١١٧,٤٧٨١١٧,٤٧٨مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
--٣٦,٩٠٩٣٦,٩٠٩ة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية مصنف

غير مدرجة ذات طبيعة حقوق ملكيةإستثمارات -
٩٣,٥٥٢--٩٣,٥٥٢مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

.٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في السنةال توجد تحويالت بين المستوى األول والثانى خالل 

.٧في إيضاح مبينةموجودات ومطلوبات المجموعة المالية تصنيف تفاصيل 



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٥٥-

)تتمةاستخدام التقديرات واألحكام (٥

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

ثابتةجودات مواألعمار اإلنتاجية ل)٣(

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

غير ملموسةاألعمار اإلنتاجية لموجودات )٤(

اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي لموجوداتها غير الملموسة الحتساب
المنافع االقتصادية المقدرة التي سيتم الحصول عليها من استخدام الموجودات غير الملوسة.

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

يمة العادلة من خالل حقوق الملكية عند حدوث "انخفاض جوهري" أو تحدد المجموعة اإلنخفاض في قيمة االستثمارات بالق

"طويل األجل" في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو جوهري أو طويل األجل حكم ويتم بناء على عوامل 

جل هذا الحكم من بين عوامل نوعية وكمية لكل استثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية على حده. تقوم المجموعة أل

أخرى ، بتقييم المؤشرات على التدهور المالي للشركة المستثمر فيها وتأثير التأخير في التنفيذ ، وأداء الصناعة والقطاع ، 

دة هيكلة والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية  أو ما إذا كان من المحتمل إفالس المستثمر فية أو إعا

مالية أخرى.

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

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

وق ، وتحليل التدفقات النقدية وطريقة المعامالت المشابهة باإلضافة إلى التقييم المستخدمة تتضمن إستعمال طريقة مدخالت الس

طرق أخرى. هذه التقنيات تتطلب من اإلدارة القيام بعمل إفتراضات وتقديرات معينة حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 

اإلفتراضات منطقية وواقعية.واإليرادات واألرباح واوضاع السوق. تتأكد اإلدارة أنه في جميع األحوال هذه

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

التي يأخذها التعامل عند تحديد السعر وتكون متوافقة مع تقييمات السوق المقبولة لتسعير األدوات المالية. في كل فترة ، تقوم 

المجموعة بإعداد تقنيات التقييم وتقوم بإختبارها للتأكد من أنها واقعية وذلك بإستخدام أسعار من معامالت السوق أو بإستخدام 

نفس األداة (من دون تعديالت أو تقديرات) أو بإستخدام أي معلومات سوقية متوفرة.



)ق.م.ش(االسالميالدوليقطربنك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٥٦-

اإلستمرار في األعمال )٧(

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

لإلستمرار في العمل في المستقبل المنظور. كذلك ليس لدى اإلدارة أي شك جوهري في قدرة المجموعة على اإلستمرار باألعمال. بناءاً 

عداد على أساس إستمرار األعمال. عليه ، فإن البيانات المالية الموحدة مستمرة في اإل

القطاعات التشغيلية٦

دناه وهي تمثل القطاعات اإلسـتراتجية للمجموعـة. تقـدم القطاعـات     أقطاعات تشغيلية كما هو موضح ثالثةالمجموعة ىلد

الداخليـة. لكـل مـن    اإلستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ، وتدار بشكل منفصل بناءاً على إدراة المجموعة وهيكل التقارير 

شـهري  /يومي تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير االدارة الداخلية لكل قطاع إستراتيجي بشكلالقطاعات اإلستراتيجية

على األقل. يشرح الملخص التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة.

والودائع والمعامالت األخرى واالرصدة مع عمالء الشركات ، تتضمن التمويالت الخدمات المصرفية للشركات 

والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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

في المجموعة من خالل االقتراض التمويل وادارة المخاطر المركزيةتقوم بأنشطةالخزينة واالستثمارات 

اصدار الصكوك واستخدام أدوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطر واالستثمار و

في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرة األجل وصكوك الشركات والحكومة.

ل الشركات في المجموعة.تتضمن األنشطة االستثمارية االنشطة التجارية وأنشطة تموي

ونمو تم أدناه ادراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات و المطلوبات لكل قطاع.  يقاس األداء بناءاً على ربح القطاع 

األصول والخصوملجنةالتي يتم إدراجها في تقارير االدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل الموجودات والمطلوبات و

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



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٥٧-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

٢٠١٥
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ال قطريري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

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

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

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

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

)٣,٧١٧()٣,٧١٧(--استثمارات في شركات زميلةصافي خسائر انخفاض في قيمة 
)٨٥٣()٨٥٣(--زميلةاتأجنبية عند تحويل إستثمار في شركةخسائر تقييم عمل

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



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٥٨-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

٢٠١٤
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إيرادات خارجية :

٦٧٣,٢٢٤٣٤٣,١٠٢٣٨٣,٦١٤١,٣٩٩,٩٤٠اجمالي ايرادات انشطة التمويل و اإلستثمار 
١٠١,٦٢٠-٦٢,٩٤٧٣٨,٦٧٣صافي ايرادات رسوم وعموالت 
١١,٤٧٠١١,٤٧٠--أرباح من استبعاد موجودات ثابتة

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

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

البنود غير النقدية الهامة األخرى:

)١١,٤٢٦()١١,٤٢٦(--سثمارات مالية صافي خسائر انخفاض في قيمة إ
)٢٨,٢٠٩(-)٢١,٥٩٩()٦,٦١٠(صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات التمويل 

)١٢,٦٧٩()١٢,٦٧٩(--زميلةاتأجنبية عند تحويل إستثمار في شركةخسائر تقييم عمل

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



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٥٩-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

٢٠١٥
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

١٨,٧٢٤,٢٩٧٦,٢٥٣,٢٠٢١٢,٧٢٠,٥٠١٣٧,٦٩٨,٠٠٠قطاع موجودات ال

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

٢٠١٤
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات المصرفية 

لالفراد 
الخزينة 

اجماليواإلستثمارات 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

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

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



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦٠-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦

توضح الجداول التالية تسويات إيرادات وارباح وموجودات ومطلوبات القطاع:
٢٠١٥٢٠١٤
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١,٤٧٠,٨٠٥١,٤٦٧,٩٩١الربح
تمويل تكاليف موظفين وإستهالك ومصاريفارباح القطاعات قبل توزيع صافياجمالي

)٦٤٢,١٧٤()٦٨٦,٦٥٣(ومصروفات أخرى والعائد على أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلق من األرباح 

٧٨٤,١٥٢٨٢٥,٨١٧الموحدسنةصافي ربح ال

٢٠١٥
ألف ريال قطري

٢٠١٤
ألف ريال قطري

موجودات
٣٧,٦٩٨,٠٠٠٣٥,٩٤١,١٧٩اتإجمالي موجودات القطاع

٢,٨٤٢,٠٤٥٢,٤٥٦,٢٧٦مبالغ غير موزعة 

٤٠,٥٤٠,٠٤٥٣٨,٣٩٧,٤٥٥إجمالي الموجودات الموحدة

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
٣٤,١٩٦,٢٢٣٣٢,٥٢٠,٩٧١القطاعاتأصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقوحقوق إجمالي مطلوبات 

٨١٤,٧١٠٥٠٨,٣٢١مبالغ غير موزعة 

٣٥,٠١٠,٩٣٣٣٣,٠٢٩,٢٩٢إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق الموحدة



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦١-

)تمة(تالقطاعات التشغيلية٦
المناطق الجغرافية

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

قطر

دول مجلس 

التعاون 

الخليجي

األخرى

دول الشرق 

األوسط بخالف 

دول مجلس 

اجماليباقي دول العالمأمريكا الشماليةأوروباالتعاون

ألف 

ريـال  قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريريـال قط

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال قطري

ألف

ريـال  قطري

٢٠١٥

١٩,٦٦٤٣,٢٣٣٤,٤٧٢١,٥٩٠,١١٢)١٢,٥٤٣(١,٤٩٠,١٣٤٨٥,١٥٢اإليرادات الخارجية

٢٠,٨٢٦,٦٦١٤٩٨,٧٨٦٧٤,٩٠٦١٠,٧٩٥١,٤٩٤١٧٨,٤٣٣٢١,٥٩١,٠٧٥الموجودات غير المتداولة

٢٠١٤

١,٣٠٢١,٤٦٢٢٣٢١,٥٢٠,٣٠٥)١١,٢٤٥(١,٥١٧,٠٣٧١١,٥١٧اإليرادات الخارجية

١٨,٥٦٨,١٣٤٣٥١,٤٤٩٤١,٤٧٩٥٣,٤١٥١٨٣,٩٠٩٥٤,٦٠٩١٩,٢٥٢,٩٩٥الموجودات غير المتداولة



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦٢-

ةوتصنيف االداوت المالية القيمة العادل٧

لقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:يوضح الجدول أدناه ا

القيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل

القيمة العادلة من 
خالل حقوق 

التكلفة المطفأةالملكية
إجمالي القيمة 

القيمة العادلةالدفترية
الف ريال قطريف ريال قطريالالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري٢٠١٥

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

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

١٨١,٠٩٢١٨١,٠٩٢-٤٦,٥٠٨١٣٤,٥٨٤القيمة العادلةمقاسة ب-
٦,٨٦٢,٣٣٠٦,٨٦٢,٣٣٠٦,٨٢٦,٦٥٥--المطفأةبالتكلفةمقاسة -

٤٤٤,٨٧٧٤٤٤,٨٧٧٤٤٤,٨٧٧--موجودات أخرى

٤٦,٥٠٨١٣٤,٥٨٤٣٨,٨١٦,٥٧٥٣٨,٩٩٧,٦٦٧٣٨,٩٦١,٩٩٢

٤,٩٨٦,٥٦١٤,٩٨٦,٥٦١٤,٩٨٦,٥٦١--ات ماليةومؤسسبنوك أرصدة من 
٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٥٨٥,٨٧٧--حسابات العمالء الجارية

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

-
--١٤,٩٣٢,٨٩٩١٤,٩٣٢,٨٩٩١٤,٩٣٢,٨٩٩



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦٣-

)ةتتم(ةوتصنيف االداوت الماليةالقيمة العادل٧

القيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل

القيمة العادلة من 
خالل حقوق 

التكلفة المطفأةالملكية
إجمالي القيمة 

القيمة العادلةالدفترية
الف ريال قطرييالف ريال قطرالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري٢٠١٤

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

٢١,٨٣٩,٢٨٠٢١,٨٣٩,٢٨٠٢١,٨٣٩,٢٨٠--موجودات تمويل
إستثمارات مالية:

٢٦٦,١٢٨٢٦٦,١٢٨-١٣٥,٦٦٧١٣٠,٤٦١ادلةمقاسة بالقيمة الع-
٥,٣٣١,٦٥٨٥,٣٣١,٦٥٨٥,٣٢٥,٦٨٥--المطفأةبالتكلفةمقاسة -

٣٧٢,١٠٧٣٧٢,١٠٧٣٧٢,١٠٧--موجودات أخرى

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

٣,٣٣٨,٧١٥٣,٣٣٨,٧١٥٣,٣٣٨,٧١٥--ومؤسسات ماليةبنوك أرصدة من 
٦,٢١٥,٧٠٥٦,٢١٥,٧٠٥٦,٢١٥,٧٠٥--حسابات العمالء الجارية

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

--١٢,٦٠٦,٦٥٧١٢,٦٠٦,٦٥٧١٢,٦٠٦,٦٥٧



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦٤-

مركزيالقطررفنقد وأرصدة لدى مص٨

٢٠١٥٢٠١٤
الف ريال قطريالف ريال قطري

١,٣٨٥,٦٣١١,٢٣١,٨١٢)١(احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

٢٨٠,٨٥١١٤٨,١٩٦أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

٢٥٢,٥٥٧٢٤٢,١٠٤النقد

١,٩١٩,٠٣٩١,٦٢٢,١١٢

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

بنوكالأرصدة لدى٩

٢٠١٥٢٠١٤
يالف ريال قطرالف ريال قطري

٤,٢١٥,٣٨٢٦,٨٠٨,٠٤٤ودائع مضاربة 
١٧٥,٠٠٠٣٦٤,١٥٠أرصده المرابحة في السلع والمعادن

٢٢١,٨٧٤٣٤٢,٠١٤الحسابات الجارية

٤,٦١٢,٢٥٦٧,٥١٤,٢٠٨



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦٥-

تمويلالموجودات ١٠

حسب النوع(أ)
٢٠١٥٢٠١٤

الف ريال قطريل قطريالف ريا

١٩,٢٦٠,٥٣٠١٦,٩٧٤,٨٨٤ةومساومةمرابح
٥,١٤٧,٧٩٤٥,١٠٨,٥٠٨بالتمليكةمنتهية اجار

٤٣١,٤٧٦٢٠٧,٨٤٨إستصناع
٢٦٣,٩٠٨١٧٤,٣٥٤ةمضارب

٥,١٢٦٦,٦٣٢مشاركة 
١,٧٠٢,٦١٣٩٩٤,٠٢٥أخرى

٢٦,٨١١,٤٤٧٢٣,٤٦٦,٢٥١إجمالي موجودات التمويل

)١,٤٦١,٥٥٢()١,٥٦٠,٩٧٦(رباح مؤجلةأناقص:
)١٤٩,٧٥٧()٢٤٩,٤٠٤(لالنخفاض في القيمة  مخصص

)١٥,٦٦٢()٢٢,٩٩٤(أرباح معلقة

٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢١,٨٣٩,٢٨٠صافي موجودات التمويل  

مليون ريـال قطري).٢٦٦: ٢٠١٤مليون ريـال قطري (٥٠٩عقود االستصناع تحت التنفيذ لبلغ إجمالي القيمة الحالية 

خالل السنة، قام البنك بشطب ديون معدومة بعد توفر استيفاء الشروط المنصوص عليها بالكامل في تعليمات مصرف قطر 
مليون ريـال قطري).١,٧: ٢٠١٤مليون ريـال قطري (١,٣البالغة والمركزي 

من ٪١,٧٠والذي يمثل ٢٠١٥ديسمبر ٣١في كمامليون ريـال قطري٤٥٦إجمالي موجودات التمويل المتعثرةبلغ

).٪٠,٩٨يمثل مليون ريـال قطري و ٢٢٩: ٢٠١٤إجمالي موجودات التمويل (

كما يلي:هو حسب نوع العمالء صافي موجودات التمويلتوزيع 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريالف الف ريال قطري

١٥,٥٥٥,٩٢٧١٣,٢٢٨,٣٢٩الشركات

٦,١٥٥,٩٤٤٥,٦٨٤,٩٦٧واخرىاألفراد 

٣,٢٦٦,٢٠٢٢,٩٢٥,٩٨٤لعالقةالحكومة والهيئات ذات ا

٢٤,٩٧٨,٠٧٣٢١,٨٣٩,٢٨٠



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦٦-

)تتمةموجودات التمويل (١٠

ح المعلقة :و االربالقيمة موجودات التمويانخفاضالحركة في مخصص )ب(

٢٠١٥٢٠١٤

انخفاض في 

إجمالياالرباح المعلقةمحددالقيمة

انخفاض في 

إجمالياالرباح المعلقةمحددالقيمة

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

ألف 

قطريريال

١٤٩,٧٥٧١٥,٦٦٢١٦٥,٤١٩١٢٣,٢٠٥١٣,٢٨٦١٣٦,٤٩١يناير١الرصيد في 

١٠٨,٦٨٠٧,٤٩٦١١٦,١٧٦٢٨,٢٠٩٢,٣٨٧٣٠,٥٩٦خالل السنةمكون 

---)٧,٨٦٢(-)٧,٨٦٢(مسترد خالل السنة

)١,٦٦٨()١١()١,٦٥٧()١,٣٣٥()١٦٤()١,١٧١(شطب خالل السنة

٢٤٩,٤٠٤٢٢,٩٩٤٢٧٢,٣٩٨١٤٩,٧٥٧١٥,٦٦٢١٦٥,٤١٩ديسمبر٣١الرصيد في 

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

إجماليافرادتمويل تمويل الشركات

ألف

قطريريال 

ألف

قطريريال 

ألف

قطريريال 

٢٠١٥٢٠,٧٥٢١٢٩,٠٠٥١٤٩,٧٥٧يناير ١الرصيد في 

١٠٠,٠٠٠٨,٦٨٠١٠٨,٦٨٠خالل السنةمكون

)٧,٨٦٢(-)٧,٨٦٢(خالل السنةمسترد

)١,١٧١()١,٠٩٢()٧٩(شطب خالل السنة 

٢٠١٥١١٢,٨١١١٣٦,٥٩٣٢٤٩,٤٠٤ديسمبر ٣١الرصيد في 



بنك قطرالدولي االسالمي ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

-٦٧-

)تتمةموجودات التمويل (١٠

حسب القطاع :–موجودات التمويل قيمةإنخفاضفي مخصص الحركة )ب(

إجماليافرادتمويل تمويل الشركات
ألف

قطريريال

ألف

قطريريال

ألف

قطريريال

٢٠١٤١٥,٢٧٩١٠٧,٩٢٦١٢٣,٢٠٥يناير١الرصيد في 

٦,٦١٠٢١,٥٩٩٢٨,٢٠٩مكون خالل السنة

)١,٦٥٧()٥٢٠()١,١٣٧(شطب خالل السنة 

٢٠١٤٢٠,٧٥٢١٢٩,٠٠٥١٤٩,٧٥٧ديسمبر ٣١الرصيد في 



الدولي االسالمي ش.م.قمصرف قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٦٨-

تتمة–موجودات التمويل١٠
حسب القطاع)د(

اجماليأخرىمضاربةإستصناعكإجارة منتهية بالتملمشاركةمرابحة ومساومة

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريألف ريـال  قطريل  قطريألف ريـاألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطري

٢٠١٥
١,٢٠٢,١٦١٣,٣٨١,٩٥٠----٢,١٧٩,٧٨٩مؤسسات ذات عالقةحكومة و

٩٧٦٣٤٣,٩٦٢-٤٠,٨٨١٣٥,٠٥٣-٢٦٧,٠٥٢ةالصناع
٢٦٣,٩١٨٢,٥٤٤٨,١١٧١٤,٩٢٧١,٤٧١,٤٢٤-١,١٨١,٩١٨ةالتجار

٣٤٢,٠٠٠٣,٠٧٩٦,٠٠٠٤,١٥٦٢,٢٩١,٠٨٥-١,٩٣٥,٨٥٠الخدمات
٤٨,٥٩٨٩٥,٣٠٠٢٤٩,٧٩١٣٩٠,٨٨١١,٥٤٣,٩٩٧-٧٥٩,٤٢٧المقاوالت
٤٢,٩٣٨٩,٤٧١,٦١٧-٤,٣٥٧,٧٨٩٢٦٢,٧٣٤-٤,٨٠٨,١٥٦عقارات
١٨,٥٢١٧,١٥٩,٤١٦--٧,٠٩٤,٤٧٢٥,١٢٦٤١,٢٩٧شخصي

٢٨,٠٥٣١,١٤٧,٩٩٦-٥٣,٣١١٣٢,٧٦٦-١,٠٣٣,٨٦٦أخرى

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

)١,٥٦٠,٩٧٦(ناقص: ارباح مؤجلة
نخفاض قيمةإلخصصم

)٢٤٩,٤٠٤(موجودات التمويل
)٢٢,٩٩٤(ةرباح معلقأ

٢٤,٩٧٨,٠٧٣صافي موجودات التمويل

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



الدولي االسالمي ش.م.قمصرف قطر
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

-٦٩-

تتمة–لتمويلموجودات ا١٠
تتمة–حسب القطاع(د)

اجماليأخرىمضاربةإستصناعكإجارة منتهية بالتملمشاركةمرابحة ومساومة
ألف ريـال  قطريألف ريـال  قطريألف ريال قطريألف ريـال  قطريألف ريـال  قطرييألف ريـال  قطرألف ريـال  قطري

٢٠١٤
٨٦٨,١٠٧٣,١٠٩,٠٢٣----٢,٢٤٠,٩١٦ت ذات عالقةمؤسساحكومة و

٢,٨٠٩٢٥٠,٩٦٧-٢٠,١٢٢٢١,٧٨٦-٢٠٦,٢٥٠ةالصناع
٢٨,٠٤٥١,٤٣٠,٢٣١--٢٨٦,٥٣٩-١,١١٥,٦٤٧ةالتجار

٦,١٠٠٦٥٦١,٨٦٣,١٩٣-٣٩٥,٠٦٥-١,٤٦١,٣٧٢الخدمات
١٦٨,٢٥٤٦,١٣٠٩١١,٥١٥-١٧,٦٥١-٧١٩,٤٨٠المقاوالت

٣٧,٠٢٦٨,٨٨٦,٣٨٨-٤,٣٢٢,٨٤٧١٦٩,٠٦٢-٤,٣٥٧,٤٥٣تعقارا
٤٩,٧١٦٦,٥٧٧,٤٨٦--٦,٤٩٢,٨٤٧٦,٦٣٢٢٨,٢٩١شخصي

١,٥٣٦٤٣٧,٤٤٨-٣٧,٩٩٣١٧,٠٠٠-٣٨٠,٩١٩أخرى

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

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

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

٢١,٨٣٩,٢٨٠صافي موجودات التمويل



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٧٠-

استثمارات مالية١١

٢٠١٥٢٠١٤

االجماليغير مدرجةمدرجةاالجماليرجةغير مدمدرجة
ألف

ريـال  قطري
ألف 

ريـال  قطري
ألف

ريـال  قطري
ألف

ريـال  قطري
ألف 

ريـال  قطري
ألف 

ريـال  قطري
استثمارات مصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل:

دوات ذات طبيعة أ·
١١٧,٤٧٨-٤٦,٥٠٨١١٧,٤٧٨-٤٦,٥٠٨حقوق الملكية

ذات معدل -
ثابت

---١٨,١٨٩-١٨,١٨٩

١٣٥,٦٦٧-٤٦,٥٠٨١٣٥,٦٦٧-٤٦,٥٠٨
أدوات إستثمارات في 

ذات طبيعة دين المصنفة 
)١بالتكلفة المطفأة (

صكوك حكومة -
٢,٤٠٠,٨٩٩٢,٤٢٤,٤٢٣٤,٨٢٥,٣٢٢٦٢٥,٢٢١٣,٩٤٧,١٤٤٤,٥٧٢,٣٦٥قطر

ذات معدل -
٥٩١,٢١٢١,٤٤٣,٩١٨٢,٠٣٥,١٣٠٧٣٥,٩٩٤١٨,٩١٨٧٥٤,٩١٢ثابت

ذات معدل -
٤,٣٨١٤,٣٨١-١,٨٧٩١,٨٧٩-متغير

٢,٩٩٢,١١١٣,٨٧٠,٢٢٠٦,٨٦٢,٣٣١١,٣٦١,٢١٥٣,٩٧٠,٤٤٣٥,٣٣١,٦٥٨
أدوات إستثمارات في 

ملكية مصنفة حقوق
بالقيمة العادلة من خالل 

٢٧,٤٧٣١٠٧,١١١١٣٤,٥٨٤٣٦,٩٠٩٩٣,٥٥٢١٣٠,٤٦١حقوق الملكية
٣,٠٦٦,٠٩٢٣,٩٧٧,٣٣١٧,٠٤٣,٤٢٣١,٥٣٣,٧٩١٤,٠٦٣,٩٩٥٥,٥٩٧,٧٨٦

:تمالحظا

: ٢٠١٤قطري (مليون ريال ٦,٨٢٧بلغت ٢٠١٥ديسمبر ٣١فيبالتكلفة المطفأة كما ةلالستثمارات المسجلةالعادلةالقيم)١(

ريال قطري).مليون ٥,٣٢٦

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



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
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٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٧١-

)تتمةمالية (استثمارات ١١

هي بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين خالل السنةالمقيمةدوات حقوق الملكية أي ستثمارات فالمتراكم في القيمة العادلة لالالتغيرن إ

:كما يلي

٢٠١٥٢٠١٤

قيمة عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

إجماليسالبة

قيمة عادلة 

موجبة

قيمة عادلة 

إجماليسالبة

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

ألف 

طريريال ق

١٥,٧٥٤)٣٢١(١٦,٠٧٥---يناير١الرصيد في 

)١٥,٧٥٤(٣٢١)١٦,٠٧٥(٣,٩٥١-٣,٩٥١صافي التغير في القيمة العادلة

---٣,٩٥١-٣,٩٥١ديسمبر٣١الرصيد في 

: ٢٠١٤لدخل الموحد (، لم تحقق المجموعة تغيير في القيمة العادلة في بيان ا٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في خالل السنة 
ألف ريال قطري).١٥,٧٥٤

المصنفة بالقيمة دوات حقوق الملكية أوبالتكلفة المطفأةاألدوات ذات طبيعة دين المصنفةالحركة في مخصص انخفاض قيمة 
: كما يليهي ) ١(العادلة من خالل حقوق الملكية

٢٠١٥

ألف

قطريريال 

٢٠١٤

ألف 

قطريريال 

٩٤,٠٤٠٨٦,٠٩٣يناير١ي الرصيد ف

١٣,٩١٩١١,٤٢٦ةالمخصص للسن

)٣,٤٧٩()٣,٣٦٥(ةخالل السنتعديالت

١٠٤,٥٩٤٩٤,٠٤٠ديسمبر٣١الرصيد في 

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

األجل (عند انخفاض القيمة كحد أدنى) أو طويل ٪٢٠(عند انخفاض القيمة السوقية بنسبة فإن االنخفاض الهامالعادلة
أشهر على األقل) فإن اإلنخفاض في االستثمار إلى أقل من التكلفة يوضع في االعتبار عند تحديد ما ٩السوقية لمدة 

ستثمار قد انخفضت.إذا كانت قيمة اال
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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-٧٢-

استثمارات في شركات زميلة  ١٢

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريألف ال قطريريألف 

٣٥٥,٣٣٨٣٧١,٥٣٦يناير١الرصيد في 

٥٤,٩٦٥-)١المدفوع تحت حساب الزيادة في رأس مال الشركة الزميلة (

)١٢,٦٧٩()٨٥٣(خسائر تقييم عملة اجنبية 

المحول الستثمارات مالية ذات طبيعة ادوات حقوق الملكية 

)٣٨,٢٢٠(-بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

)١٠,٢٩٣(١,٢٤٤الحصة من نتائج األعمال 

)٩,٩٧١()٣,٢٥٤(توزيعات نقدية

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

٣٤٨,٧٥٨٣٥٥,٣٣٨ديسمبر٣١الرصيد في 

- يمتلك البنك استثمارات في شركات زميلة كما يلي :

أنشطة الشركةاسم الشركة

بلد 

التأسيس

ةنسب

الملكية

٢٠١٥

الف

قطريريال

٢٠١٤

الف

قطريريال

٢٩٢,٠٩٧٢٩٣,٧٠٣٪٤٩قطرإستثمار عقاري)١((ش.م.خ.ق)القابضة مكين 

٥١,٧٦٥٥٢,٦٠٣٪٤٩قطرتمويلسالمية (ذ.م.م)شركة التسهيالت اإل

٤,٥٧٠-٪٢٠سورياتأمينالشركة اإلسالمية السورية للتأمين

٤,٨٩٦٤,٤٦٢٪٤٩قطرمقاوالتشركة المقاول (ذ.م.م)

٣٤٨,٧٥٨٣٥٥,٣٣٨

في شركة زميلة ألف ريال قطري ٣,٧١٧مبلغخسائر انخفاض ببتكوين مخصصالمجموعةقامتخالل السنة ، )١(

.من القيمة الدفترية لالستثمار٪١٠٠"اإلسالمية السورية للتأمين" ليصل مجموع المخصص إلى 
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٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٧٣-

)  تتمةاستثمارات في شركات زميلة (١٢

التي أخذت باإلعتبار من قبل المجموعة مالية إلى البيانات الفيما يلي المركز المالي وإيرادات الشركات الزميلة استناداً

:كالتاليوهي ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٥ديسمبر ٣١

بنك سورية 

الدولي 

اإلسالمي

شركة 

التسهيالت 

اإلسالمية 

(ذ.م.م)

شركة 

المقاول 

(ذ.م.م)

الشركة 

اإلسالمية 

السورية 

للتأمين

مكين لإلستثمار 

والتطوير 

العقاري 

إجمالي.خ.ق)(ش.م
الف

ال قطريري

الف

ال قطريري

الف

ال قطريري

الف

ال قطريري

الف

ال قطريري

الف

ال قطريري

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

٢٧,٥٠٦٩٠٢٥,٧٠٢٣٧٦,٨٨٤٤٢١,١٨٢-إجمالي المطلوبات

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

/ الحصة من صافي الربح

١,٢٤٤)١,٦٠٥(-٢,٤١٥٤٣٤-(الخسارة)
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-٧٤-

)تتمةاستثمارات في شركات زميلة (١٢

٢٠١٤ديسمبر ٣١

بنك سورية 

الدولي اإلسالمي

شركة 

التسهيالت

اإلسالمية 

(ذ.م.م)

شركة المقاول 

(ذ.م.م)

الشركة 

اإلسالمية 

السورية 

للتأمين

مكين 

لإلستثمار 

والتطوير 

العقاري 

إجمالي(ش.م.خ.ق)

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

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

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

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

الحصة من صافي 

)١٠,٢٩٣()٩,٥٣١(-٨,٥٣٣٣٧٤)٩,٦٦٩(الربح/(الخسارة)
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-٧٥-

في عقاراتاستثمارات ١٣

٢٠١٥٢٠١٤
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٤٨٦,٣٧٤٥٩١,٣٤٩يناير١الرصيد في 

١٥,٤٠٨-اإلضافات

)١١٦,٥٠٦()٤٧,٦٨٦(اإلستبعادات

)٣,٨٧٧()٤,٠٤٨(االستهالك خالل السنة

٤٣٤,٦٤٠٤٨٦,٣٧٤

:إيضاح

١,٢٧٠: ٢٠١٤مليون ريال قطري (١,١٠٨بمبلغ ٢٠١٥ديسمبر ٣١القيمة العادلة لالستثمار في العقارات كما في بلغت

مليون ريال قطري).

هم المؤهالت المهنية اعتمدت القيمة العادلة لإلستثمارات في العقارات على متوسط التقييمات التي قام بها مثمنين مستقلين لدي

. تم تحديد القيمة العادلة ٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥ديسمبر ٣١والخبرة للتقييم في موقع وفئة العقارات المقيمة كما في 

بناء على معامالت حديثة بالسوق وكذلك معرفة المقيمين المستقلين وأحكامهم المهنية.

لكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.تقع االستثمارات في العقارات في دولة قطر والمم

ألف ريال قطري ٢٥,١٧٠بلغت قيمة إيرادات اإليجار من االستثمارات في العقارات المدرجة في بيان الدخل الموحد 

ألف ريال قطري).٢٤,٠٣٨: ٢٠١٤(

ألف ريال ٤٥٤: ٢٠١٤ري (ألف ريال قط٣٧٧بلغت مصاريف التشغيل المباشرة (تشمل اإلصالح والصيانة) مبلغ 

قطري) والتي نشأت من االستثمارات في العقارات التي حققت إيرادات إيجار خالل السنة وأدرجت في بيان الدخل الموحد 

تحت بند "مصاريف أخرى". 

ألف ريال قطري) ٢١٨,١٦٣: ٢٠١٤ألف ريال قطري (١٨٠,٠٢٦يتضمن االستثمار في العقارات حصة البنك مبلغ 

تمتلكها مشاركة مع أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادية المطبقة على مؤسسات الملكية والتي 

المشتركة. 

ال يخضع استثمار الشركة في العقارات إلى أية أتعاب أخرى أو رهن أو حظر على نقل الملكية. 
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-٧٦-

موجودات ثابتة١٤

أراضي 
ومباني

معدات 
تقنية 

المعلومات
أثاث 

إجماليسياراتوتركيبات
الف

ريال قطري

الف

ريال 

قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

التكلفة

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

١٠٣,٣٣٣١٦,٤٣٦٤٦,١١٨٥٦٤١٦٦,٤٥١اضافات

)٥٠١()٥٠١(---استبعادات 

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

٢٠١٤٣٩٧,٠٧٥٦٠,٢٣٩٥٧,٤٩٣١,٣٣٧٥١٦,١٤٤يناير ١الرصيد في 

١٣٢,٨٢٢١٢,٧٨٠٣,٠٧٦٦٨٨١٤٩,٣٦٦اضافات

)٢٥,٠٠١()٥٢٠(--)٢٤,٤٨١(استبعادات 

٢٠١٤٥٠٥,٤١٦٧٣,٠١٩٦٠,٥٦٩١,٥٠٥٦٤٠,٥٠٩ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

١,٢٥٨٤,٠٥١٣,٤٨٧٢٥٧٩,٠٥٣خالل السنةاإلستهالك

)٤٢٢()٤٢٢(---خاص باالستبعادات

٢٠١٥١٧,٥٧٩٦٠,٦٩٩٥٤,٤٢٥٥٨١١٣٣,٢٨٤ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠١٤١٥,٠٥٩٥١,٠٨٥٤٦,٦٩٢١,١٠٢١١٣,٩٣٨ر يناي١الرصيد في 

١,٢٦٢٥,٥٦٣٤,٢٤٦١٦٤١١,٢٣٥خالل السنةاإلستهالك

)٥٢٠()٥٢٠(---خاص باالستبعادات

٢٠١٤١٦,٣٢١٥٦,٦٤٨٥٠,٩٣٨٧٤٦١٢٤,٦٥٣ديسمبر ٣١الرصيد في 

القيم الدفترية

٢٠١٤٤٨٩,٠٩٥١٦,٣٧١٩,٦٣١٧٥٩٥١٥,٨٥٦ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠١٥٥٩١,١٧٠٢٨,٧٥٦٥٢,٢٦٢٩٨٧٦٧٣,١٧٥ديسمبر ٣١الرصيد في 
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-٧٧-

موجودات غير ملموسة ١٥

اإلجماليتحت التنفيذبرمجيات

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

قطريريال

التكلفة

١٥,٥٢١١٥,٥٢١-٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

٣,٤٦٢٣,٤٦٢-إضافات

-)١٨,٩٨٣(١٨,٩٨٣تحويالت 

)٢,٣٩٤(-)٢,٣٩٤(اإلستهالك خالل السنة

١٦,٥٨٩-٢٠١٥١٦,٥٨٩ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٩٤٢٩٤-٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

١٥,٢٢٧١٥,٢٢٧-إضافات

---اإلستهالك خالل السنة

١٥,٥٢١١٥,٥٢١-٢٠١٤ديسمبر ٣١الرصيد في 

موجودات أخرى١٦
٢٠١٥٢٠١٤
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣٥٧,٠٣٩٢٨٦,٢٤٢ح مستحقةأربا

٦٩,٢١٦٧٨,٨٧٢مبالغ مدفوعة مقدماً وسلف

٧٢٨مدينون متنوعون

٨٧,٨٣٠٨٥,٨٣٨أخرى

٥١٤,٠٢٩٤٥٠,٩٨٠



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٧٨-

ومؤسسات مالية بنوك منأرصدة ١٧

٢٠١٥
الف

يريال قطر

٢٠١٤
الف

ريال قطري

٤,٧٥٦,٩٨٦٣,١٢٢,٩٦٣وكالة دائنة

٢٢٩,٥٧٥٢١٥,٧٥٢حسابات جارية

٤,٩٨٦,٥٦١٣,٣٣٨,٧١٥

يوم إلى تسعة وعشرون شهراًثالثة عشرتتضمن الوكالة الدائنة تسهيالت متنوعة بتواريخ استحقاق تتراوح ما بين 

.)٪٠,٧٥- ٪٢٠١٤:٠,٢٠(٪٢,٣٥- ٪٠,٤٠وتحتسب عليها معدالت ربح بمعدل

حسابات العمالء الجارية١٨

٢٠١٥
الف

ريال قطري

٢٠١٤

الف
ريال قطري

حسابات العمالء الجارية حسب القطاع:
٣,٤٦٧,٦٢٩٣,٢٥٦,١٥١أفراد-

٢,٣٨٧,٨٧٢٢,٣٠٢,٤١٨شركات -

٧٢٧,٠٣٤٦٥٢,٢٤٨حكومة -

٣,٣٤٢٤,٨٨٨المصرفيةالمؤسسات المالية غير -

٦,٥٨٥,٨٧٧٦,٢١٥,٧٠٥

صكوك تمويل ١٩

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

سنوات. هذه الصكوك مدرجة خمسلريـال قطري) تستحق قيمتها خالمليون ٢,٥٤٩مليون دوالر أمريكي (٧٠٠

مليون ريـال قطري يتم إطفاءها على مدى عمر الصكوك.٨,٧في بورصة ايرلندا. بلغت تكلفة إصدار الصكوك 

بنك قطر إلى شركة ("موجودات الصكوك")ةالمحددام  البنك بتحويل بعض الموجوداتصدار  قيتشمل شروط هذا اال

تأسست في جزركايمن لهذا الغرض.(المصدر)، وهي شركةةدالمحدوالصدار الصكوك الدولي االسالمي

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

.الصكوكموجودات وذلك من العوائد المستلمة من هالتوزيع المتفق علي



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٧٩-

تتمة -صكوك تمويل ١٩

بإعادة شراء الصكوكستحقاقإفى تاريخ ويتعهد البنك دارتها ، إيستمر فوسيصكوكوجودات الميسيطر البنك على 

مليون دوالر أمريكي.٧٠٠بسعر الصكوك موجودات 

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

ديسمبر ٣١

٢٠١٥
الف

يريال قطر

٢٠١٤
الف
يرريال قط

٢,٢٦٣,٧٣١٢,٥٢٩,٤٦٥كمنتهية بالتملإجارة
٣٦٢,٨٢٤٢٨,٧٧٢مساومة

٢,٦٢٦,٥٥٥٢,٥٥٨,٢٣٧إجمالي موجودات التمويل المتعلقة بالصكوك

رىأخمطلوبات ٢٠
٢٠١٤

الف

يريال قطر

٢٠١٥

الف

يريال قطر
١٥٦,١٧٨ ٤١٣,٥٧٤ لة الدفع شيكات مقبو
٩٣,٨٦٦ ١٠٠,٩٤٠ تأمينات نقدية
٤٩,٩٧٠ ٤٦,٤٤٤ مصروفات مستحقة
٣٣,٧٤٨ ٣٨,١٠٦ محتجزات من موردين
٢٧,٠٥٥ ٣٣,٤٣٨ أرباح مستحقة للمساهمين
١٤,٨٥٦ ٢٨,٦٠٢ أرباح مستحقة لحملة الصكوك
٢٣,٣٣٣ ٢٧,٩٠٦ )١(للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 
٢٠,٦٤٥ ١٩,٦٠٤ المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية
١٢,٢٥٥ ١٥,٦١٣ دفعات مقدمة من العمالء
١١,٠٧٣ ١٣,٧٣٤ تصفية الحسابات المعلقة 
١١,٣١٧ ٩,٢٤٦ دفعات بطاقات الفيزا وشبكة الصراف اآللي
٢,٥٩٧ ٣,٢٢٠ ارصدة غير مطالب بها

٥١,٤٢٨ ٦٤,٢٨٣ اخرى

٥٠٨,٣٢١ ٨١٤,٧١٠



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٠-

تتمة –رىأخمطلوبات ٢٠

:ات ظالحم

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

٢٠١٥٢٠١٤
الف ريال قطريالف ريال قطري

٢٣,٣٣٣٢٠,٢٤٨يناير١الرصيد في 
٨,٠٥٦٣,٤٦٠)٢٧(إيضاح مصروف السنة

)٣٧٥()٣,٤٨٣(ت خالل السنةمدفوعا

٢٧,٩٠٦٢٣,٣٣٣ديسمبر٣١الرصيد في 

قالمطلاالستثمارحساباتحقوق أصحاب ٢١
٢٠١٥٢٠١٤

الف 
ريال قطري

الف 
ريال قطري

رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق قبل الحصة من 

٢٠,٠١٦,٧٦١٢٠,٣٧٤,٩٤٠األرباح

يضاف: حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق من 

٢٦٩,٠٦٣٢٨٠,٦٨٩األرباح للسنة (أ)

)٢٣٢,٩٩٤()٢٠٩,٨٦٤(يطرح: األرباح المدفوعة خالل السنة 

إجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد توزيع 

٢٠,٠٧٥,٩٦٠٢٠,٤٢٢,٦٣٥لقيمة العادلة (ب)حتياطي اإالربح وقبل الحصة من

حسب النوع:

٢٠١٥
الف

ريال قطري

٢٠١٤
الف 

ريال قطري

١٣,٤١٤,٤٦٣١٣,٩٣١,١٩٧حسابات ألجل

٦,٦٦١,٤٩٧٦,٤٩١,٤٣٨حسابات توفير

٢٠,٠٧٥,٩٦٠٢٠,٤٢٢,٦٣٥إجمالي (ب)



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
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٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨١-

تتمة –قحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطل٢١
٢٠١٥
الف 

ريال قطري

٢٠١٤
الف 

ريال قطري
حسب القطاع:

١٢,٢٥٣,٢٤٩١١,٦٩٦,٢٩٠األفراد

٢,٣٦٢,٦٤٠٣,٨٥٦,٠٠٨الحكومة 

٤,٠٦٧,٣١٤٣,١٣٣,١٤٤الشركات

٦١٩,٠٧٥٩٠٣,٠١٢المصرفيةالمؤسسات المالية غير 

٧٧٣,٦٨٢٨٣٤,١٨١مؤسسات شبه حكومية 

٢٠,٠٧٥,٩٦٠٢٠,٤٢٢,٦٣٥إجمالي (ب)

٢٠١٥
الف

ريال قطري

٢٠١٤
الف 

ريال قطري
إجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق بعد توزيع 

٢٠,٠٧٥,٩٦٠٢٠,٤٢٢,٦٣٥إحتياطي القيمة العادلة (ب)الربح وقبل الحصة من

-٢,٠٧٤الحصة في احتياطي القيمة العادلة 

٢٠,٠٧٨,٠٣٤٢٠,٤٢٢,٦٣٥إجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

٢٠١٥
الف 

ريال قطري

٢٠١٤
الف

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

٦٥٢,٦٤٨٥٩٠,٥٠٩حصة البنك كمضارب 

)٣٨٦,٧٨٠()٤٢٩,٥٢٥(ناقصا: حصة المضارب

٤٥,٩٤٠٧٦,٩٦٠الدعم من المساهمينيضاف: 

لحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق المدفوعةإجمالي االرباح 

٢٩٦,٠٦٣٢٨٠,٦٨٩خالل السنة (أ)



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٢-

حقوق المساهمين٢٢

رأس المال(أ)
٢٠١٥

سهملف أ
٢٠١٤

سهملف أ
ديسمبر٣١في كما 

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

مليون سهم القيمة ١٥١,٤قطري مقسم الى ألف ريال١,٥١٣,٦٨٧بلغ رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل * 

مة االسمية مليون سهم القي١٥١,٤ألف ريال قطري مقسم الى ١,٥١٣,٦٨٧: ٢٠١٤ريال قطري (١٠ية للسهم االسم

.ريال قطري)١٠للسهم 

االحتياطي القانوني)ب(

المنسوب لمساهمي ربح السنةمن صافي ٪١٠، يحول ٢٠١٢لسنة ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير متاح ٪١٠٠طي حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا البنك إلى االحتيا

وبعد موافقة مصرف قطر ٢٠١٥لسنة ١١رقم الشركات التجارية القطريةللتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون 

) حيث أن : ال شئ ٢٠١٤لسنة الحالية (ا. لم تقم المجموعة بتخصيص أية مبالغ لإلحتياطي القانوني في المركزي

من رأس المال المدفوع.٪١٠٠اإلحتياطي القانوني يزيد عن 

مخاطراحتياطي (ج)

مصرف قطر المركزي يجب إنشاء احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من لتعليماتوفقاً

عن إجمالي تعرض القطاع الخاص الذي يقع على المجموعة ٪٢,٥ة شتراط حد أدنى بنسبإوالخاص بالعامالقطاعين 

التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة .داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح المعلق

محول المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر. بلغ إجمالي المبلغ ال

قطري).ريالمليون٦٢: ٢٠١٤(مليون ريال قطري٧٤إلحتياطي المخاطر خالل السنة 



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٣-

تتمة حقوق المساهمين٢٢

تتمة –رأس المال

إحتياطي القيمة العادلة د  
األرباح إحتياطي القيمة العادلة يمثل أرباح أو خسائر غير محققة وبالتالي فهي غير قابلة للتوزيع إال من خالل تحقق

وإدراجها في بيان الدخل الموحد.

٢٠١٥٢٠١٤

ألف ريال قطريألف ريال قطري

بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمينإستثمارات 
٦,٥٢٠-يناير ١الرصيد في 

-٣,٩٥١إعادة التقييم للسنة
)٦,٥٢٠(-حركة احتياطي القيمة العادلة

-)٢,٠٧٤(ب حسابات االستثمار المطلق حقوق اصحا

-١,٨٧٧ديسمبر ٣١الرصيد في 

احتياطيات أخرى)هـ(

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

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

٢٠١٥٢٠١٤

ألف 

ريـال قطري

ألف 

ريـال قطري

الحصة غير الموزعة في نتائج أعمال الشركات الزميلة

٨٤,٨٨٢١٢٥,٨٦٠يناير١الرصيد في 

)٩,٩٧١()٣,٢٥٤(زميلةةمن شركة: توزيعات أرباح مستلمناقص

)٤٥,٢٥١(-ناقص : المتعلق بإعادة تصنيف الشركة الزميلة 

٢,٨٤٩١٤,٢٤٤ضاف : األرباح غير الموزعة للشركات الزميلة خالل السنةي

)٤٠,٩٧٨(-المحول إلى إحتياطيات أخرى

٨٤,٤٧٧٨٤,٨٨٢ديسمبر ٣١الرصيد في 



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
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٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٤-

حقوق المساهمين (تتمة)٢٢

أرباح نقدية مقترح توزيعها)و(

ريال مليون٦٠٥,٤٨ن رأس المال المدفوع والتي بلغتم٪٤٠اقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات أرباح بنسبة 

ريال قطري مليون٦٠٥,٤٨من رأس المال المدفوع والتي بلغت ٪٢٠١٤:٤٠ريال قطري للسهم (٤قطري بواقع 

.للبنكفي اجتماع الجمعية العمومية السنوي البنكموافقة مساهميلخاضعةريال قطري للسهم) وهي ٤بواقع

ادات أنشطة التمويلصافي إير٢٣

٢٠١٥
لفا

ريـال قطري

٢٠١٤
لف ا

ريـال قطري

٨٢٨,٨١٩٦٩٠,٢٨٣مرابحة و مساومة

٢٧٥,٠٥٩٢٩٩,٩٣٥منتهية بالتملكإجارة

١٥,١٨٦١٥,٣٦٩مضاربة

١٦,٢٤٠١٠,٢٥٨استصناع

٣٣٣٦١١مشاركة

١,١٣٥,٦٣٧١,٠١٦,٤٥٦

ستثمارصافي إيرادات أنشطة اال٢٤
٢٠١٥
ألف

ريـال قطري

٢٠١٤
ألف

ريـال قطري
١٩٣,٥٨١١٩٨,١٦٦في أدوات ذات طبيعة دينإيراد من استثمارات 
٦٧,٨١١٨٨,٧٢٢عقارات استثمارات في صافي الربح من بيع 

٢٥,١٧٠٢٤,٠٣٨رات ايرادات ايجارات من استثمارات في عقا
٢٤,٦٢٧٢٨,٣١٣بنوك إسالميةلدىودائع إيراد من

١٢,٣٧٥١٩,٠٠٥في أدوات ذات طبيعة دينصافي الربح من استثمارات 
٢,٩٣٦٥,٢١٥إيراد توزيعات أرباح 

٢,٠٢٥٤,٧٨١سندات خزينة مصرف قطر المركزي إيراد 
١٥,٢٤٤)١٧,٦٥٧(ملكيةصافي الربح من استثمارات في حقوق ال

٣١٠,٨٦٩٣٨٣,٤٨٤



بنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق
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٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٥-

صافي ايرادات رسوم وعموالت٢٥

إيرادات رسوم عمالت

٢٠١٥
ألف 

ريـال قطري

٢٠١٤
ألف

ريـال قطري

٦٨,٨٤٨٥٩,٤٥٨عموالت على التمويل المحلي
٧٠,٦٧٤٥٦,٨٢٦رسوم خدمات مصرفية

٢٠,٣١١١٣,٣٦٤عتمادات وخطابات ضماناعنعموالت 

١٥٩,٨٣٣١٢٩,٦٤٨
)٢٨,٠٢٨()٣٣,٠٠٨(رسوم وعموالت مصروفات 

١٢٦,٨٢٥١٠١,٦٢٠صافي ايرادات رسوم وعموالت

٢٠١٥عمليات النقد األجنبيصافي ربح٢٦
لفأ

ريـال قطري

٢٠١٤
ألف 

ريـال قطري

١٣,٥٩٠١٨,٦٢٠التعامل بالعمالت األجنبية

)١,٠٥٢(١,٩٤٧إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

١٥,٥٣٧١٧,٥٦٨

تكاليف الموظفين٢٧
٢٠١٥
ألف 

ريـال قطري

٢٠١٤
ألف

ريـال قطري

٦١,٣٤٠٥١,٠٢٦ساسيةأرواتب 

٢٦,٢٠١٢١,٣٩٦بدل سكن 

٨,٠٥٦٣,٤٦٠)٢٠تكاليف مزايا عاملين (إيضاح 

٣,٧٩١٢,٠٥٦تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

١,٣٨١١,٥٠٠تدريب

٦٣,٩٤٣٧٤,٦٩٩منافع موظفين أخرى

١٦٤,٧١٢١٥٤,١٣٧



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٦-

مصروفات أخرى٢٨
٢٠١٤
الف 

ريال قطري

٢٠١٥
الف 

ريال قطري

١٨,٤٣٧ ٢٦,٠٦٥ إيجار

١٤,٢٧٨ ٢٣,٠٩٣ مصاريف الحاسب االلي والصراف االلي

١٨,٣١٦ ١٥,٤٧١ بريد وبرق وهاتف

١٣,٥٣١ ١٤,٩٠٠ ت أعضاء مجلس االدارةآمكاف

١٦,٥٩٢ ١٢,٢٧٠ دعاية وإعالن

٥,٤٢٩ ١١,٣٩٢ ب مهنيةاتعا

٨,٥٤١ ٧,٢٤٩ رسوم واشتراكات

٣,٥٤٤ ٤,٠٠١ صيانة ونظافةمصاريف 

٢,٣٦١ ٢,٩٣٥ مصاريف استثمارات

١,٥٢٣ ١,٦٠٣ قرطاسية ومطبوعات

٢,٠٤٠ ١,٣١٧ مصاريف سفر وتنقالت

٣,٢٦١ ١,٢١٠ ينأمت

١,٠١٦ ١,٠١٠ مياه وكهرباء

١,٠١٣ ٩٨٢ نيةأممصاريف خدمات 

٩٣٦ ٩٥١ اريف ضيافةمص

٨٠٠ ٨١١ ت الرقابة الشرعيةآمكاف

١,٤٠٦ ٧٥ تبرعات

١,١٥٢ ١,٦٤٣ مصاريف متنوعة

١١٤,١٧٦ ١٢٦,٩٧٨



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٧-

محتملةمطلوباتوإلتزامات٢٩

٢٠١٥
ألف ريـال قطري

٢٠١٤
ألف ريـال قطري

المطلوبات المحتملة

٥,٣١٣,٣٩٨٤,٧٤١,٦١٣ت غير مستغلة تسهيال

٣,٤١٠,٧٨٤١,٣٨٥,٦٩٧خطابات ضمان 

٦٢٦,٣٣٧٣٤٥,١١١اعتمادات مستندية

٣٥,٧٠٣٣٥,٤٦٥قبوالت بنكية

٧,٢١٥١٧,٦٨١اخرى

٩,٣٩٣,٤٣٧٦,٥٢٥,٥٦٧

تسهيالت غير مستغلة
ات بتقديم االئتمان التزامات تعاقدية لمنح تمويالت وائتمان متجدد. ينتهي معظم تلك االلتزامات في السنة المقبلة. تمثل االلتزام

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

واعتمادات مستنديةقبوالت بنكية وخطابات ضمان

االعتمادات المستندية عند وقوع حدث محدد. لدى خطابات الضمان و القبوالت البنكيةتلزم المجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء 

واالعتمادات المستندية الجاهزة للسحب نفس مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالتمويالت.



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٨-

حاب حسابات االستثمار المطلقتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أص٣٠

القطاع الجغرافي

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

قطر٢٠١٥

دول مجلس 

التعاون الخليجي

اجماليأخرىأمريكا الشماليةأوروبااألخرى
الف 

ريال قطري

الف 

ريال قطري

الف 

ريال قطري

لف ا

ريال قطري

الف 

ريال قطري

لف ا

ريال قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى 

١,٩١٩,٠٣٩----١,٩١٩,٠٣٩المركزي

٤,٣٥٤,٠٩٦٤٨,٠١٨١٦٣,٧١٥٣٩,٩٩٤٦,٤٣٣٤,٦١٢,٢٥٦أرصدة لدى البنوك

٤٥٢٤,٩٧٨,٠٧٣-٨٩٠,٦٩٠-٢٤,٠٨٧,٣٣٨موجودات تمويل

٦,٤٦٨,٢٢٦٣١٠,١٤٧١٠,٧٩٥١,٤٩٤٢٥٢,٧٦١٧,٠٤٣,٤٢٣رات ماليةاستثما

٣٤٨,٧٥٨----٣٤٨,٧٥٨استثمارات في شركات زميلة

٤٣٤,٦٤٠---٢٤٦,٠٠١١٨٨,٦٣٩في عقاراتاستثمارات 

٦٧٣,١٧٥----٦٧٣,١٧٥موجودات ثابتة

١٦,٥٨٩----١٦,٥٨٩غير ملموسة موجودات 

٥١٤,٠٩٢----٥١٤,٠٩٢موجودات أخرى

٣٨,٦٢٧,٣١٤٥٤٦,٨٠٤١,٠٦٥,٢٠٠٤١,٤٨٨٢٥٩,٢٣٩٤٠,٥٤٠,٠٤٥إجمالي الموجودات 



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٨٩-

)تتمةتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق (٣٠

)تتمةالقطاع الجغرافي (

قطر٢٠١٥

دول مجلس 

جي التعاون الخلي

أوروبااألخرى

أمريكا 

اجماليأخرىالشمالية

المطلوبات وحقوق أصحاب 

حسابات االستثمار المطلق 
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

المطلوبات

٦٤٩,٣٤٤٤,١١١,٩٢٩٥,٤٢٤٩,١٤٦٢١٠,٧١٨٤,٩٨٦,٥٦١ومؤسسات ماليةبنوكمن أرصدة 

٦,٥٨٤,١٨٨٨٤٢٧٩١١٦٦٥٢٦,٥٨٥,٨٧٧حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٥,٧٥١----٢,٥٤٥,٧٥١صكوك تمويل

٨١٤,٧١٠----٨١٤,٧١٠مطلوبات أخرى

١٠,٥٩٣,٩٩٣٤,١١٢,٧٧١٥,٥٠٣٩,٢٦٢٢١١,٣٧٠١٤,٩٣٢,٨٩٩إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

١٩,١٧٥,١٨٤٩٠١,٢٧٥١٥١,٥٦٩٢٠,٠٧٨,٠٣٤المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

٢٩,٧٦٩,١٧٧٥,٠١٤,٠٤٦٥,٥٠٤٩,٢٦٧٢١٢,٩٣٩٣٥,٠١٠,٩٣٣المطلق

قطر٢٠١٤

دول مجلس التعاون 

اجماليأخرىأمريكا الشماليةوروباأالخليجي األخرى
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

مصرف قطر نقد وأرصدة لدى 

١,٦٢٢,١١٢----١,٦٢٢,١١٢المركزي

٦,١٨٩,١١٦٨٤٥,٠٢١٢٣٢,٥٠٩٢١١,٢٢٩٣٦,٣٣٣٧,٥١٤,٢٠٨أرصدة لدى البنوك

٨٧٢١,٨٣٩,٢٨٠--٢١,٨٣٨,٩٤٦٢٤٧ات تمويلموجود

٥,١٠٦,١٣٥١٦٢,٨٠٩١٨,٦٧١١٨٣,٩٠٩١٢٦,٢٦٢٥,٥٩٧,٧٨٦استثمارات مالية

٤,٥٧٠٣٥٥,٣٣٨---٣٥٠,٧٦٨استثمارات في شركات زميلة

٤٨٦,٣٧٤---٢٩٧,٧٣٥١٨٨,٦٣٩في عقاراتاستثمارات 

٥١٥,٨٥٦----٥١٥,٨٥٦موجودات ثابتة

١٥,٥٢١----١٥,٥٢١وجودات غير ملموسةم

٤٥٠,٩٨٠----٤٥٠,٩٨٠موجودات أخرى

٣٦,٣٨٧,١٦٩١,١٩٦,٧١٦٢٥١,١٨٠٣٩٥,١٣٨١٦٧,٢٥٢٣٨,٣٩٧,٤٥٥إجمالي الموجودات 



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٩٠-

(تتمة)تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق ٣٠

)تتمةع الجغرافي (القطا

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

المطلوبات

قطر

دول مجلس 

التعاون 

الخليجي 

أوروبااألخرى

أمريكا 

اجماليأخرىالشمالية
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٢١٣,٦٢٣٣,٣٣٨,٧١٥-٧٨٧,٨٩٩٢,٣٣٠,٩٢٤٦,٢٦٩ومؤسسات ماليةكبنومن أرصدة 

١,٠٣٢٦,٢١٥,٧٠٥--٦,٢١٣,٨٤٥٨٢٨حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٣,٩١٦----٢,٥٤٣,٩١٦صكوك تمويل

٥٠٨,٣٢١----٥٠٨,٣٢١مطلوبات أخرى

٢١٤,٦٥٥١٢,٦٠٦,٦٥٧-١٠,٠٥٣,٩٨١٢,٣٣١,٧٥٢٦,٢٦٩إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

١٩,٦٩٢,٧٨١٧٢٨,٥٨١٣٦٧١,٢٣٠٢٠,٤٢٢,٦٣٥المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

٢٩,٧٤٦,٧٦٢٣,٠٦٠,٣٣٣٦,٣٠٥٧٢١٥,٨٨٥٣٣,٠٢٩,٢٩٢حسابات االستثمار المطلق



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٩١-

آجال االستحقاق٣١

سنوات٣-سنة سنة-أشهر ٦أشهر٦-٣أشهر٣حتى ٢٠١٥

٣أكثر من 

اجماليسنوات
الف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري

مصرف نقد وأرصدة لدى 

١,٣٨٥,٦٣١١,٩١٩,٠٣٩---٥٣٣,٤٠٨قطر المركزي
٤,٦١٢,٢٥٦----٤,٦١٢,٢٥٦أرصدة لدى البنوك

٦,٠١٩,٧١٨٣,٤٢٩,١٤٣٣,٣٤٢,٥٤٣٦,٢٠٦,٥١٦٥,٩٨٠,١٥٣٢٤,٩٧٨,٠٧٣موجودات تمويل

٢٧٠,٩٣٠٧٥,٠٠٠١٥١,٨٧٨٤,٦١٩,٢٤٢١,٩٢٦,٣٧٣٧,٠٤٣,٤٢٣استثمارات مالية

٣٤٨,٧٥٨٣٤٨,٧٥٨----استثمارات في شركات زميلة

٢٥١,١٩٩١٨٣,٤٤١٤٣٤,٦٤٠---في عقاراتاستثمارات 

٦٧٣,١٧٥٦٧٣,١٧٥----موجودات ثابتة

١٦,٥٨٩١٦,٥٨٩----موجودات غير ملموسة 

٥١٤,٠٩٢---٤٤٤,٨٦٩٦٩,٢٢٣موجودات أخرى

١١,٨٨١,١٨١٣,٥٧٣,٣٦٦٣,٤٩٤,٤٢١١١,٠٧٦,٩٥٧١٠,٥١٤,١٢٠٤٠,٥٤٠,٠٤٥إجمالي الموجودات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و

المطلوبات

ومؤسسات بنوكمن أرصدة 

٤,٩٨٦,٥٦١-٩٧١,٣٠٠-٣,٤٢٨,٧٢٤٥٨٦,٥٣٧مالية 

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

٢,٥٤٥,٧٥١-٢,٥٤٥,٧٥١---صكوك تمويل 

٤٤,٢٣٢٨١٤,٧١٠-٢٨٦,٩٧٦٢٨,٦٠٢٤٥٤,٩٠٠مطلوبات أخرى

١٠,٣٠١,٥٧٧٦١٥,١٣٩٤٥٤,٩٠٠٣,٥١٧,٠٥١٤٤,٢٣٢١٤,٩٣٢,٨٩٩إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات 

٢٠,٠٧٨,٠٣٤-١٢,١٥٩,٨٥٩٣,١٧٢,٧٢٥٢,٩٥٨,٦٨٠١,٧٨٦,٧٧٠االستثمار المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

٢٢,٤٦١,٤٣٦٣,٧٨٧,٨٦٤٣,٤١٣,٥٨٠٥,٣٠٣,٨٢١٤٤,٢٣٢٣٥,٠١٠,٩٣٣المطلق

٨٠,٨٤١٥,٧٧٣,١٣٦١٠,٤٦٩,٨٨٨٥,٥٢٩,١١٢)٢١٤,٤٩٨()١٠,٥٨٠,٢٥٥(إستحقاقفجوة 



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٩٢-

تتمة- آجال االستحقاق٣١

سنوات٣- سنة سنة-أشهر ٦أشهر٦- ٣أشهر٣حتى ٢٠١٤

٣أكثر من 

اجماليسنوات
الف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري

مصرف نقد وأرصدة لدى

١,٢٣١,٨١٢١,٦٢٢,١١٢---٣٩٠,٣٠٠قطر المركزي 
٧,٥١٤,٢٠٨--٢,٣٦٦,٩٧٦-٥,١٤٧,٢٣٢أرصدة لدى البنوك

٤,٣١٦,٣٧٦٢,٥٦٩,٣٢٧٢,٦٣٩,٣٣٤٦,٢٠٨,٦٥٠٦,١٠٥,٥٩٣٢١,٨٣٩,٢٨٠موجودات تمويل

٦١٥,٧٩٤٢٤٨,٨٢٨٣٩٩,٣١٣١,٣٢٠,٥٢٠٣,٠١٣,٣٣١٥,٥٩٧,٧٨٦استثمارات مالية

٣٥٥,٣٣٨٣٥٥,٣٣٨----استثمارات في شركات زميلة

٣٠٨,٤٣٤١٧٧,٩٤٠٤٨٦,٣٧٤---في عقاراتاستثمارات 

١٦,٣٧٠٤٩٩,٤٨٦٥١٥,٨٥٦---موجودات ثابتة

١٥,٥٢١١٥,٥٢١----غير ملموسةموجودات

٤٥٠,٩٨٠---٣٧٢,٠٨٠٧٨,٩٠٠موجودات أخرى

١٠,٨٤١,٧٨٢٢,٨٩٧,٠٥٥٥,٤٠٥,٦٢٣٧,٨٥٣,٩٧٤١١,٣٩٩,٠٢١٣٨,٣٩٧,٤٥٥إجمالي الموجودات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و

المطلوبات

ومؤسسات بنوكمن أرصدة 

٣,٣٣٨,٧١٥---٣,٣٣٢,٥٢٤٦,١٩١مالية 

٦,٢١٥,٧٠٥----٦,٢١٥,٧٠٥حسابات العمالء الجارية

٢,٥٤٣,٩١٦-٢,٥٤٣,٩١٦---صكوك تمويل 

٢٣,٣٣٣٥٠٨,٣٢١-٢٥٦,٩٥٦٣٥,٥٠٦١٩٢,٥٢٦مطلوبات أخرى

٩,٨٠٥,١٨٥٤١,٦٩٧١٩٢,٥٢٦٢,٥٤٣,٩١٦٢٣,٣٣٣١٢,٦٠٦,٦٥٧إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات 

٢٠,٤٢٢,٦٣٥-١٢,٢٤١,٣٩٢٤,٤٣١,٩٦١٢,٦٢٣,٢٩٢١,١٢٥,٩٩٠ستثمار المطلقاال

إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 

٢٢,٠٤٦,٥٧٧٤,٤٧٣,٦٥٨٢,٨١٥,٨١٨٣,٦٦٩,٩٠٦٢٣,٣٣٣٣٣,٠٢٩,٢٩٢المطلق

٢,٥٨٩,٨٠٥٤,١٨٤,٠٦٨١١,٣٧٥,٦٨٨٥,٣٦٨,١٦٣)١,٥٧٦,٦٠٣()١١,٢٠٤,٧٩٥(إستحقاقفجوة 



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٩٣-

عائد السهم األساسي والمخفف من الربح٣٢

يمثل عائد السهم من األرباح حاصل قسمة نصيب المساهمين في صافي األرباح السنوية على المتوسط المرجح للعدد 

الكلي لألسهم المصدرة خالل السنة.

٢٠١٥٢٠١٤

٧٨٤,١٥٢٨٢٥,٨١٧الف ريال قطري )( حصة المساهمين في صافي ربح السنة

١٥١,٣٦٩١٥١,٣٦٩المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باالف)

٥,١٨٥,٤٥األساسي والمخفف (ريال قطري لكل سهم)عائد السهم

النقد وما في حكمه٣٣

صلية أقل أتالية والتي لها تواريخ استحقاق األرصدة الهيتضمن النقد وما في حكمض بيان التدفقات النقدية الموحدةلغر

من ثالثة أشهر:

٢٠١٥٢٠١٤

الف ريال قطريالف ريال قطري

(باستثناء حساب احتياطي مصرف مصرف قطر المركزي نقد وأرصدة لدى

٥٣٣,٤٠٨٣٩٠,٣٠٠قطر المركزي المقيد)

٢,٤٥٣,٧٥٦٥,١٤٧,٢٣٢أرصدة حسابات البنوك

٢,٩٨٧,١٦٤٥,٥٣٧,٥٣٢

.ةلمجموعلاليوميةعملياتالفي همصرف قطر المركزي وذلك لعدم استخداملدىاحتياطيستثناء اتم 



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٩٤-

األطراف ذات العالقة٣٤

ذ هام على الطرف اآلخر في تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفو

والمساهمونتمارس عليها المجموعة وكياناتالرئيسينالمساهمينتتضمن األطراف ذات العالقة ة والتشغيلية. اتخاذ القرارات المالي

نفوذا هاما وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة.

ي هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي:معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة ف

٢٠١٤ ٢٠١٥

أخرى

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة

شركات

زميلة أخرى

أعضاء 

مجلس 

اإلدارة

شركات

زميلة
الف

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
ريال الف

قطري
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري

موجودات
٢,١٢٦,٣٩٠ ٦٠٢,١٦١ ٣٤,١٣٠ ٢,٧٩٦,٢٦٠ ٧٠٠,٣٧٦ ١٨,٣١٦ موجودات تمويل

٩٣,٧٢٧ ٣٦,٤٥٤ ٣,٥٠٥ ٣٣٦,٣٣٢ ١٠٩,٨٥٨ ٣١,١٢٥
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 

المطلق

:بنود خارج بيان المركز المالي

٦٣,٢٨٦ ٢٠٠ ١٠,٠٦٠ ٨١,١٣٤ ٢٠٠ ٤,٦٦٨
مطلوبات محتملة وضمانات

زامات أخرىوإلت

:بنود بيان الدخل الموحد
١١٦,٩٥١ ٣٣,١١٩ ١,٨٧٧ ١٥٣,٧٩٤ ٣٨,٥٢١ ١,٠٠٧ ايرادات من موجودات التمويل

١,٤٠٦ ٥٤٧ ٥٣ ٥,٠٤٥ ١,٦٤٨ ٤٦٧ أرباح ودائع مدفوعة

- ١٣,٥٣١ - - ١٤,٩٠٠ - مكأفاة مجلس اإلدارة



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٩٥-

(تتمة)األطراف ذات العالقة٣٤

الت مع كبار مسؤولي اإلدارةالمعام
فيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل السنة:

٢٠١٥٢٠١٤
الف ريال قطريالف ريال قطري

٢,٢٤١١,١٩٥تمويالت برهن عقاري وتمويالت مضمونة أخرى

٤٤٤٣بطاقات ائتمان

٢,٢٨٥١,٢٣٨

مكافآت المسؤولين باإلدارة العليا خالل السنة التالي:تتضمن

٢٠١٥٢٠١٤
الف ريال قطريالف ريال قطري

١٢,٦٦٢١٢,١٤٩منافع قصيرة األجل

٨٠١٧٨٥األجلطويلةمنافع 

١٣,٤٦٣١٢,٩٣٤

الزكاة٣٥

يتم تحمل الزكاة بشكل مباشر من قبل المساهمين. ال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن مساهميها 

وفقا للنظام األساسي.

هيئة الرقابة الشرعية٣٦

ادئ الشريعة ويحرصون على تتألف هيئة الرقابة الشرعية في المجموعة من ثالثة من العلماء المتخصصين في مب

التزام المجموعة بالمبادئ اإلسالمية العامة وعملها وفقا إلى الفتاوى الصادرة والقوانين اإلرشادية. تتضمن مراجعة 

المجموعة فحص الدليل المتعلق بالوثائق واإلجراءات المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن أنشطتها تتم 

ئ الشريعة اإلسالمية.مزاولتها وفقا لمباد



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

٢٠١٥يسمبر د٣١في 

-٩٦-

الرياضية  صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والمساهمة في٣٧

رباح. قامت المجموعة االتحقق ت لالنشطة الخيرية والمؤسسات عندتقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتها من خالل التبرعا

من ٪٢,٥والتي تمثل نسبة يال قطري) مليون ر٢١: ٢٠١٤(٢٠١٥مليون ريال قطري خالل سنة ١٩,٦بتخصيص مبلغ 

.٢٠١٠ضاحات الصادرة خالل سنة يواإل٢٠٠٨لسنة ١٣صافي األرباح وفقاً للقانون رقم 

أرقام المقارنة٣٨

متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على التناسق مع أرقام سنة ٢٠١٤تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة في سنة 

التصنيف أي أثر على صافي الربح الموحد أو إجمالي ذلكلم يكن إلعادة أثير التعديل المفصح عنه أدناه ،باستثناء ت. ٢٠١٥

لسنة المقارنة.ةحقوق المساهمين الموحد

تعديل

٢٠١٤ديسمبر ٣١

بعد التعديل

التغييرات نتيجة 

التغير في سياسة 

قبل التعديلمحاسبية
الف ريال قطريطريالف ريال قالف ريال قطري

بيان المركز المالي الموحد

-١٥,٥٢١١٥,٥٢١موجودات غير ملموسة 

٤٦٦,٥٠١)١٥,٥٢١(٤٥٠,٩٨٠موجودات أخرى


