
  )ش.م.ق(البنك األهلي 
  

   البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 



 

  )ش.م.ق(البنك األهلي 

 

  المحتويات

 البيانات المالية الموحدة

 

  الصفحة  

 

  

  --   الحسابات المستقلمدقق تقرير 

  

  ١  بيان المركز المالي الموحد

  

  ٢  الموحد الدخلبيان 

  

  ٣  بيان الدخل الشامل الموحد

  

  ٥-٤  الموحد المساهمينت في حقوق بيان التغيرا

  

  ٦  بيان التدفقات النقدية الموحد

  

  ٥٩-  ٧  والمعلومات المكملة ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  
 ٣٠٠١٠ق.ر. 

  
٢٠١٧/Walid/FY٠٠٠٠٠RN:  

  
  تقر�ر مدق الحسا�ات المستقل
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  (ش.م.ق) البنك األهلي

  قطر –الدوحة 

  

  

  الـرأ'

األهلي ( "البنك") وشر+اتها التا*عة (و�شار إلیها مجتمعة بـ"المجموعة")، والتي تتكون من  لقد قمنا بتدقی� الب�انات المال�ة الموحدة للبنك
من الب�انات المال�ة الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق  و+الً  ٢٠١٦د�سمبر  ٣١ب�ان المر+ز المالي الموحد +ما في 

ملخصًا للس�اسات المحاسب�ة متضمنة  الب�انات المال�ة الموحدة حول ر>خ، وٕا�ضاحاتالملك�ة والتدفقات النقد�ة للسنة المنته�ة بذلك التا
 الهامة.

+ما في  د للمجموعة، من +افة النواحي الجوهر>ة، المر+ز المالي الموحفي رأینا، أن الب�انات المال�ة الموحدة المرفقة تظهر *صورة عادلة
فقًا للمعاییر الدول�ة للتقار>ر المال�ة للسنة المنته�ة في ذلك التار>خ و ا النقد�ة الموحدة وأدائها المالي الموحد وتدفقاته ٢٠١٦د�سمبر  ٣١

  .المعمول بها مصرف قطر المر+زC  ولوائح
 

  أساس الـرأ'

قی� حول تدلقد قمنا بتدق�قنا وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقی�. إن مسؤولیتنا *موجب تلك المعاییر موضحة في فقرة مسؤول�ة مدق� الحسا*ات 
تقر>رنا. +ما أننا مستقلون عن البنك وف� معاییر السلوك الدول�ة لمجلس المحاسبین "قواعد السلوك للمحاسبین  الب�انات المال�ة الموحدة في

ألخالق�ة األخرI نا التزمنا *مسؤولیتهذا، وقد إقطر.  المهنیین" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدق�قنا للب�انات المال�ة الموحدة في دولة
  .حول التدقی� لهذه المتطل*ات. ونعتقد *أن بّینات التدقی� الثبوت�ة التي حصلنا علیها +اف�ة ومالئمة لتوفیر أساسَا لرأینا وفقاً 
  

  أمور التدقی الرئ+س+ة

تم قد الحال�ة. و المال�ة الموحدة للسنه ذه الب�انات لهاألكثر أهم�ة في تدق�قنا  األمور تقدیرنا المهني، هي ، *حسبأمور التدقی� الرئ�س�ة إن
*شأنها. إن أمور التدقی� و>ن رأینا حولها، وال نبدC رأ�ًا منفصًال مور في س�اق تدق�قنا للب�انات المال�ة الموحدة ++ل، وفي تكل هذه األتناو 

 المال�ة الموحدة: الموضحة أدناه متعلقة *الب�اناتالرئ�س�ة 
 
  

  
  

  



 

 

  تقر�ر مدق الحسا�ات المستقل (تتمة)

  

  ؟خالل عمل+ة التدقی مور التدقی الرئ+س+ةأ /+ف+ة تناول  أمور التدقی الرئ+س+ة

    مخصص تدني قروض وسلف لعمالء
لعمالء اقروض وسلف  ، تمثل ق�مة٢٠١٦د�سمبر  ٣١+ما في 

مل�ار ر>ال قطرC) من إجمالي  ٢٦,٩*المائة ( ٧٠ هتنسب ما
 موجودات المجموعة.

هناك خطر یتعل� بإحتمال وجود تدني في ق�مة قروض وسلف 
وفقًا للمعاییر  تكو>ن مخصصات تدني معقولة عدم معلعمالء ا

، المعمول بها مصرف قطر المر+زC  لوائحو  الدول�ة للتقار>ر المال�ة
تم إتخاذها من التي  ح+اماألفتراضات و اإلعین اإلعت*ار مع األخذ *

لذلك، من المحتمل أن تكون الق�مة الدفتر>ة لقروض  اإلدارة. قبل
  القابلة لإلسترداد.المقّدرة  ةمن الق�م أعلىلعمالء اوسلف 

من  ١٠) و رقم ٢(أ)(٥) و رقم ٣(ب)(٤ رقم إن اإل�ضاحات
تدني  حول مخصصاتالب�انات المال�ة الموحدة تعرض تفاصیل 

  لعمالء.ا قروض وسلف

 المتعلقة الرقا*ة وٕاجراءاتلقد قمنا بتقی�م وٕاخت*ار مدI +فاءة تصم�م 
 تقی�م وٕاخت*ار إلى ومتا*عة القروض والسلف *اإلضافة منح عمل�ات*

تم إخت*ار الرقا*ة على  +ما. بها الخاصة واإلحتسا*ات ب�انات تدني الق�مة
  إحتساب تدني الق�مة. مل�اتالخاصة *عالمعلومات  أنظمة

العمالء بإستخدام تقن�ات قروض وسلف الر عینة من بإخت�القد قمنا 
أC متطل*ات منصوص علیها من قبل مهن�ة إلخت�ار العینات مع مراعاة 

 Cا إذا +ان هنالك أدلة مف�قمنا *التحق�  +ما ،مصرف قطر المر+ز
�م مدI وتقیمالء العوجود تدني في ق�مة قروض وسلف  موضوع�ة على

 ولوائح للمعاییر الدول�ة للتقار>ر المال�ة معقول�ة مخصص التدني وفقاً 
 Cذا مراعاة مؤشرات التعثر . یتضمن هالمعمول بها مصرف قطر المر+ز

مصرف قطر  في لوائحشرة المنصوص علیها لم*اوغیر ا الم*اشرة
  .لتقار>ر المال�ةر الدول�ة لاییمعالالمر+زC و 

 ذات الصلة +اف�ة وفقاً ما إذا +انت اإل�ضاحات ف�م لقد قمنا بتقی�
مصرف قطر المر+زC لوائح لمتطل*ات المعاییر الدول�ة للتقار>ر المال�ة و 

  .المعمول بها
  

  الرئ+س+ة؟ قی/+ف+ة تناول عمل+ة التدقی التي قمنا بها أمور التد  مخصص تدني إستثمارات مال+ة

 ١٥المال�ة تمثل ، +انت اإلستثمارات ٢٠١٦د�سمبر  ٣١+ما في 
مل�ار ر>ال قطرC) من إجمالي موجودات المجموعة.  ٥,٦*المائة (

في الب�انات المال�ة  ١١رقم  �ضاح+ما هو موضح في اإل
الموحدة، تتضمن اإلستثمارات المال�ة للبنك موجودات مال�ة متاحة 
للب�ع ومحتفd بها حتى تار>خ اإلستحقاق. یتم ق�اس الموجودات 

ة للب�ع *الق�مة العادلة، بینما یتم ق�اس الموجودات المال�ة المتاح
المال�ة المحتفd بها حتى تار>خ اإلستحقاق *التكلفة المطفأة. 

 ف�ما یخصاإلدارة  تم اإلفصاح عن إعت*ارات*اإلضافة إلى ذلك، 
تدني ق�مة الموجودات المال�ة المتاحة للب�ع والمحتفd بها حتى 

  .١١و ) ٣(ج)(٣ مرق تار>خ اإلستحقاق في اإل�ضاحات

هناك خطر یتعل� بإحتمال وجود تدني في ق�مة اإلستثمارات 
وفقًا للمعاییر  مخصصات تدني معقولة عدم تكو>ن معالمال�ة 

مصرف قطر المر+زC المعمول  وٕارشاداتالدول�ة للتقار>ر المال�ة 
لذلك،  ، مع األخذ *عین اإلعت*ار إفتراضات وأح+ام اإلدارة. بها

من  أعلىتكون الق�مة الدفتر>ة لإلستثمارات المال�ة  من المحتمل أن
  المقّدرة القابلة لإلسترداد. ةالق�م

 المتعلقةالرقا*ة  وٕاجراءاتلقد قمنا بتقی�م وٕاخت*ار مدI +فاءة تصم�م 
   تدني اإلستثمارات المال�ة. ب

تقن�ات مهن�ة لقد قمنا بإخت�ار عینة من اإلستثمارات المال�ة بإستخدام 
ا إذا +ان هنالك أدلة موضوع�ة مف�قمنا *التحق�  +ما ،لعیناتإلخت�ار ا

معقول�ة  وجود تدني في ق�مة اإلستثمارات المال�ة وتقی�م مدI ىعل
   لمتطل*ات المعاییر الدول�ة للتقار>ر المال�ة. خسائر التدني وفقاً 

لقد قمنا بتقی�م ف�ما إذا +انت اإل�ضاحات ذات الصلة +اف�ة وفقًا  لقد
مصرف قطر  معاییر الدول�ة للتقار>ر المال�ة وٕارشاداتال لمتطل*ات

  المر+زC المعمول بها.
  

  

  



 

 

  تقر�ر مدق الحسا�ات المستقل (تتمة)

  

  أخر=  معلومات

الذC حصلنا عل�ه قبل تار>خ  معلومات األخرI من تقر>ر مجلس اإلدارةهو المسؤول عن المعلومات األخرI. تتكون ال اإلدارة إن مجلس
الب�انات المال�ة  المعلومات األخرI  تضمنتال ، لنا *عد تار>خ تقر>ر التدقی�المتوقع تسل�مه والتقر>ر السنوC  ،تقر>ر مدق� الحسا*ات

 نبدC أC. إن رأینا حول الب�انات المال�ة الموحدة ال یتناول المعلومات األخرI، حیث أننا ال وتقر>ر مدق� الحسا*ات الخاص بنا الموحدة
  .حولهاستنتاج تأكید أو إ

ما إذا +انت هذه ف�إلطالع على المعلومات األخرI، وgذلك، نقوم بتحدید مسؤولیتنا *ا تتمثل�ة الموحدة، ف�ما یتعل� بتدق�قنا للب�انات المال
مع الب�انات المال�ة الموحدة أو المعلومات التي حصلنا علیها أثناء ق�امنا *أعمال التدقی�، أو تلك  لومات األخرI غیر متوافقة جوهر>اً المع

 حصلنا التي األخرI  المعلومات على *ه قمنا الذC العمل على اً بناء لنا تبین إذا .جوهر>ة ضمن أخطاءح *طر>قة أخرI أنها تتالتي یتض
 لدینا یوجد ال .ذلك عن *اإلفصاح مطالبون  فإننا جوهر>ة أخطاء على تحتوC  المعلومات هذه *أن الحسا*ات، مدق� تقر>ر تار>خ قبل علیها

Cحولها ملحظات أ.  
  

  في اعداد الب+انات المال+ة الموحدةمسؤول+ات مجلس اإلدارة 

 للوائحهذه الب�انات المال�ة الموحدة وعرضها *صورة عادلة وفقًا للمعاییر الدول�ة للتقار>ر المال�ة و+ذلك  إعدادإن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
 Cبإنظمة الرقا*ة الداخل�ة التي �عتبرها مجلس اإلدارة بها المعمول مصرف قطر المر+ز iضرور>ة لغرض إعداد الب�انات المال�ة ، واإلحتفا

  الموحدة *صورة عادلة خال�ة من أخطاء جوهر>ة، سواء +انت ناشئة عن احت�ال أو خطأ.

اح متى عند إعداد الب�انات المال�ة الموحدة، إن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقی�م قدرة المجموعة على اإلستمرار +مجموعة مستمرة واإلفص
ــــدأ اإلستمرار> ـةر المتعلقة *اإلستمرار>ألمو ، عن ااً +ان مناس* ة المحاسبي، ما لم ینوC مجلس اإلدارة تصف�ة المجموعة أو وقف وٕاعتماد مب

  عمل�اتها، أو ال یوجد لدیها بدیل واقعي اال الق�ام بذلك.

  إعداد التقار>ر المال�ة للمجموعة. عمل�ةعن اإلشراف على اإلدارة مسؤول  مجلس و�عتبر
  

  دق الحسا�ات حول تدقی الب+انات المال+ة الموحدةمسؤول+ات م

إن غایتنا تتمثل *الحصول على تأكید معقول ف�ما إذا +انت الب�انات المال�ة الموحدة خال�ة *صورة عامة من أخطاء جوهر>ة، سواء +انت 
من التأكید، وال �ضمن أن  مستوI عالٍ  ان التأكید المعقول هوناشئة عن احت�ال أو عن خطأ، وٕاصدار تقر>ر المدق� الذC �شمل رأینا. 

أC خطأ جوهرC في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن  اً ر الدول�ة للتدقی� سوف تكشف دائمللمعایی عمل�ة التدقی� التي تّمت وفقاً 
اد�ة المتخذة من قتصإلالمتوقع تأثیرها على القرارات ااإلحت�ال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهر>ة *ش+ل فردC أو ُمجّمع ف�ما إذا +ان من 

  على هذه الب�انات المال�ة الموحدة. المستخدمین بناءاً 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 تقر�ر مدق الحسا�ات المستقل (تتمة)

  

  تتمة)( ل تدقی الب+انات المال+ة الموحدةمسؤول+ات مدق الحسا�ات حو

  المهني طوال فترة التدقی�. +ما نقوم أ�ضَا: الشك+جزء من عمل�ة التدقی� الدول�ة، فإننا نمارس التقدیر المهني ونحافd على 
، سواء +انت ناشئة عن احت�ال أو عن خطأ، *التصم�م والق�ام هر>ة في الب�انات المال�ة الموحدةبتحدید وتقی�م مخاطر االخطاء الجو  •

دقی� *ما ینسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقی� +اف�ة ومناس*ة توفر أساسا لرأینا. ان مخاطر عدم اكتشاف بإجراءات الت
خطأ جوهرC ناتج عن االحت�ال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث �شمل االحت�ال التواطؤ، التزو>ر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل 

 أو تجاوز نظام الرقا*ة الداخلي. 

*اإلطالع على نظام الرقا*ة الداخلي ذات الصلة *التدقی� من أجل تصم�م إجراءات تدقی� مناس*ة حسب الظروف، ولكن ل�س *غرض  •
 إبداء رأC حول فعال�ة الرقا*ة الداخل�ة. 

 من قبل اإلدارة. بتقی�م مالءمة الس�اسات المحاسب�ة المت*عة ومعقول�ة التقدیرات المحاسب�ة واإل�ضاحات المتعلقة بها المعدة •

بإستنتاج مدI مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرار>ة المحاسبي، وgناء على أدلة التدقی� التي تم الحصول علیها، في حال وجود  •
حالة جوهر>ة من عدم ال�قین متعلقة *أحداث أو ظـــروف قد تثیر ش+و+ًا جوهر>ة حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال 

ستنتاج بوجود حالة جوهر>ة من عدم الت�قن، یتوجب علینا لفت اإلنت*اه في تقر>رنا إلى اإل�ضاحات ذات الصلة الواردة في الب�انات اإل
المال�ة الموحدة، أو، في حال +انت هذه اإل�ضاحات غیر +اف�ة یتوجب علینا تعدیل رأینا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة 

حصول علیها حتى تار>خ تقر>رنا. ومع ذلك، قد تؤدC األحداث أو الظروف المستقبل�ة *المجموعة إلى توقف أعمال التدقی� التي تم ال
 المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرار>ة.

�انات تقی�م العرض الشامل للب�انات المال�ة الموحدة وه�+لها والب�انات المتضمنة فیها، *ما في ذلك اإل�ضاحات، وف�ما إذا +انت الب •
 المال�ة الموحدة تظهر العمل�ات واألحداث ذات العالقة *طر>قة تحق� العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقی� +اف�ة ومناس*ة ف�ما یتعل� *المعلومات المال�ة من الك�انات أو األنشطة التجار>ة داخل المجموعة إلبداء  •
لتوج�ه واإلشراف وٕاجراء المراجعة للمجموعة. ونحن ال نزال المسؤولین الرأC حول الب�انات المال�ة الموحدة. نحن مسؤولون عن ا

  الوحیدین عن رأینا حول التدقی�.

المخطm له وتوقیت ونتائج التدقی� الهامة، *ما في ذلك أC  النطاقف�ما یتعل�، *األمور األخرI،  على الحو+مة ئمینم *التواصل مع القانقو 
  نا في نظام الرقا*ة الداخلي.خلل جوهرC یتبین لنا من خالل تدق�ق

 +ما نقوم بتزو>د القائمین على الحو+مة بب�ان �ظهر إمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة *اإلستقالل�ة، والتواصل معهم بخصوص جم�ع
لحما�ة ذات الصلة متى +ان العالقات وغیرها من المسائل التي �حتمل اإلعتقاد أنها قد تؤثر تأثیًرا معقوًال على استقاللیتنا وٕاجراءات ا

  مناسً*ا. 

، نقوم بتحدید هذه األمور التي +ان لها األثر األكبر في تدقی� الب�انات ةأعضاء مجلس اإلدار التي تم التوصل *شأنها مع  مورمن األ
حول التدقی� إال إذا حال القانون الحال�ة، والتي تعد أمور تدقی� رئ�س�ة. نقوم *اإلفصاح عن هذه األمور في تقر>رنا  للسنةالمال�ة الموحدة 

أو األنظمة دون اإلفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغا�ة، أن ال یتم اإلفصاح عن أمر معین في تقر>رنا في حال 
 ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلب�ة قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  تقر�ر مدق الحسا�ات المستقل (تتمة)

  

  تقر�ر حول المتطل�ات القانون+ة والتشر�ع+ة األخر= 

برأینا أ�ضًا، أن البنك �حتفd *سجالت محاسب�ة منتظمة. +ما وقد حصلنا على +افة المعلومات واإلفصاحات التي رأیناها ضرور>ة 
مع سجالت ودفاتر البنك وأنه،  الموجه للجمع�ة العامة تتف�في تقر>ر مجلس اإلدارة  الواردة�قنا، وأن الب�انات المال�ة الموحدة ألغراض تدق

 ٢٠١٢) لعام ١٣قانون مصرف قطر المر+زC رقم (ح+ام وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا، لم تقع خالل السنة المال�ة مخالفات أل
على وجه قد یؤثر *ش+ل جوهرC في نشاn البنك أو  المجموعةأو ألح+ام عقد تأس�س  المعمول بها ت التجار>ة القطرC أو قانون الشر+ا

  في مر+زه المالي.
  

 قطر  –في الدوحة 

 ٢٠١٧ ینایر ٢٢

 دیلو�ت آند توش عن
  فــــرع قطــــــر

  

  

  

 

ــــلـــد ســــیــــول     مـــیـ

  شـــــر�ــــــــك

  )٣١٩ا�ات رقم (سجل مراقبي الحس
 

 

 



 

 

  .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اً تشكل جزء ٣٤إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

١  

  
                                                             )ش.م.ق(البنك األهلي 

  ألف لایر قطري  بيان المركز المالي الموحد

 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ إيضاح ديسمبر  ٣١كما في 

     
     الموجودات 

 ١٬١٣٢٬٦٠٦  ١٫٧٨٩٫٢٩٧ ٨ المصرف المركزينقد وأرصدة لدى 

 ١٬٦٦١٬٧٩٣  ٣٫٢٦١٫٩١٣ ٩ لوب من بنوكمط

 ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ ١٠ لعمالءقروض وسلف 

 ٤٬٨٥١٬٢٣١  ٥٫٥٧٠٫٩٠٢ ١١ ستثمارات ماليةإ

 ٢٦٢٬٧٥٨  ٢٧٥٫١٨٦ ١٢ ممتلكات  ومعدات 

 ٣٤٥٬٩٥٨  ٤٠٦٫٥٠٧ ١٣ موجودات أخرى 

 ٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥  ٣٨٫١٦٥٫٢١٠  إجمالي الموجودات 

     

     المطلوبات 

 ٢٬٦٣٨٬٢٨٩  ١٫٢٧٦٫٢٦٥ ١٤ مطلوب إلى بنوك

 ١٬٥٤٩٬٩٠٠  ٢٫٢٣٧٫٦٢٩    شهادات إيداع

 ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠  ٢٥٬٠١٠٬٨٦٢ ١٥ عمالءودائع 

 --   ١٬٨١٠٬٦٢٥ (أ) ١٦ دين سندات

 ١٨٢٬٠٠٠  ١٨٢٫٠٠٠ )(ب ١٦ دين مساند

 ٢٬٠٥٤٬٨٦٦  ١٫٨٨٦٫٩٤٩  (ج) ١٦  قروض أخرى

 ٩٤٩٬٤٥٥  ٩٠٠٫٦٨١ ١٧ مطلوبات أخرى 

 ٢٧٬٧٥٨٬٦٠٠  ٣٣٫٣٠٥٫٠١١  إجمالي المطلوبات 

     

     حقوق الملكية

 ١٬٨١٧٬١٧٣  ١٫٩٠٨٫٠٣١ (أ) ١٨ رأس المال 

 ١٬٤٦٢٬٦٢١  ١٫٥٢٥٫٧٩٦ (ب) ١٨ حتياطي قانوني إ

 ٥٣٦٬٣٥٣  ٦٠٩٫٥٠٥ (ج) ١٨ مخاطرإحتياطي 

 ٣٥٬٣٣٥  ١١٫٨٠١ (د) ١٨ عادلة قيمة  يإحتياط

 ٦٨٨٬٨٧٣  ٨٠٥٫٠٦٦  رباح مدورةأ

 ٤٬٥٤٠٬٣٥٥  ٤٫٨٦٠٫١٩٩  إجمالي حقوق الملكية 

 ٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥  ٣٨٫١٦٥٫٢١٠  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

  
  ووقعها بالنيابة عنه كل من: ٢٠١٧ يناير ٢٢تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 

  
  
  

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

 الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني

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

 صالح مراد

 الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 

 

 

  



 

 

  .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اً تشكل جزء ٣٤إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٢  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
  ألف لایر قطري  الموحد الدخلبيان 

  

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  إيضاح  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

    
   

      

 ١٬١١٩٬٥٥٦  ١٫٢٨٢٫٤٢٧ ١٩  إيرادات فوائد  

 )٣٥٧٬٧٢٣(  )٥٤٧٫٣٥٩( ٢٠  مصروفات فوائد 

 ٧٦١٬٨٣٣  ٧٣٥٫٠٦٨  فوائد صافي إيرادات 

         
 ١٥٦٬٦٧٧  ١٦٨٫٧٨٩ ٢١  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

      

 ٢٤٫٩٤٤  ١٧٫٠٧٠ ٢٢ ربح من عمليات نقد أجنبي

 ٤٥٬٦١١  ٣١٫١٧٣ ٢٣ مالية ات من إستثمارات إيراد

 ٦٬٧٩٥  ٦٫٥٦٠ ٢٤  إيرادات تشغيلية أخرى

 ٩٩٥٬٨٦٠   ٩٥٨٫٦٦٠  تشغيلية صافي إيرادات 

     

 )١٧٣٬٨٢٣(  )١٧٢٫٦٥٨( ٢٥  ليف موظفينتكا

 )٢٢٬٦٠٢(   )٢٧٫٨٥٨( ١٢ هالك ستإ

 )١٥٬٤٢٨(   ١٠٫٨١٩  (ج) ١٠  لعمالءاتدني قيمة قروض صافي إستردادات / (مخصص) 

 ١٬٥٥٣   -  (أ) ١٧  قضايا قانونيةصافي إسترداد مخصص 

 )٤٥٬٢٩٧(   )٤٣٫٥٣١(  (ج) ١١  ماليةستثمارات تدني قيمة إصافي خسارة 

 )٩٢٬٥٤٣(   )٩٣٫٦٨٤( ٢٦  وفات أخرىمصر

   )٣٤٨٬١٤٠(   )٣٢٦٫٩١٢( 

 ٦٤٧٬٧٢٠   ٦٣١٫٧٤٨   ربح السنة

         
         

  ٣،٣٩    ٣،٣١ ٢٧  العائد على السهم

 

  

    



 

 

  .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اً تشكل جزء ٣٤إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٣  

  )ش.م.ق(البنك األهلي 
 ألف لایر قطري            بيان الدخل الشامل الموحد

  

  
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  إيضاح  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

   
   

 ٦٤٧٬٧٢٠  ٦٣١٫٧٤٨    ربح السنة

          
      للسنة ىخربنود الدخل الشامل األ

ً صنيفها بنود يمكن أن يعاد ت       :الربح أو الخسارة إلى الحقا

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 )٣٤٬٥٠٧(  )٥٨٫٠٥٥( (د) ١٨   عادلة خالل السنةقيمة خسائر 

 ٣٤٬٠٧٧  ٤٣٫٥٣١ (د) ١٨   بيان الدخلمحولة إلى تدني قيمة صافي خسارة 

 )١٤٬٠٧٢( )٩٫٠٦٥(  (د) ١٨   محققة خالل السنة

ة عند إعادة التصنيف إلى قروض وسلف أة خالل السنمطف
 ٣٠  ٥٥ (د) ١٨   عمالءل

 )١٤٬٤٧٢(   )٢٣٫٥٣٤(   للسنة ىخراأل ةبنود الخسارة الشاملإجمالي 

 ٦٣٣٬٢٤٨   ٦٠٨٫٢١٤    إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

 

  .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اً تشكل جزء ٣٤إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٤  

  

  )ش.م.ق(البنك األهلي 
 قطريألف لایر  الموحد التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

    إحتياطي قانوني    رأس المال  إيضاح  
إحتياطي 
    المخاطر

إحتياطي القيمة 
    أرباح مدورة    العادلة

إجمالي حقوق 
  الملكية

  ٤٬١٧١٬٠٩٦    ٥٧٩٬٩٦٧    ٤٩٬٨٠٧    ٤٩١٬٤٩٨    ١٬٣٩٧٬٨٤٩    ١٬٦٥١٬٩٧٥    ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

                          ةإجمالي الدخل الشامل خالل السن
  ٦٤٧٬٧٢٠    ٦٤٧٬٧٢٠    -    -    -    -    ربح السنة    
  )١٤٬٤٧٢(    -    )١٤٬٤٧٢(    -    -    -    بنود الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة   

  ٦٣٣٬٢٤٨    ٦٤٧٬٧٢٠    )١٤٬٤٧٢(                إجمالي الدخل الشامل خالل السنة

                          
  -    )٤٤٬٨٥٥(    -    ٤٤٬٨٥٥    -    -  (ج) ١٨  ل إلى إحتياطي مخاطرمحوّ 
  -    )٦٤٬٧٧٢(    -    -    ٦٤٬٧٧٢    -  (ب) ١٨  إلى إحتياطي قانونيل محوّ 
  )١٦٬١٩٣(    )١٦٬١٩٣(    -    -    -    -  ٣٢  جتماعية والرياضية للسنةإلى صندوق األنشطة اإلل محوّ 

                          
                          معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

                          همات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:مسا
  -    )١٦٥٬١٩٨(    -    -    -    ١٦٥٬١٩٨  (أ) ١٨  رةأسهم مجانية مصدّ 

  )٢٤٧٬٧٩٦(    )٢٤٧٬٧٩٦(    -    -    -    -  )هـ( ١٨  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٢٤٧٬٧٩٦(    )٤١٢٬٩٩٤(    -    -    -    ١٦٥٬١٩٨    إجمالي المساهمات من والتوزيعات لمالكي حقوق الملكية

  ٤٬٥٤٠٬٣٥٥    ٦٨٨٬٨٧٣    ٣٥٬٣٣٥    ٥٣٦٬٣٥٣    ١٬٤٦٢٬٦٢١    ١٬٨١٧٬١٧٣    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  

  

  

  



 

 

 

  .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اً تشكل جزء ٣٤إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٥  

  

  )ش.م.ق(البنك األهلي 
 ألف لایر قطري بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
    حتياطي قانونيإ    رأس المال  إيضاح  

حتياطي إ
    المخاطر

إحتياطي 
    مدورةأرباح     القيمة العادلة

إجمالي حقوق 
  الملكية

  ٤٫٥٤٠٫٣٥٥    ٦٨٨٫٨٧٢    ٣٥٫٣٣٥    ٥٣٦٫٣٥٣    ١٫٤٦٢٫٦٢١    ١٫٨١٧٫١٧٣    ٢٠١٦يناير  ١د في الرصي

                          إجمالي الدخل الشامل خالل السنة
  ٦٣١٫٧٤٨    ٦٣١٫٧٤٨    -    -    -    -    ربح السنة    
  )٢٣٫٥٣٤(    -    )٢٣٫٥٣٤(    -    -    -    للسنةبنود الخسارة الشاملة اآلخرى    

  ٦٠٨٫٢١٤    ٦٣١٫٧٤٨    )٢٣٫٥٣٤(    -    -    -    خالل السنة إجمالي الدخل الشامل

                          
  -    )٧٣٫١٥٢(    -    ٧٣٫١٥٢    -    -  (ج) ١٨  مخاطرإلى إحتياطي ل محوّ 
  -    )٦٣٫١٧٥(    -    -    ٦٣٬١٧٥    -  (ب) ١٨  قانونيإلى إحتياطي ل محوّ 
  )١٥٫٧٩٤(    )١٥٫٧٩٤(    -    -    -    -  ٣٢  لسنةإلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية لل محوّ 

                          
                          معامالت مع مالكي حقوق الملكية معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

                          مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:

  -    )٩٠٫٨٥٨(    -    -    -    ٩٠٫٨٥٨  (أ) ١٨  رةأسهم مجانية مصدّ 
  )٢٧٢٫٥٧٦(    )٢٧٢٫٥٧٦(    -    -    -    -  )هـ( ١٨  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٢٧٢٫٥٧٦(    )٣٦٣٫٤٣٤(    -    -    -    ٩٠٫٨٥٨    مالكي حقوق الملكيةمالي المساهمات من والتوزيعات لإج

  ٤٫٨٦٠٫١٩٩    ٨٠٥٫٠٦٦    ١١٫٨٠١    ٦٠٩٫٥٠٥    ١٫٥٢٥٫٧٩٦    ١٫٩٠٨٫٠٣١    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 

  

  



 

 

  .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اً تشكل جزء ٣٤إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٦  

  

  )ش.م.ق(البنك األهلي 

 ألف لایر قطري بيان التدفقات النقدية الموحد

  
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  إيضاح  ديسمبر  ٣١نة المنتهية في للس

       
          يةنشطة التشغيلاألالتدفقات النقدية من 

 ٦٤٧٬٧٢٠   ٦٣١٫٧٤٨    ربح السنة 

        تعديالت:

 ١٥٬٤٢٨  )١٠٫٨١٩(  (ج) ١٠  (إسترداد) / خسارة تدني قيمة قروض وسلف لعمالءصافي 

 (١٬٥٥٣)  -  )أ( ١٧  ضايا قانونيةق صافي إسترداد

 ٤٥٬٢٩٧  ٤٣٫٥٣١  (ج) ١١  ماليةة تدني قيمة إستثمارات خسار

 ٢٢٬٦٠٢  ٢٧٫٨٥٨  ١٢  هالك ستإ

 (٣٢٬٥٤١)   )٢٤٫٠٠٦(  ٢٣  يع موجودات مالية متاحة للبيعبمن صافي ربح 

 ٦٩٦٬٩٥٣   ٦٦٨٫٣١٢    الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

  
   )٨٣٫٨٣٤(   يالتغير في أرصدة لدى المصرف المركز

  
(٥٣٬١٩٥) 

 (٢٬٧٦٣٬٣٢٤)  )٢٫٨٠٤٫٦٧٠(    عمالءوسلف لالتغير في قروض 

 (٥٣٬١٤٨)   )٦٠٫٥٤٩(  أخرىالتغير في موجودات 

 ١١٠٬٦٦٣   )١٫٣٦٢٫٠٢٤(  مطلوب إلى بنوكالتغير في 

 ٤٩١٬٠١٣   ٤٫٦٢٦٫٧٧٢  عمالءالتغير في ودائع 

 (٨٤٢٬٩٠٠)  ٦٨٧٫٧٢٩   إيداعالتغير في شهادات 

 ١٩٧٬٥٩٧   )٦٤٫٥٦٨(    أخرىالتغير في مطلوبات 

 )٢٬٢١٦٬٣٤١(   ١٫٦٠٧٫١٦٨  يةنشطة التشغيل) األالمستخدم فيالناتج من / ( صافي النقد

          يةستثماراإلنشطة األالتدفقات النقدية من 
 (١٬٢٧٥٬٢٥٠)  )١٫٨٣١٫٠٧٤(    ستثمارات ماليةشراء إ

 ١٬٣٤١٬٧٥٤   ١٫٠٦٧٫٠٣٧    متحصالت من بيع استثمارات مالية

 (٣٣٬٣٠٦)   )٤٠٫٢٨٦(  ١٢  ء ممتلكات ومعدات شرا

 ٣٣٬١٩٨   )٨٠٤٫٣٢٣(    يةستثماراإلنشطة األالناتج من  (المستخدم في) / صافي النقد

          يةالتمويلنشطة األالتدفقات النقدية من 

 --    ١٬٨١٠٬٦٢٥    متحصالت من إصدار سندات دين

 ٥٧٨٬٢٨٤   )١٦٧٫٩١٧(  )ج( ١٦  أخرىوض متحصالت من قر(سداد) / صافي 

 (٢٤٧٬٧٩٦)   )٢٧٢٫٥٧٦(    توزيعات أرباح مدفوعة

 ٣٣٠٬٤٨٨   ١٫٣٧٠٫١٣٢    يةالتمويلنشطة األصافي النقد الناتج من 

 (١٬٨٥٢٬٦٥٥)   ٢٫١٧٢٫٩٧٧    في النقد وشبه النقد  / (النقص) الزيادة صافي

 ٣٬٦٥٧٬١٥٣   ١٫٨٠٤٫٤٩٨    يناير ١النقد وشبه النقد في 

 ١٬٨٠٤٬٤٩٨   ٣٫٩٧٧٫٤٧٥  ٢٩  ديسمبر ٣١النقد وشبه النقد في 

        التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح 

           ١٬١٠٣٬٥٧٠   ١٫٢٦٥٫٣٦٤    فوائد مستلمة
 ٣٣٠٫٧٠٥   ٥٠٠٫٦٢١    فوائد مدفوعة

 ١٣٫٠٧٠   ٧٫١٦٧    توزيعات أرباح مستلمة
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  الكيان الصادر عنه التقرير  ١
كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم  ١٩٨٣تم تأسيس البنك األهلي ش.م.ق ("البنك") في دولة قطر عام 

. العنوان المسجل للبنك هو شارع سحيم بن ٨٩٨٩. رقم السجل التجاري للبنك هو ١٩٨٣لسنة  ٤٠األميري رقم 
ات المالية الموحدة للبنك للسنة البيان مدينة الدوحة في دولة قطر. تتكون في ٢٣٠٩حمد في منطقة السد ص ب 

ً البنك وشركمن ا ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في  ") ومنفردين ("شركات ("المجموعة ته التابعة (يشار إليهم جميعا
 ١٥ت واألفراد وأنشطة الوساطة ولها المصرفية للشركا بشكل رئيسي األعمال المجموعة. تزاول )المجموعة")

 ً   في قطر. فرعا
  للبنك هي: األساسيةة التابعالشركات 

  بلد التأسيس  اسم الشركة
رأس مال 

  الشركة
أنشطة 
  الشركة

  نسبة الملكية 
٢٠١٦  

نسبة الملكية 
٢٠١٥  

شركة األهلي للوساطة 
، سجل تجاري رقم ش.ش.و

)٤٧٩٤٣(  
  قطر

مليون لایر  ٥٠
  قطري

  وساطة
(منذ  %١٠٠

  التأسيس)
١٠٠  

البنك األهلي القطري للتمويل 
  المحدود 

  دوالر أمريكي ١  مانجزر كاي
إصدار 
  سندات دين

١٠٠  -  

تفاقية مع البنك لتحويل دورها كمؤسس لصندوق قامت شركة أموال ش.م.ق بإبرام إ ٢٠١٤يونيو  ١٥من  بدءاً 
  إلى البنك بموافقة مصرف قطر المركزي. قطر جيت من الفئة (ق) 

  

  أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان االلتزام  (أ)

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادّ تم إعداد البيانات المالية  رة عن المجلس الدولي للمعايير الموحدة وفقا
  .وقانون الشركات التجارية القطريا المعمول به لوائح مصرف قطر المركزيوالمحاسبية 

  
  أساس القياس  (ب)

المدرجة ضمن لبنود الهامة التالية ستثناء ااً على أساس التكلفة التاريخية بإتم إعداد البيانات المالية الموحدة بناء
  بيان المركز المالي الموحد والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:

 المشتقات •

 ؛ والموجودات المالية المتاحة للبيع •

الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها والمسجلة كبنود تحوط في عالقات القيمة العادلة المؤهلة  •
 للتحوط.

  
  الوظيفية وعملة العرضالعملة   (ج)

وهي العملة الوظيفية للمجموعة. فيما عدا ما تمت اإلشارة  بيانات المالية الموحدة باللایر القطريتم عرض هذه ال
تم تقييم العملة  إليه بخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایر.

  موعة باللایر القطري.الوظيفية للشركة التابعة للمج
 

  ستخدام األحكام والتقديرات إ  (د)
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية 

فتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات وإ
  اإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.و

فتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية تتم مراجعة التقديرات واإل
  التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك. الفترةفي 

في تطبيق السياسات ك حول التقديرات واألحكام األساسية علومات عن المجاالت الهامة للشكوتم وصف الم
  .٥لموحدة تحت إيضاح انات المالية افي البي المحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها
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 السياسات المحاسبية الهامة ٣

 تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة والواردة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات
  تساق من قبل كيانات المجموعة.المالية الموحدة، وتم تطبيقها بإ

  أساس التوحيد  أ)(
    الشركة التابعة  )١(

التابعة في  م إدراج البيانات المالية للشركةالمجموعة. يت اتسيطر عليه تثمر فيهاشركة مسالتابعة هي  ةالشرك
  البيانات المالية الموحدة من تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرة.

لديها حق في إيرادات متنوعة من  أو إذا كانت لها صلة بإيراداتها شركة مستثمر فيهاتسيطر المجموعة على 
الشركة ه اإليرادات من خالل سلطتها على ولديها القدرة على التأثير على هذمستثمر فيها البالشركة طها رتباإ

  . المستثمر فيها

لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي  تم تغيير السياسات المحاسبية للشركة التابعة عندما يكون ذلك ضرورياً ي
  تتبعها المجموعة.

  ند التوحيدالمعامالت المستبعدة ع  )٢(
ستبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة الناشئة من التعامالت بين شركات يتم إ

ستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة المكاسب غير البيانات المالية الموحدة. يتم إ المجموعة عند إعداد
  قيمة.في ال تدنيالمحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه 

  العملة األجنبية  ب)(
  المعامالت واألرصدة بالعملة األجنبية

ة بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية الخاص السداديتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب 
  في تواريخ المعامالت. بالعمليات بمعدالت الصرف السائدة

لوظيفية باستخدام معدالت مالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة ايتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بع
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة  يتمالسائدة في ذلك التاريخ.  الصرف

العادلة. يتم تحويل  في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العملة الوظيفية بسعر الصرف السائدالعادلة إلى 
ستخدام معدل فة التاريخية بالعملة األجنبية بإالموجودات والمطلوبات غير المالية التي تقاس من حيث التكل

  الصرف في تاريخ المعاملة.

عتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن يتم اإل
الربح أو  بات المالية بالعمالت األجنبية ضمنلصرف في نهاية الفترة للموجودات والمطلوالتحويل بأسعار ا

  الخسارة.

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ج)(
  عتراف والقياس المبدئياإل  )١(

من/ إلى بنوك وودائع العمالء وسندات الدين  والمطلوبلعمالء بالقروض والسلف  تعترف المجموعة مبدئياً 
عتراف بها األخرى يتم اإلجميع الموجودات والمطلوبات المالية إن مديونيات أخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه. و

 ً ً  التسويةفي تاريخ  مبدئيا   في النصوص التعاقدية لألداة. الذي تصبح فيه المجموعة طرفا

  التصنيف  )٢(
  الموجودات المالية

  واحد من الفئات التالية:في  ةالمالي البداية يتم تصنيف الموجوداتند ع

  القروض والذمم المدينة •

 ستحقاقمحتفظ بها حتى تاريخ اإل •

  متاحة للبيع  •

  المطلوبات المالية
  قامت المجموعة بتصنيف وقياس مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)  (ج)

  إلغاء االعتراف  )٣(
أو جزء من مجموعة موجودات مالية  ةمالي يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية (أو جزء من موجودات

  عندما:متشابهة، متى انطبق ذلك) 
 ة،المالي الموجوداتة في إستالم التدفقات النقدية من تنتهي الحقوق التعاقدي -
لتزام بدفع أو قبول إ و تقوم المجموعة بتحويل حقوقها بإستالم التدفقات النقدية من الموجودات الماليةأ -

 مرير،تالتدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية 
ت ) قام١وتكون إما ( الموجودات الماليةأو تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من  -

تحول أو تحتفظ بكافة المخاطر والعوائد من  لم) ٢أو ( بتحويل جميع مخاطر وعوائد الموجودات المالية
 لكنها تحول السيطرة عليه.و الموجودات المالية

بكافة المخاطر  ولم تحول أو تحتفظ ي استالم التدفقات النقدية من موجودات ماليةلمجموعة حقوقها فعندما تحول ا
إلى الحد  بالموجودات الماليةعتراف والعوائد من الموجودات المالية ولم تحول السيطرة عليها، فإنه يتم عندها اإل

  .مر المجموعة بإرتباطها بتلك الموجودات الماليةالذي تست
معامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد ملكية في ال

إلى حد  تستمر في اإلعتراف بالموجودات المالية المجموعة ة وتحتفظ بالسيطرة عليها، فإنالمالي الموجودات
. ةالمحول ت في قيمة الموجودات الماليةفيه إلى التغييرا بالحد الذي تتعرض إرتباطها المستمر والذي يتم تحديده

مقابل رسوم. يتم إلغاء االعتراف  ةالمالي الموجوداتلخدمة  المعامالت تحتفظ المجموعة بمطلوباتفي بعض 
بموجودات أو مطلوبات في عقد خدمة ق معايير إلغاء االعتراف. يتم االعتراف يحقتم تلو بالموجودات المالية 

  ألداء الخدمة. ية) كافاتأو أقل من (مطلوب ة) كافيدمة أكثر من (موجوداترسوم الخ إلى ما إذا كانت ستناداً إ
  التعاقدية. من أو إلغاء أو انتهاء مطلوباتهاعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ تلغي المجموعة اإل

  مقاصة األدوات  )٤(
نوني لمقاصة المبالغ المعترف بها يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية فقط عندما يكون هناك حق قا

  في نفس الوقت. وسداد المطلوبات سداد على أساس الصافي أو في تحقق الموجوداتويرغب البنك إما في ال
للتقارير  يتم عرض اإليرادات والمصاريف على أساس الصافي فقط عندما يسمح بذلك بموجب المعايير الدولية

شابهة تأو لألرباح أو الخسائر الناجمة عن مجموعة من المعامالت الم المالية وبموافقة مصرف قطر المركزي،
  كالموجودة ضمن أنشطة المتاجرة في المجموعة.

  مبادئ القياس  )٥(
  قياس التكلفة المطفأة

عند  ةالمالي اتأو المطلوب الموجوداتهي المبلغ الذي يقاس به  ةالمالي اتأو المطلوب للموجوداتالتكلفة المطفأة 
ً المبدئي  االعتراف ستخدام مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم بإإليه أو  منه مدفوعات السداد األصلية مضافاً  مطروحا

ً منه أي تخفيض طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المب دئي المعترف به ومبلغ االستحقاق مطروحا
كل الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تش حتساب معدل الربح الفعلي جميعفي القيمة. يتضمن إ لخسارة التدني
 ً   .معدل الفائدة الفعليل جزءاً متمما

 قياس القيمة العادلة
في معاملة نظامية بين أو دفعه للتنازل عن مطلوبات  السعر الذي يمكن إستالمه لبيع موجوداتالقيمة العادلة هي 

يمكن للمجموعة التي مالئمة الثر األسواق مشاركين في السوق في تاريخ القياس األصلي أو في حال غيابه أك
 ً تقوم  الوصول إليها في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة للمطلوب مخاطر تعثره. عندما يكون ذلك متاحا

ستخدام السعر المدرج في سوق نشطة لتلك األداة. يعتبر السوق على أنه عة بقياس القيمة العادلة ألداة بإالمجمو
تحدث بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات تسعير على  أو مطلوبات لموجوداتمالت بالنسبة نشط لو كانت المعا

  أساس مستمر.
ستخدام خدام تقنيات التقييم التي تضاعف إستسوق نشطة عندها تقوم المجموعة بإ لم يكن هناك سعر مدرج في إذا

ام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. ستخدمتوفرة والتي يمكن مالحظتها وتقلل من إالمدخالت ذات الصلة ال
عتبار عند تسعير يأخذها المشاركون في السوق في اإلتتضمن تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي س

  معاملة.
عندها تقوم المجموعة بقياس بالقيمة العادلة سعر عرض وطلب  ةالمقاس أو المطلوبات لو كان للموجودات

تمثل القيم  قصيرة بسعر الطلب.المراكز الذات  بسعر العرض والمطلوبات طويلةلامراكز الذات  الموجودات
 ً   .العادلة للمشتقات أسعار السوق المدرجة أو نماذج التسعير الداخلية، إن كان ذلك مالئما

) (ب ٥اإليضاح  ضمنتم تقديم تحليل عن القيم العادلة لألدوات المالية والمزيد من التفاصيل عن كيفية قياسها 
)١.(  
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)  ج)(

 القيمة تحديد وقياس تدني  )٦(

ستثمارات المالية المحتفظ بها للعمالء واإل فاض في قيمة القروض والسلفنخعتبار دليل اإلاإلتأخذ المجموعة ب
تقييم جميع القروض والسلف للعمالء  ستحقاق على كل من مستوى الموجود والمستوى الجماعي. يتماإللتاريخ 
نخفاض لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر إ ستحقاق الهامة بصفة فرديةالمحتفظ بها لتاريخ اإلستثمارات المالية واإل

تحقاق الهامة ست المالية المحتفظ بها لتاريخ اإلستثماراوالسلف للعمالء واإلردية. جميع القروض في القيمة الف
لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر  نخفاض محدد في قيمتها يتم تقييمها بصورة جماعيةبصفة فردية والتي ال يوجد إ

ت المالية المحتفظ ستثماراسلف للعمالء واإل. القروض والنخفاض في القيمة يتم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعدإ
لتحديد ما إذا كانت هناك  تعتبر هامة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة جماعية بها لتاريخ اإلستحقاق التي ال

المالية المحتفظ بها لتاريخ ستثمارات وذلك بتجميع القروض والسلف للعمالء واإلنخفاض في القيمة خسائر إ
 .ئص المخاطر المتماثلة في مجموعاتستحقاق ذات خصااإل

) والتي يتم لخسارة التاريخية (إحتمال التغيرتجربة ا جماعي تستخدم المجموعةالالمستوى قيمة  تدنيمن أجل تقييم 
تجربة الخسارة كن مالحظتها لتعكس األحوال الحالية التي تستند إليها تي يمتعديلها على أساس البيانات الحالية ال

المؤدي للخسارة وعامل تحديد الخسارة. إضافة إلى ذلك فإن المجموعة تأخذ في الحسبان  لتغيرالتاريخية وا
عوامل مثل أي تدهور في مخاطر البلد أو الصناعة أو نقاط الضعف الهيكلي المحددة أو تدهور التدفقات النقدية 

  الجماعي.المستوى قيمة  تدنيعند تقييم 

أو أكثر من التكلفة أو لفترة تستمر  %٢٠في القيمة السوقية بنسبة  جة فإن التدنيبالنسبة لإلستثمارات المالية المدر
  القيمة. تدني و أكثر تعتبر على أنها مؤشرات فيلتسعة أشهر أ

المتاحة للبيع يتم االعتراف بها بتحويل الخسارة التراكمية المعترف بها تدني قيمة الموجودات المالية خسائر إن 
إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف. الخسارة التراكمية التي يعاد  ىمل اآلخرالدخل الشا بنود في

، بالصافي من سداد الشراءإلى الربح أو الخسارة هي الفرق بين تكلفة  ىالدخل الشامل اآلخربنود تصنيفها من 
ً خسائر تدني أية  مطروحاً منهاالمبلغ األصلي واإلطفاء، والقيمة العادلة الحالية،  في  في القيمة معترف بها سابقا

في القيمة المنسوبة إلى قيمة الوقت كأحد مكونات  هار التغييرات في مخصصات التدنيالربح أو الخسارة. يتم إظ
  إيراد الفائدة.

في قيمتها  تدنتالتي المالية المتاحة للبيع  الزيادة في القيمة العادلة للموجوداتيتم تسجيل في فترات الحقة 
  القيمة العادلة. حتياطيإ

  شبه النقدو النقد  د)(
نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى  أوراقاً  شبه النقدو يتضمن النقد

ستحواذ لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإل ستحقاقمالية عالية السيولة ذات فترات إ وموجودات المركزيرف المص
امها من جانب المجموعة في إدارة ستخدة ويتم إالتغييرات في قيمتها العادل نتيجةتخضع لمخاطر غير هامة 

  تها قصيرة األجل.تعهدا

  في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المطفأة. وشبه النقديتم تسجيل النقد 

  سلف لعمالءقروض و  هـ)(
مدرجة  بتة أو قابلة للتحديد وال تكونالقروض والسلف لعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثاإن 

  أو في المستقبل القريب. وال تنوي المجموعة بيعها فوراً  في سوق نشط

ً  يتم قياس القروض والسلف لعمالء مبدئياً  إليها تكاليف المعاملة  بسعر المعاملة والذي يمثل القيمة العادلة مضافا
 ً   .معدل الفائدة الفعلي ستخدام طريقة مطفأة بإبتكلفتها ال اإلضافية المباشرة، ويتم قياسها الحقا
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

  مالية إستثمارات   (و)
صنيفها إما كمحتفظ بها حتى تاريخ ستثمارات المالية حسب تيتم في أعقاب اإلعتراف المبدئي المحاسبة عن اإل

  ستحقاق أو كمتاحة للبيع.اإل

  تاريخ االستحقاقى الموجودات المالية المحتفظ بها حت  )١( 
دفوعات ثابتة أو قابلة ستحقاق هي موجودات غير مشتقة ذات مالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإل

ستحقاق يجابية على االحتفاظ بها حتى تاريخ اإليوجد لدى المجموعة النية والمقدرة اإلوستحقاق ثابت للتحديد وإ
ى أنها متاحة للبيع. يتم تسجيل الموجودات الل الربح أو الخسارة أو علوالتي ال يتم تخصيصها كقيمة عادلة من خ

  ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .حتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة بإالم المالية
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع  )٢( 
 كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كفئة أخرى من غير مشتقة مسجلة المتاحة للبيع هي موجودات المالية جوداتوالم

ً درجة تسجل بالتكلفة الموجودات المالية. أسهم حقوق الملكية غير الم بينما كافة  ،في القيمة التدنيمنها  مطروحا
  األخرى المتاحة للبيع تسجل بالقيمة العادلة. الموجودات المالية

. يتم االعتراف بإيراد توزيعات معدل الفائدة الفعلي ستخدام يتم االعتراف بإيراد الفوائد في الربح أو الخسارة با
الفروقات  األرباح في الربح أو الخسارة عندما تستحق المجموعة تلك التوزيعات. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر

  الربح أو الخسارة. ضمنستثمارات أوراق الدين المتاحة للبيع بأسعار الصرف األجنبية إل

أو تتدنى  ستثمارى إلى أن يباع اإلالدخل الشامل اآلخر يرات القيمة العادلة األخرى ضمن بنودبتغيتم االعتراف 
 ً يعاد تصنيفها إلى  ىخرالدخل الشامل األبنود في  قيمته، بينما األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا

  الربح أو الخسارة كتعديل في التصنيف.

للبيع إلى فئة القروض والذمم المدينة في حال طبق  ةمتاحالمن فئة  ةغير المشتق ةالمالي موجوداتيعاد تصنيف ال
ت للمجموعة النية والقدرة على اإلحتفاظ بالموجودات المالية بالمستقبل عليها تعريف القروض والذمم المدينة وكان

  تاريخ االستحقاق.المنظور أو حتى 

  المشتقات  ز)(

  إدارة المخاطر ومحاسبة التحوطالمشتقات المحتفظ بها ألغراض   )١(

عتيادي ألعمالها في عدة أنواع من المعامالت التي تحتوي على أدوات مالية تدخل المجموعة في إطار النشاط اإل
مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تتعلق الدفعات فيه بتغيرات األسعار في واحدة أو 

  المتعلقة به أو معدالت الرجوع أو المؤشرات.أكثر من األدوات المالية 

ل تفاقيات تبادة وإتفاقيات تبادل معدالت الفائدة وإوتتضمن الخيارات المالية والعمليات آجلة التسليم والعقود اآلجل
 لتزامات التي لها أثر تحويل واحد أو أكثر من المخاطر المالية المتأصلة في أداةالعمالت والتي تنشئ الحقوق واإل

ً  تعطي أداة مالية مشتقة أحد األطراف حقاً  قة بها بين أطراف األداة. عند البدايةمالية رئيسية متعل لمبادلة  تعاقديا
لتزام تعاقدي لمبادلة موجودات ع طرف آخر بشروط تعتبر مفضلة أو إالموجودات المالية أو المطلوبات المالية م

غير أنها ال ينتج عنها عامة تحويل لألداة المالية الرئيسية  ،مالية أو مطلوبات مالية بشروط تعتبر غير مفضلة
من بعض األدوات تجسد كال ًإن قد. ستحقاق العتحويل بالضرورة عند إالمتعلقة بها عند بدء العقد وال يتم ذلك ال

 فإن هذه البنود ونظراً أن بنود هذا التبادل يتم تحديدها عند بداية األدوات المالية  بما .حق وااللتزام للقيام بالتبادلال
  .إيجابيةأو غير  إيجابيةلتغير أسعار السوق المالية قد تصبح 

 تحوطات القيمة العادلة •

فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تحقق شروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة 
المعنية من البند  األجزاءالموحد. يتم تعديل  لدخلافي بيان مباشرة  عتراف بهالقيمة العادلة يتم اإل التحوط إلى

  الموحد.  الدخلويتم اإلعتراف به في بيان  المتحوط له مقابل القيمة الدفترية للبند المتحوط له
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

  المشتقات (تابع)  (ز) 

  المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط (تابع)  )١(

 تحوطات التدفق النقدي •

أو خسارة من أداة التحوط  حقق شروط محاسبة التحوط، فإن أي ربحي تتيتعلق بتحوطات التدفق النقدي ال فيما
ً  ال يتموالذي يقرر أنه تحوط فعّ  الدخل الشامل  ضمن بنودحتياطي تحوط تدفق نقدي كإ االعتراف به مبدئيا

ً  إن .ىاآلخر يتم  بيان الدخل الشامل الموحدضمن  أرباح أو خسائر تحوط التدفق النقدي المعترف بها مبدئيا
د. عندما ينتج عن الموح الدخليها معاملة التحوط على بيان رة التي تؤثر فالموحد في الفتالدخل تحويلها إلى بيان 
عتراف لها والتي تم اإل فإن األرباح أو الخسائر المصاحبة اتأو مطلوب بموجوداتعتراف معاملة التحوط إ

  العالقة. ت ذاتاأو المطلوب للموجوداتيتم إدراجها في القياس المبدئي للتكلفة  دخل الشاملالالمبدئي بها في بيان 

لتحوط بالنسبة للتحوطات التي ال تؤهل لمحاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة تنشأ في القيمة العادلة ألداة ا
  .الموحد للسنة الدخلتؤخذ مباشرة إلى بيان 

وط. لمحاسبة التح مؤهلةتتوقف محاسبة التحوط عند انتهاء مدة أداة التحوط أو إنهاؤها أو ممارستها أو لم تعد 
لألدوات المالية بتواريخ استحقاق ثابتة فإن أي تعديل ينشأ من محاسبة  الفعّالةبالنسبة لتحوطات القيمة العادلة 

فإن أي ربح أو  نسبة لتحوطات التدفق النقدي الفعّالةستحقاق. بالإطفاؤه على مدى الفترة الباقية حتى اإل التحوط يتم
ى يتم الدخل الشامل اآلخر دي ضمن بنودبها كاحتياطي تحوط تدفق نقخسارة متراكمين على أداة التحوط معترف 

حتفاظ بها هناك لحين حدوث المعاملة المتوقعة. إذا لم يعد متوقعا حدوث المعاملة المتحوط لها فإن صافي الربح اإل
تحويلهما  تمي ىالدخل الشامل اآلخر خسارة المتراكمين المعترف بهما كإحتياطي تحوط تدفق نقدي ضمن بنودأو ال
  .بيان الدخل الموحدإلى 

 

  جرةامشتقات محتفظ بها ألغراض المت  )٢(
فائدة والعمالت تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة لدى المجموعة عقود صرف أجنبي آجلة وتبادالت معدالت ال

 عتراف المبدئي يتمبأسعار المعاملة وهي أفضل دليل على القيمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي األجنبية. بعد اإل
 ً قياس المشتقات بالقيمة العادلة. تمثل القيمة العادلة سعر السوق المدرج أو نماذج التسعير الداخلية إن كان  الحقا

  .بيان الدخل الموحد. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة في ذلك مناسباً 
  

  معداتممتلكات و  ح)(
  
  عتراف والقياساإل  )١(

في القيمة المتراكمة.  م وخسائر التدنيهالك المتراكستاإل وحاً منهارمطلممتلكات والمعدات بالتكلفة يتم قياس بنود ا
  .تنسب بصورة مباشرة لشراء تلك الممتلكات والمعدات تتضمن التكلفة مصاريف

  البرمجيات المشتراة المكملة لعمل المعدات ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدات.إن 
كون ألجزاء من بند من الممتلكات أو المعدات أعمار إنتاجية مختلفة، تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة عندما ي

  (عناصر رئيسية) من الممتلكات والمعدات.
من خالل مقارنة المتحصالت من  الممتلكات والمعداتبنود ستبعاد بند من يتم تحديد الربح أو الخسارة من إ

أخرى  مصروفات/ إيرادات أخرىعتراف به في لبند الممتلكات والمعدات ويتم اإلية ستبعاد مع القيمة الدفتراإل
  الربح أو الخسارة. ضمن

  
  التكاليف الالحقة  )٢(

في القيمة الدفترية للبند إذا كان من للمجموعة ستبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات يتم االعتراف بتكلفة إ
ها بصورة موثوق بها. وإمكانية قياس تكلفت بلية المضمنة في ذلك المكونستقالمحتمل تدفق المنافع االقتصادية الم

خدمة اليومية للممتلكات والمعدات عتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف اليتم إلغاء اإل
  الربح أو الخسارة عند تكبدها.ضمن 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

  معدات (تابع)ممتلكات و  (ح)

  ستهالكاإل  )٣(

ً منهمبلغ آخر بديل للتكلفة أي هالك هو تكلفة الممتلكات والمعدات أو ستالمبلغ القابل لإلإن   القيمة مطروحا
  . المتبقية
الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  الربح أوضمن هالك ستعتراف باإليتم اإل

ادية ستهالك المنافع االقتصيعكس النمط المتوقع إل أقرب ماجزء من بند الممتلكات والمعدات حيث أن هذه هي 
قيمته الباقية  هوحاً منرالممتلكات والمعدات مطوهي تستند إلى تكلفة  المستقبلية المضمنة في الممتلكات والمعدات

  هالك األرض.ستالمقدرة. ال يتم إ
  
  األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات هي كاآلتي:إن 

  سنة  ٢٠  المباني  

  سنوات ٥ تحسينات على مباني مستأجرة

  سنوات ٧ - ٣ األثاث والمعدات

  سنوات ٥ السيارات 

في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بشكل مستقبلي متى كان ذلك اإلنتاجية ستهالك واألعمارتتم إعادة تقييم طرق اإل
 ً   .مناسبا

  قيمة الموجودات غير المالية تدني  ط)(

ناك مؤشر تم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هي
  . ير المبلغ القابل لإلسترداد لتلك الموجوداتمؤشر يتم تقدقيمتها. في حالة وجود مثل هذا ال على تدني

كل في القيمة في تاريخ  خسارة. يعاد تقييم خسائر التدنيالربح أو ال يتم االعتراف بخسائر التدني في القيمة ضمن
في القيمة في حال كان  إنعدامها.يتم عكس خسارة التدني نخفاض الخسارة أوتقرير لتحديد أية مؤشرات حول إ

  في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد.هناك تغير 

لقيمة الدفترية التي جاوز فيه القيمة الدفترية لألصل افي القيمة فقط إلى الحد الذي ال تت يتم عكس خسارة التدني
  لقيمة.في ا ستهالك أو إطفاء، في حالة عدم اإلعتراف بخسارة التدنيكان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد أي إ

  المخصصات  ي)(

عتراف بمخصص عندما يكون لدى البنك التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه يتم اإل
يتم تحديد  لتزام.للمنافع االقتصادية لسداد ذلك اإل يبصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج

ستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية الم
  السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك اإللتزام، إن كان ذلك مالئماً.

  الضمانات المالية  ك)(

بسبب فشل الخسارة التي تقع عليه  دفع مبالغ محددة لتعويضمن المجموعة الضمانات المالية هي عقود تتطلب 
ً د المدينين في الدفع عند حلول اإلأح  تزام الضمانات الماليةئيا بإلعتراف مبدلشروط أداة الدين. يتم اإل ستحقاق وفقا

لتزام عمر الضمان المالي. في أعقاب اإلعتراف المبدئي يسجل إ بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة على مدى
مبلغ المطفأ أو القيمة الحالية ألي مبلغ متوقع عندما تصبح الدفعة بموجب ال المجموعة لكل ضمان إما بقيمة

  . قيمة الضمان محتملة، أيهما أعلى
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  تقاعدمنافع نهاية خدمة الموظفين وصندوق ال  ل)(

  خطة المنافع المحددة -خطط مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

ستحقاق هذه المنافع إلى آخر راتب للموظف وطول نهاية الخدمة لموظفيها. ويستند إ تحتسب المجموعة مخصص
 ه المكافآت على مدىفترة الخدمة وهي مشروطة بإتمام الحد األدنى لفترة الخدمة.  تستحق التكاليف المتوقعة لهذ

  يظهر هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى ضمن مطلوبات أخرى.  فترة التوظيف،

  خطة المساهمة المحددة -دخار خطة صندوق التقاعد واإل

 ً التقاعد والمعاشات يطلب من المجموعة المساهمة في برنامج صندوق ب المتعلق ٢٠٠٢لعام  ٢٤للقانون رقم  وفقا
عة لتزامات المجمورواتب الموظفين القطريين. تقتصر إأنها نسبة من الدولة للموظفين القطريين وتحتسب على 
  ستحقاقها. على هذه المساهمات  والتي يتم تكبدها عند إ

  حتياطياترأس المال واإل  م)(
يتم خصم التكاليف اإلضافية التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات 

  حقوق الملكية.
  

  توزيعات األرباح لألسهم العادية  ن)(
عتمادها فيها من جانب قوق الملكية في الفترة التي يتم إعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حيتم اإل

من مساهمي البنك. يتم التعامل مع توزيعات األرباح للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد 
  صل.إيضاح منف خالل

  
  فوائد اتومصروف اتإيراد  س)(

                   . معدل الفائدة الفعليالربح أو الخسارة باستخدام طريقة ضمن ات الفوائد ومصروف اتيتم االعتراف بإيراد

ة من خالل األعمار المستقبلية المقدر هو المعدل الذي يخصم تماماً المدفوعات واإلستالماتالفائدة الفعلي معدل إن 
ً (أو فترة أقصر، إذا كان ذلك  ةالمالي اتأو المطلوب ةالمالي متوقعة للموجوداتال ) على القيمة الدفترية مطبقا

بتقدير التدفقات النقدية المتوقعة الفائدة الفعلي حتساب معدل ة. تقوم المجموعة عند إالمالي اتأو المطلوب للموجودات
  المالية وليس خسائر االئتمان المستقبلية. آخذة في االعتبار كافة البنود التعاقدية لألداة

  
كافة تكاليف التعامالت ورسومها والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تمثل الفائدة الفعلي حتساب معدل يتضمن إ

قتناء إلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلتشمل تكاليف المعاملة التكاليف ا .معدل الفائدة الفعليال يتجزأ من  اً جزء
  . ةالمالي اتأو المطلوب إصدار الموجوداتأو 
  
  يتضمنان: بيان الدخل الشاملة في المعروض ات الفوائدومصروف اتإيرادإن 

مبدأ الفائدة  بإستخدامفوائد الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والمحتسبة  •
 .يالفعل

، والبنود المتحوط لها ذات التحوطات غير الفعّالةمؤهلة، متضمنة التغيرات في القيمة العادلة في مشتقات  •
 الصلة في تحوطات القيمة العادلة لمخاطر معدل الفائدة.

 

ضمن إيرادات  ايتم أيضا إدراجهالفائدة الفعلي مبدأ  ة بإستخدامالمحتسبات الفوائد من االستثمارات المالية إيرادإن 
  .الفوائد

  
  رسوم والعموالتإيرادات ومصروفات ال  (ع)

تكتسب المجموعة إيراد رسوم وعموالت من نطاق متنوع من الخدمات التي تقدمها للعمالء. يمكن تقسيم إيراد 
  الرسوم إلى الفئتين التاليتين:

  
  



  )ش.م.ق(البنك األهلي 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

١٥  
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

  (تابع) إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت  (ع)
  

  من خدمات مقدمة في فترة معينة من الزمن إيراد رسوم متحقق

د من تقديم خدمات في فترة زمنية تستحق على مدى تلك الفترة. تتضمن هذه الرسوم إيرا المتحققةالرسوم إن 
لتزام القرض ستشارات. يتم تأجيل رسوم إفظ ورسوم أخرى عن اإلدارة واإلرسوم وإدارة موجودات ورسوم الح

للقروض المحتمل سحبها ورسوم االئتمان األخرى ذات الصلة (مع أية تكاليف إضافية) ويتم االعتراف بها 
ً الفائدة الفعلي كتعديل على معدل  لتزام لقرض يتم عندها االعتراف برسوم إسحب ا للقرض. عندما ال يكون متوقعا

  لتزام.لثابت على مدى فترة اإلدأ القسط االقرض على مب
  

  إيراد رسوم من تقديم خدمات معامالت

ض لمعاملة لطرف خارجي مثل ترتيب إقتناء األسهم أو تفاوالالرسوم الناشئة من التفاوض أو المشاركة في إن 
وم أو عتراف بها عند إتمام المعاملة المرتبطة بها. الرسيتم اإلأخرى أو شراء أو بيع األعمال أوراق مالية 

اصة بها. تتضمن هذه الرسوم مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معين يتم االعتراف بها بعد تحقيق المعايير الخ
بيان الدخل كتتاب ورسوم تمويل شركات ورسوم وساطة. يتم االعتراف برسوم القرض المشترك في رسوم إ
وض لنفسها أو تحتفظ بجزء بنفس المعدل شتراك وال تحتفظ المجموعة بأي جزء من القرعند انتهاء اإل الموحد
  كباقي المشاركين اآلخرين. يالفعل

  
  مالية ستثمارات من إإيرادات   ف)( 

الفرق بين القيمة العادلة ب وذلكالربح أو الخسارة  ضمنأو خسائر بيع االستثمارات المالية  يتم االعتراف بأرباح
  .ليةترية لإلستثمارات الماللمقابل المستلم والقيمة الدف

األرباح أو الخسائر غير المحققة من تغيرات القيمة العادلة عند إعادة قياس االستثمارات المالية المصنفة على أنها 
الربح أو  ضمنمحتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها 

  الخسارة.
  
معدل الفائدة طريقة  ستخدامإب اعتراف بهفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق يتم اإللمالية المحتا الموجودات اتإيرادإن 

   .الفعلي
  

  إيراد توزيعات األرباح  ص)(
  ستالم تلك األرباح.توزيعات األرباح عند نشوء الحق بإعتراف بإيراد يتم اإل

  
  العائدات على السهم  ق)(

م بالنسبة ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسه
للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمالكي األسهم العادية في المجموعة على عدد المتوسط المرجح لألسهم 

ة يتم تحديد العائد المخفف للسهم بتسوية الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادي القائمة خالل الفترة.
  بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.وعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة 

  
  تقارير القطاعات  )ر(

إصدار التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي.  يتسق معسلوب دار تقارير القطاعات التشغيلية بإيتم إص
يم أداءها. يتقتقوم بشركة ولخصص الموارد للقطاعات التشغيلية لالرئيس التنفيذي هو الشخص أو المجموعة التي ت

  ويتم إدراج اإليرادات والمصروفات المنسوبة بشكل مباشر لكل قطاع عند تحديد أداء القطاع التشغيلي.
  

  أنشطة االئتمان  (ش)
  كز المالي الموحد.الموجودات المحتفظ بها بصفة ائتمانية ال تعامل معاملة موجودات المجموعة في بيان المرإن 
  

  ضمانات معاد إمتالكها   )ت(

يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند موجودات 
  مة.أخرى بقيمة إستحواذها بالصافي بعد طرح مخصص خسارة اإلنخفاض في القي



  )ش.م.ق(البنك األهلي 
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١٦  
  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

  أرقام المقارنة  )ث(
اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات مقارنة فيما عدا الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير بذلك أو  يجب

  يتطلب خالف ذلك.

  

  لبنك الرئيسيالمالية لمعلومات ال  )خ(
باتباع نفس السياسات كمعلومات تكميلية بنك الرئيسي المفصح عنه لل الدخليتم إعداد بيان المركز المالي وبيان 

  حيث لم يتم توحيدها وتم تسجيلها بالتكلفة. ستثمار في الشركات التابعةسبية المذكورة أعاله فيما عدا اإلالمحا
  

  لةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ   )ذ(

  المعايير المعايير الجديدة والتعديل على
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة التالية، في إعداد البيانات المالية الموحدة والتي 

  :٢٠١٦يناير  ١أصبحت سارية المفعول من 
  

  :المعيار

  .: الحسابات التنظيمية المؤجلة١٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

: الترتيبات المشتركة المتعلق بمحاسبة اإلستحواذ على حصة ١١ار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على المعي •
  .في عمليات مشتركة

: التصنيفات المقبولة المتعلقة بإستخدام أساليب اإلستهالك ١٨و  ١٦تعديالت على المعايير المحاسبية الدولية رقم  •
 .واالطفاء

 .: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

  .: عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

تطبيق  :٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٢و  ١٠تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  •
  . حيدإستثناءات التو

 .٢٠١٤ – ٢٠١٢التحسينات السنوية  •

 

  عنه أي تغييرات لما سبق ذكره في صافي الدخل أو حقوق الملكية للمجموعة ينتجإن تطبيق ما سبق لم 

  المعايير المصدرة والتي لم يتم تطبيقها بعد
مجموعة حاليا بتقييم أثر لم يتم بعد تطبيق المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الموضحة أدناه. تقوم ال

تطبيق هذه المعايير الجديدة. ستقوم اإلدارة بتطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت في البيانات 
  المالية للمجموعة عندما يتم تطبيقها.

 

  

    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّلة
السنوية  يسري تطبيقها للفترات

  من أو بعد التي تبدأ
      

: ضmmريبة الmmدخل المتعلmmق ١٢تعmmديالت علmmى المعيmmار المحاسmmبي الmmدولي رقmmم 
  باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة على الخسائر غير المحققة.

  ٢٠١٧يناير  ١  

      
 –: بيmmان التmmدفقات النقديmmة ٧تعmmديالت علmmى المعيmmار المحاسmmبي الmmدولي رقmmم 

 إفصاحات

  ٢٠١٧يناير  ١  

      
  ٢٠١٨يناير  ١    : اإليرادات من عقود العمالء١٥عيار الدولي للتقارير المالية رقم الم
     

      
  ٢٠١٨يناير  ١    : األداوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

      
  ٢٠١٩يناير  ١    : عقود اإليجار١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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١٧  
  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) ٣

  (تتمة) لةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدّ   )ذ( 
ا تتوقع إدارة المجموعة أنه سيتم تطبيق هذه المعmmايير الجديmmدة والتعmmديالت فmmي البيانmmات الماليmmة الموحmmدة للبنmmك عنmmدم

  عيلها.تفيتم 

، لتحmmل محmmل اإلصmmدارات السmmابقة ٢٠١٤في يوليmmو  ٩تم إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
) ونمmmوذج محاسmmبة التحmmوط ٢٠١٠و  ٢٠٠٩مmmن خmmالل تقmmديم متطلبmmات التصmmنيف والقيmmاس الجديmmدة (الصmmادر فmmي 

.  سmmيحل المعيmmار الmmدولي للتقmmارير ٢٠١٨يناير  ١بيق فعلي في ) والذي يمتلك تاريخ تط٢٠١٣الجديد (الصادر في 
األدوات الماليmmة: اإلعتmmراف والقيmmاس والmmذي يقmmدم المتطلبmmات  ٣٩محmmل معيmmار المحاسmmبة الmmدولي رقmmم  ٩المالية رقmmم 

اف الجديدة لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، ونموذج جديد يقوم على خسارة إئتمان متوقعة لإلعتmmر
بمخصصات خسائر القروض وينص على محاسبة تحوط مبسطة عن طريق مالءمة محاسبة التحmmوط بشmmكل وثيmmق 

  مع منهجية إدارة مخاطر المنشأة.

أثmmر جmmوهري علmmى المبmmالغ المدرجmmة فmmي البيانmmات الماليmmة  ٩قmmد يكmmون لتطبيmmق المعيmmار الmmدولي للتقmmارير الماليmmة رقmmم 
ثر تفصيالَ في البيانات المالية الموحدة. مmmع ذلmmك، تقmmوم اإلدارة حاليmmاَ بعمليmmة الموحدة وسوف ينتج عنه إفصاحات أك

تقيmmيم وتطبيmmق للتغيmmرات المطلوبmmة علmmى نظامهmmا، سياسmmاتها وعمليmmات اإلمتثmmال لمتطلبmmات المعيmmار الmmدولي للتقmmارير 
  نتهاء من التطبيق.، وإنه ليس من العملي اإلفصاح واإلعتماد على اإلثر الكمي حتى يتم اإل٩المالية رقم 

أما فيما يتعلق بالمعايير والتعديالت األخرى، تتوقع اإلدارة أن تطبيقها في الفتmmرات المسmmتقبلية لmmن يكmmون لmmه إي أثmmر 
جوهري على البيانات المالية الموحmmدة للمجموعmmة فmmي فتmmرة التطبيmmق األولmmي. مmmع ذلmmك، لmmم تقmmم اإلدارة بعمmmل تحليmmل 

  ق هذه المعايير والتعديالت، وبالتالي، لم يتم بعد تحديد مدى التأثير الناتج عنها.مفصل للتأثير الناتج عن تطبي

 إدارة المخاطر المالية ٤

  مقدمة ونظرة عامة  أ)(

الرئيسية إلدارة  فالوظائإن تشمل أعمال المجموعة المخاطرة بطريقة مستهدفة وإدارة تلك المخاطر بشكل مهني. 
اطر الرئيسية على البنك وقياسها وقياس مراكmmز المخmmاطر وتحديmmد تخصيصmmات تحديد المخ م علىمخاطر البنك تقو

رأس المال. تقوم المجموعة بشكل دوري بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر الخاصmmة بهmmا لmmتعكس التغيmmرات 
  في السوق والمنتجات وأفضل ممارسات السوق.

د وتقلmmيص اآلثmmار السmmلبية المحتملmmة علmmى األداء هmmدف المجموعmmة هmmو تحقيmmق تmmوازن مناسmmب بmmين الخطmmر والعائmmإن 
حتمال الخسائر أو ضmmياع األربmmاح والتmmي يمكmmن أن تتسmmبب تعرف المجموعة المخاطر على أنها إالمالي للمجموعة. 

  بها عوامل داخلية أو خارجية.

  إدارة المخاطر

  مقدمة

والقيmmاس والمراقبmmة المسmmتمرة وعرضmmة  المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة لكنها تدار من خالل عمليmmة التحديmmد
لحدود المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه حساسة بالنسبة للربحيmmة المسmmتمرة للمجموعmmة وكmmل 
فرد في المجموعة مسؤول عن التعرض للمخاطر المتعلmmق بمسmmؤولياته/ مسmmؤولياتها. تتعmmرض المجموعmmة لمخmmاطر 

  يها المتاجرة وغير المتاجرة والمخاطر التشغيلية.االئتمان والسيولة والسوق بما ف

فتلmmك  صmmناعة،ال تتضمن عملية رقابة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيmmرات فmmي البيئmmة والتكنولوجيmmا وال
  ستراتيجي في المجموعة.اقبتها من خالل عملية التخطيط اإلتتم مرالمخاطر 

  هيكلة إدارة المخاطر •

هو المسؤول بالكامل عن تحديد ورصد عمليmmات إدارة ومراقبmmة المخmmاطر، غيmmر أن هنmmاك جهmmات إن مجلس اإلدارة 
  مستقلة منفصلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة المخاطر.
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١٨  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  (تابع)ونظرة عامة مقدمة 

  إدارة المخاطر (تابع)

 التنفيذية اللجنة •

ئ وأطmmر العمmmل والسياسmmات ستراتيجية المخاطر وتطبيق المبmmادالمسؤولية الكاملة عن وضع إتتحمل اللجنة التنفيذية 
  وهي مسؤولة عن أمور المخاطر األساسية وإدارة ومراقبة قرارات المخاطر ذات الصلة.والحدود 

 قسم إدارة المخاطر •

لة، وهmmو اإلجmmراءات ذات الصmmلة للتأكmmد مmmن عمليmmة الرقابmmة المسmmتق قسmmم إدارة المخmmاطر مسmmؤول عmmن تنفيmmذ وحفmmظ
لتزام بمبادئ المخاطر والسياسات والقيود في المجموعة. كل مجموعة أعمال لهmmا قسmmم عن مراقبة اإل مسؤول أيضاً 

قيmmيم عن الرقابة المستقلة للمخاطر بما في ذلك مراقبة التعرض للمخmmاطر مقابmmل حmmدود وت ال مركزي يكون مسؤوالً 
 ً في أنظمmmة  اإلحاطة الكاملة بالمخاطرعلى  مخاطر المنتجات الجديدة والمعامالت المهيكلة. يحرص هذا القسم أيضا

 قياس المخاطر واإلبالغ عنها.

 الخزينة •

الموجmmودات الخزينmmة مسmmؤولة عmmن إدارة موجmmودات ومطلوبmmات المجموعmmة والهيكmmل المmmالي العmmام كمmmا تضmmعه لجنmmة 
   .قت آلخروالمطلوبات من و

  التدقيق الداخلي •

يتـم تدقيق عمليات إدارة المخاطر على نطاق المجموعة سنوياً من قبmmل إدارة التmmدقيق الmmداخلي، حيmmث تقmmوم بفحmmص 
كل من كفاية اإلجراءات المتخذة ومدى التزام المجموعة باإلجراءات. تقوم إدارة التmmدقيق بمناقشmmة نتmmائج التقيmmيم مmmع 

  بنتائجها وتوصياتها إلى لجنة التدقيق. اإلدارة وترفع تقارير

  نظم قياس وتقارير المخاطر

ستخدام طريقة تعكس كال من الخسارة المتوقعة المحتمل وقوعها في الظروف العادية قاس مخاطر المجموعة بإت
ستخدم النماذج إلى نماذج إحصائية. ت ستناداً إالفعلية النهائية  للخسارة والخسائر غير المتوقعة، والتي تكون تقديراً 
ً  بإجراء المجموعة متقوقتصادية. دلة لتعكس البيئة اإلاالحتماالت المشتقة من الخبرة التاريخية ومعّ  ألسوأ ما  توقعا

  يمكن وقوعه في حالة األحداث الشديدة التي تقع وتكون في الواقع غير محتملة الحدوث.

  

قبل المجموعة. تعكس هذه  إلى حدود تم وضعها من اداً ستنطر بشكل رئيسي إيتم تنفيذ مراقبة والسيطرة على المخا
ستراتيجية األعمال وبيئة السوق بالنسبة للمجموعة إضافة إلى مستوى المخاطر المقبولة من قبل الحدود إ

المجموعة، مع التركيز اإلضافي على صناعات مختارة. إضافة إلى ذلك تراقب المجموعة وتقيس القدرة الكاملة 
  طر فيما يتعلق بالتعرض المجمع للمخاطر ضمن كافة أنواع المخاطر وأنشطتها.على تحمل المخا

  

يتم فحص المعلومات المجمعة من كافة إدارات األعمال ومعالجتها من أجل تحليل وضبط وتحديد المخاطر المبكرة. 
  يتم عرض هذه المعلومات وشرحها لمجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.

  

ستثناءات الحدود والقيمة المعرضة مع لمخاطر االئتمان وتوقعات اإلئتمان المقاسة وإمجاليتضمن التقرير التعرض 
. يتم شهريا إصدار تقارير مفصلة عن الصناعة والعمالء الت السيولة وتغيرات مخاطر المحفظةللمخاطر ومعد

  ربع سنوي. القيمة بشكل العليا بتقييم مدى مالءمة مخصص تدنيوالمخاطر الجغرافية. تقوم اللجنة 

  

 ً على كافة المستويات ضمن المجموعة ويتم توزيعها من أجل التأكد من أن  يتم إعداد تقارير مخاطر معدة خصيصا
  كافة إدارات األعمال يمكنها الوصول إلى المعلومات الضرورية والحديثة.

  

ستخدام حدود إخطط رر حول يتم إطالع اإلدارة العليا وكافة األعضاء اآلخرين المعنيين في المجموعة بشكل متك
ستثمارات الملكية والسيولة إضافة إلى أية تطورات أخرى حول تحاليل القيمة المعرضة للمخاطر وإالسوق و
  المخاطر.

  



  )ش.م.ق(البنك األهلي 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  (تابع)ونظرة عامة مقدمة 

  إدارة المخاطر (تابع)

  الحد من المخاطر

تها العامة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى إلدارة التعرضات الناجمة ستراتيجيإ تستخدم المجموعة وكجزء من
ئتمان والتعرضات الناجمة ة ومخاطر حقوق الملكية ومخاطر اإلعن تغيرات في معدالت الفائدة والعمالت األجنبي

  عن معامالت التوقع.
  

في  السلطة اإلدارية المناسبة يم المخاطر قبل الدخول بأية معامالت تحوط والتي يتم إعتمادها من قبليتم تقي
ً زينة واإلدارة العليا (على أساس إعتبارات إالمجموعة. يتم تقييم فعالية عقود التحوط من قبل الخ  قتصادية أيضا

). تتم الخاصة بالتحوطلمعايير الدولية للتقارير المالية تكون مالئمة بشكل أكبر من أساس المتطلبات المحاسبية ل
عالقات التحوط من قبل الخزينة على أساس ربع سنوي في كل فترة تقرير. وفي حالة عدم  مراقبة فعالية كافة

إعادة التحوط متى كان ذلك  ازيةإحترالفعالية ستستمر المجموعة بمراقبة األداء المتوقع للتحوط وتتخذ إجراءات 
  لجعل التحوط أكثر فعالية على األداة المعنية. ضرورياً 

  

(ب)  ٤نشطة ضمانات للتقليل من مخاطر االئتمان (للمزيد من التفاصيل راجع إيضاح  تستخدم المجموعة بصورة
  مخاطر االئتمان).أدناه حول 
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  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  (تابع)ونظرة عامة مقدمة 
  

   زيادة تركز المخاطر

ينشأ تركز المخاطر عندما يكون عدد من األطراف المقابلة يعملون في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس 
تزاماتهم ب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بإلالمنطقة الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسب
يرها. تبين التركزات الحساسية النسبية ألداء التعاقدية بصورة مماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغ

  تطورات المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.نسبة للالمجموعة بال
  
  

حتفاظ على إرشادات محددة لإل من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المجموعة
عليها تتم إدارة  اً جغرافية والقطاعات الصناعية. وبناءبمحفظة متنوعة، مع تحديد أسقف لمخاطر القطاعات ال

  ومراقبة المخاطر االئتمانية المحددة. 
 

 مخاطر االئتمان  ب)(

تزاماته المالية بالصورة التي ينتج عنها خسارة د أطراف أداة مالية في الوفاء بإلتتمثل مخاطر االئتمان في فشل أح
ر هذا على القيمة العادلة الموجبة. تحاول المجموعة الحد من مالية للطرف اآلخر. في حالة المشتقات يقتص

ئتماني وحصر المعامالت االئتمانية مع أطراف مقابلة معينة تمانية عن طريق مراقبة التعرض اإلالمخاطر االئ
  والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة.

طراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس ينشأ تركز مخاطر االئتمان عندما يعمل عدد من األ
المنطقة الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم 
التعاقدية بصورة مماثلة في الظروف االقتصادية والسياسية وغيرها. تبين التركزات لمخاطر االئتمان حساسية 

  للتطورات المؤثرة على صناعة معينة أو موقع جغرافي معين.بالنسبة المجموعة أداء 

تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان عن طريق تنويع أنشطتها في اإلقراض لتفادي تركيز مخاطر غير 
مرغوب مع أحد أفراد أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة. وتقوم المجموعة بالحصول على 

ت متى كان ذلك ضرورياً. يعتمد نوع وقيمة الضمانات المطلوبة على تقييم مخاطر الطرف المقابل، ضمانا
  وتطبق المجموعة مبادئ توجيهية معينة فيما يتعلق بأنواع الضمانات المقبولة وعوامل التقييم.

  إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي:

  ة وعكس صفقات إعادة الشراء: ضمانات نقدية أو أوراق مالية.لإلقراض لشراء أوراق مالي -

وراق األنقد ووالالمدينة  والذمم التجارية والبضاعةالرهن على الممتلكات العقارية لإلقراض التجاري:  -
 مالية.ال

  الرهن على العقارات السكنية أو النقد أو األوراق المالية.: لقروض األفراد -

تفاقية القرض وتقوم المجموعة ضمانات إضافية وفقاً إل القيمة السوقية للضمانات، وتطلبتقوم اإلدارة بمراقبة 
  بمراقبة القيمة السوقية للضمانات اإلضافية من خالل مراجعتها لكفاية المخصص لخسائر القروض. 

منح كما تستلم المجموعة ضمانات شركات من الشركات األم للقروض والسلف واألنشطة التمويلية التي ت
  للشركات التابعة.
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٢١  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر االئتمان (تابع)  ب)(

  ئتمان األخرىتعزيز اإلمصادر  وألمخاطر قبل أية ضمانات الحد األقصى للتعرض   )١(

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلق بالموجودات المسجلة في بيان 
  هو كالتالي: الموحد المركز المالي

      

        

 ١٬٠٥٤٬٨٥٠   ١٫٦٨٤٫٦٩٠  أرصدة لدى المصرف المركزي

 ١٬٦٦١٬٧٩٣   ٣٫٢٦١٫٩١٣  بنوكمطلوب من 

 ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩   ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  لعمالءلف قروض وس

 ٤٬٦١٤٬١٥٥   ٥٫٤٦٨٫٩٦٥  دين - ستثمارات مالية إ

 ١٨٤٬٧٠٨   ١٩٣٫٦٧٠  موجودات أخرى

 ٣١٬٥٦٠٬١١٥    ٣٧٫٤٧٠٫٦٧٣  ديسمبر ٣١اإلجمالي كما في 

        

        ئتمان األخرى هو كالتالي:التعرض لمخاطر اإل

 ٧٬٣٣٤٬٤٦٧   ٨٫٠٣٤٫٥٨٤  لتزامات محتملةإ

 ١١٬٢٧٧٬٣٣٥   ٩٫٩٢٨٫٥٣٧  ئتمانية غير مستخدمةإتسهيالت 

 ١٨٬٦١١٬٨٠٢   ١٧٫٩٦٣٫١٢١  ديسمبر ٣١اإلجمالي كما في 

 ٥٠٬١٧١٬٩١٧   ٥٥٫٤٣٣٫٧٩٤  ئتمانإجمالي التعرض لمخاطر اإل

 ةيمثل الجدول أعاله سيناريو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي
ان المركز المالي الموحد، للتعزيزات االئتمانية األخرى المرفقة. بالنسبة للموجودات في بي افظ بهمحت اتضمان

  الواردة أعاله على صافي القيم الدفترية الصادر عنها التقرير في بيان المركز المالي الموحد. إستندت التعرضات
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٢٢  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر االئتمان (تابع)  ب)(

  ئتماندات المالية مع التعرض لمخاطر اإلز مخاطر الموجوترك  )٢(

 القطاعات الجغرافية  

به  عتبار أي ضمان يتم االحتفاظية (بدون األخذ في اإليحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفتر
  أو أي دعم ائتماني آخر)، حسب المناطق الجغرافية.

  قطر 

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  أوروبا  األخرى

باقي دول 
 اإلجمالي  العالم

          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

           

مصرف الأرصدة لدى 
 ١٫٦٨٤٫٦٩٠  --    --    --    ١٫٦٨٤٫٦٩٠ مركزيال

 ٣٫٢٦١٫٩١٣  ٦٦٤٫٠٤٦   ٥٣٤٫٠٧٨   ٥٢٠٫٤٥٨   ١٫٥٤٣٫٣٣١ من بنوك  طلوبم

 ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  --    --    ٦٥٫١٠٩  ٢٦٫٧٩٦٫٢٩٦  لعمالءقروض وسلف 

 ٥٫٤٦٨٫٩٦٥  ٣٥٫٠٨٢   --    ٤٨٦٫٢٠٩   ٤٫٩٤٧٫٦٧٤  دين - ستثمارات مالية إ

 ١٩٣٫٦٧٠  --    --    --    ١٩٣٫٦٧٠ موجودات أخرى

 ٣٧٫٤٧٠٫٦٤٣  ٦٩٩٫١٢٨   ٥٣٤٫٠٧٨   ١٫٠٧١٫٧٧٦  ٣٥٫١٦٥٫٦٦١  المجموع

                   
التعرض اآلخر لمخاطر 

                   ئتمان هو كالتالي:اإل

 ٨٫٠٣٤٫٥٨٤  ٧٠٫٨٩٤   ٢٩٫٣٠٢   ٢٢٫٥٥٥   ٧٫٩١١٫٨٣٣  تزامات محتملةإل

 ٩٫٩٢٨٫٥٣٧  --    --    --    ٩٫٩٢٨٫٥٣٧  خدمةئتمانية غير مستتسهيالت إ

 ١٧٫٩٦٣٫١٢١  ٧٠٫٨٩٤   ٢٩٫٣٠٢   ٢٢٫٥٥٥  ١٧٫٨٤٠٫٣٧٠  المجموع

               

  قطر 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  أوروبا  األخرى
باقي دول 

 اإلجمالي  العالم

          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

           

مصرف الأرصدة لدى 
 مركزيال

  
١٬٠٥٤٬٨٥٠   

  
-   

  
-   

  
-  

  
١٬٠٥٤٬٨٥٠ 

 ١٬٦٦١٬٧٩٣  ١١١٬٨٩٥   ٤٩٦٬٣١٩   ٣٧٨٬١٦٤   ٦٧٥٬٤١٥ من بنوك  مطلوب

 ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  -   -   ٦٥٬٢١٢   ٢٣٬٩٧٩٬٣٩٧  لعمالءقروض وسلف 

 ٤٬٦١٤٬١٥٥  ٣٤٬٨٨٨   -   ٤٤٨٬٣٤٦   ٤٬١٣٠٬٩٢١  دين - ستثمارات مالية إ

 ١٨٤٬٧٠٨  -   -   -   ١٨٤٬٧٠٨ موجودات أخرى

 ٣١٬٥٦٠٬١١٥  ١٤٦٬٧٨٣   ٤٩٦٬٣١٩   ٨٩١٬٧٢٢   ٣٠٬٠٢٥٬٢٩١  المجموع

                   
التعرض اآلخر لمخاطر 

                   االئتمان هو كالتالي:

 ٧٬٣٣٤٬٤٦٧  ٤٬٩٦٥   ١٦٬١٤٩   ٢٧٬١٨٢   ٧٬٢٨٦٬١٧١  التزامات محتملة

 ١١٬٢٧٧٬٣٣٥  -   -   -   ١١٬٢٧٧٬٣٣٥  خدمةتسهيالت ائتمانية غير مست

 ١٨٬٦١١٬٨٠٢  ٤٬٩٦٥   ١٦٬١٤٩   ٢٧٬١٨٢   ١٨٬٥٦٣٬٥٠٦  المجموع

 



  )ش.م.ق(البنك األهلي 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

٢٣  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر االئتمان (تابع)  ب)(

  ئتمان (تابع)دات المالية مع التعرض لمخاطر اإلز مخاطر الموجوكتر  )٢(

  قطاعات الصناعة  

أي تبار الضمانات أو ئتمان بقيمها الدفترية قبل األخذ في االعول التالي تعرض المجموعة لمخاطر إيحلل الجد
  دعم ائتماني آخر مصنفة حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.

 إجمالي المخاطر  إجمالي المخاطر  

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

     

 ٣٬٢٨١٬٦٣٦  ٥٫٤٧٠٫٠٣٨  الحكومة

 ٢٬٢٨١٬٥٨٧  ١٫٧٩٣٫٨٩٠  الهيئات الحكومية

 ٨٤٤٬٩٢٠  ٩٤١٫٢٩٠  الصناعة

 ٨٬٩٤٦٬٠٣٨  ١١٫٧٧١٫٧٣٤  التجارة

 ٦٬٠٥٨٬٥٤٩  ٧٫٣٥٧٫٨٦٧  الخدمات

 ٢٬٢٧١٬٦٠٥  ٢٫٥٢٦٫٥٧٥  المقاوالت

 ٤٬١٩٧٬٠١١  ٤٫٣٧٨٫٠٢٨  العقارات

 ٣٬٦٧٨٬٧٦٩  ٣٫٢٣١٫٢٢١  الشخصية

 ١٨٬٦١١٬٨٠٢  ١٧٫٩٦٣٫١٢١  وتسهيالت إئتمانية غير مستخدمة لتزامات المحتملةاإل

  ٥٠٬١٧١٬٩١٧  ٥٥٫٤٣٣٫٧٩٤ 

  التعرض لمخاطر االئتمان  

  تدرج التصنيف الداخلي للمجموعة وربطه بالجدول أدناه هو كالتالي:

  الربط  وصف التصنيف  تصنيف البنك
      

  تصنيف عالي  ممتاز -مخاطر منخفضة   أالفئة 
  تصنيف عادي  عادي/ مخاطر مقبولة بالفئة 
  ة القيمةراقبة / متدنيتحت الم  تحت المراقبة - دون المستوى  جالفئة 
  متدنية القيمةتحت المراقبة /   في تحصيلها مشكوك دالفئة 
  القيمةمتدنية تحت المراقبة /   رديئةديون  هـالفئة 

      
 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

     

     التصنيف المعادل

 ٩٬١٥٦٬٩٧٧  ١٠٫٦١٥٫١٧٠  تصنيف عالي

 ٤٠٬٩٦٤٬١٨٣  ٤٤٫٧٨٠٫٠٩٦  تصنيف عادي

  ٥٠٬٧٥٧   ٣٨٫٤٩٨  القيمة متدنيةتحت المراقبة أو 

  ٥٠٬١٧١٬٩١٧  ٥٥٫٤٣٣٫٧٩٤ 

  

  

  



  )ش.م.ق(البنك األهلي 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

٢٤  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر االئتمان (تابع)  ب)(

  ئتمانجودة اإل  )٣(
 دين - ستثمارات مالية إ  من بنوك مطلوب  لعمالءقروض وسلف  

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 لم تتجاوز موعدها ولم تتدنى
    قيمتها (خطورة منخفضة):

  

      

 -  -   ١٬٦٦١٬٧٩٣   ٣٫٢٦١٫٩١٣   ٢١٬٨٢٨٬٥٢٦   ٢٥٫١٧٨٫٩٠٠ ممتاز –خطورة منخفضة 

  ١٬٦٦١٬٧٩٣   ٣٫٢٦١٫٩١٣   ٢١٬٨٢٨٬٥٢٦   ٢٥٫١٧٨٫٩٠٠   -  - 

            

تتدنى تجاوزت موعدها ولم 
            :قيمتها

تصنيف عادي/ خطورة 
   ١٫٦٩٢٫٨٠٧ مقبولة

  
٢٬٢١٤٬١٢٦   -    -    -   -  

  -   -    -    -   ٢٬٢١٤٬١٢٦   ١٫٦٩٢٫٨٠٧  القيمة الدفترية

            

            قيمتها تحت المراقبة/ تدنت

دون المستوى و مشكوك في 
  -   -    -    -   ١٥٩٬٠٨٦   ١٣٢٫٠٣٩ أشهر) ٩ تحصيلها (حتى

  -   -    -    -   ٢٢٢٬٩٨٣   ١٩٤٫٠٧١ أشهر) ٩خسارة (أكثر من 

  ٣٨٢٬٠٢٤   ٣٢٦٫١١٠   -    -    -   -  
 ً  محدد: مخصص مطروحا
  )٢٨٧٫٦١٢( في القيمة التدنيلخسارة 

  
(٣٣١٬٢٦٧)  -    -    -   -  

مطروحاً: مخصص جماعي  
  )٤٨٫٨٠٠( في القيمة لخسارة التدني

  
(٤٨٬٨٠٠)  -    -    -   -  

  ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  -    -    -   -  

  

  -   -   ١٬٦٦١٬٧٩٣   ٣٫٢٦١٫٩١٣  ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  بالصافي –القيمة الدفترية 

            

            دين - ستثمارات مالية إ

محتفظ بها حتى تاريخ 
  ١٫٣١٩٫٣٣٢   -   -    -    - ستحقاقاإل

  
٤٢١٬٣٤١ 

 ٤٬٢٠١٬١٤٠   ٤٫١٥٠٫٩٦٥   -   -    -    - متاحة للبيع

 ً : مخصص خسارة مطروحا
  )١٫٣٣٢(   -   -    -    - في القيمة التدني

  
(٨٬٣٢٦) 

 ٤٬٦١٤٬١٥٥  ٥٫٤٦٨٫٩٦٥   -   -    -    - بالصافي –ية القيمة الدفتر

 ٤٬٦١٤٬١٥٥  ٥٫٤٦٨٫٩٦٥  ١٬٦٦١٬٧٩٣   ٣٫٢٦١٫٩١٣  ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  إجمالي القيمة الدفترية 

 ت قيمتهاالتي تدن لعمالء واالستثمار في سندات الدينالقروض والسلف 

ت قيمتها بصورة فردية والسلف وسندات الدين التي تحدد التي تدن لعمالء واالستثمارات الماليةالقروض والسلف 
 بالكاملة قيمتها وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والفائدة المستحق ة أن هناك دليل موضوعي على تدنيالمجموع

  ستثمار المالي.اً على الشروط التعاقدية إلتفاقية (إتفاقيات) القرض/ اإلبناء

  قيمتها  موعدها ولم تتدنيعمالء التي لم تتجاوز القروض والسلف ل
في القيمة هي تلك التي تكون الفائدة  متدنيةستحقاقها لكن غير والسلف لعمالء المتجاوزة لتاريخ إالقروض 

القيمة غير مالئم  تعتقد أن تدنيالمجموعة حقاق، ولكن ستاألساسية فيها متجاوزة لتاريخ اإللمبالغ التعاقدية أو ا
  .للمجموعةعلى أساس مستوى التأمين/ الضمان المتوفر و/ أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 ٢٬١٥٦٬٧٦٠  ١٫٦٣٦٫٥٦٣  يوم ٦٠حتى 

 ٥٧٬٣٦٦  ٥٦٫٢٤٤  يوم ٩٠ -  ٦١

 ٢٬٢١٤٬١٢٦  ١٫٦٩٢٫٨٠٧  ياإلجمال

    



  )ش.م.ق(البنك األهلي 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

٢٥  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  ئتمان (تابع)مخاطر اإل  ب)(

  سياسة الشطب  )٤(

في القيمة  التدنىستثماري وأية مخصصات ذات صلة بخسائر جموعة بشطب قرض أو رصيد سند دين إتقوم الم
بعد موافقة مصرف قطر ذلك للتحصيل و غير قابلالسند عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن القرض أو 

  المركزي. 

تغييرات كبيرة في المركز المالي  بحدوث ةتلك المتعلقعتبار لمعلومات مثل تم القيام بهذا التحديد بعد وضع إي
لتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان درة المقترض/ المصدر على سداد اإلمق كعدمللمقترض/ المصدر مثل 

على  سداد المبلغ بكامله. بالنسبة للقروض القياسية ذات المبالغ الصغيرة، تستند قرارات الشطب عموماً اإلضافي ل
ألف لایر قطري  ٤٣٬٠٠٥ستحقاقه. كان المبلغ الذي تم شطبه خالل السنة هو مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد إ

  ).٢٠١٥ألف لایر قطري في سنة  ١٬٨٥٦(

  مخاطر السيولة   ج)(

السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة متطلباتها التمويلية عند حلول موعد مخاطر   
التعاقدية أو  من قبل العمالء أو متطلبات النقد من التعهدات دائعالوستحقاقها، كمثال على ذلك، نتيجة سحب إ

المستدعاة بالنسبة للمشتقات وخالفها. ستؤدي  ستحقاقات الدين أو الهوامشقات النقدية الخارجة األخرى مثل إالتدف
ستثمارات. في راض العمالء وأنشطة المتاجرة واإلهذه التدفقات الخارجة إلى نضوب الموارد المالية المتاحة إلق

لي الموحد ومبيعات ظل الظروف القاسية قد ينتج عن عدم توفر السيولة تخفيضات في بيان المركز الما
اإلقراض. إن المخاطر التي ال يمكن للمجموعة أن تقوم  عدم المقدرة على الوفاء بتعهداتالموجودات أو إحتمال 

األحداث المحددة الخاصة  بمعالجتها متأصلة في جميع العمليات التشغيلية المصرفية ويمكن أن تتأثر بمجموعة من
ستحواذ ث إئتمان وإندماج وإذلك ولكنه ال يقتصر على، أحدا وأحداث على مستوى السوق بأكملها ويتضمن بالبنك

  والصدمات المنتظمة والكوارث الطبيعية.

  إدارة مخاطر السيولة  )١(

لسيولة من تمثل مخاطر السيولة عدم تمكن المجموعة من مقابلة متطلباتها التمويلية. يمكن أن تنتج مخاطر ا  
بعض مصادر التمويل. ئتماني مما يؤدي إلى نضوب فوري لاضطرابات في السوق أو إنخفاض التصنيف اإل

وإدارة الموجودات مع األخذ في اإلعتبار وللحماية من هذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنويع المصادر التمويلية 
  واألوراق المالية الجاهزة للتداول.  كافي من النقد وما شبه النقدر رصيد يحتياجات السيولة بتوفإ

من متوسط  ٪٤،٧٥زامي لدى مصرف قطر المركزي بمعدل حتياطي إلإلضافة إلى ذلك تحتفظ المجموعة بإبا  
  ودائع العمالء.

ستحقاقات على أساس شامل مع المراقبة بات بالمجموعة بمراقبة مواعيد اإلتقوم لجنة الموجودات والمطلو  
 المستمرة لموقف السيولة من قبل الخزينة.

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                                                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٢٦  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السيولة (تابع)  ج)(

  كافة الموجودات والمطلوبات)ستحقاق (متضمنا تحليل اإل  )٢(

  
  القيمة الدفترية

  

  أقل من شهر

من شهر إلى   
  ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر   
  إلى سنة

من سنة إلى   
  خمس سنوات

أكثر من خمس   
 سنوات

                        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

                        
 -  ٤٨٠  ٣٢٧٫٦٣٢  ٤٤٢٫٢٤٦  ١٫٠١٨٫٩٣٩  ١٫٧٨٩٫٢٩٧  مركزيالرف المصنقد وأرصدة لدى 

 -  -  ١٠٩٬٢٠٠  ٣٢٥٬٠٢٠  ٢٬٨٢٧٬٦٩٣  ٣٫٢٦١٫٩١٣  من بنوك  مطلوب

 ٦٫١٣٣٫٥٣٠  ١١٫٥٨٩٫١٧٥  ٥٫٧٩٠٫٠٩٤  ٢٫٣١٧٫٥٤٤  ١٫٠٣١٫٠٦٢  ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  عمالءقروض وسلف ل

 ١٫٠٣٨٫٨٠٠  ٣٫٠٩٨٫٠٠١  ١٫٠٣٢٫٠٢٨  ٢٨٠٫١٨٠  ١٢١٫٨٩٣  ٥٫٥٧٠٫٩٠٢  استثمارات مالية

 ٢٧٥٫١٨٦  -  -  -  -  ٢٧٥٫١٨٦  ممتلكات ومعدات

 ١٣٢٫٦٨١  -  ٣٩٫٧٧١  ١٩٤٫٣٣٠  ٣٩٫٧٢٥  ٤٠٦٫٥٠٧  موجودات أخرى

 ٧٫٥٨٠٫١٩٧  ١٤٫٦٨٧٫٦٥٦  ٧٬٢٩٨٬٧٢٥  ٣٬٥٥٩٬٣٢٠  ٥٬٠٣٩٬٣١٢   ٣٨٫١٦٥٫٢١٠  مجموع

                        
 -  -  -  ٤٥٦٫٧٤٨  ٨١٩٫٥١٧  ١٫٢٧٦٫٢٦٥  إلى بنوك مطلوب

 -  -  ٤٨٢٫٠٠٠  ١٫٢٤٥٫٨٠٨  ٥٠٩٫٨٢١  ٢٫٢٣٧٫٦٢٩  شهادات إيداع

 -  ١١٫١٧٦  ٧٫٦٣١٫٦٣٠  ١٠٫٣٠١٫٣٧٥  ٧٫٠٦٦٫٦٨١  ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢  عمالءودائع 

 -  ١٫٨١٠٫٦٢٥  -  -  -  ١٫٨١٠٫٦٢٥  سندات دين

 -  ١٨٢٫٠٠٠  -  -  -  ١٨٢٫٠٠٠  دين مساند

 -  ١٫٨٨٦٫٩٤٩  -  -  -  ١٫٨٨٦٫٩٤٩  قروض أخرى

 ٨٣٫٦٨٨  ١٠٤٫٩٤٠  ١٦٨٫٧٠٩  ٣٩٦٫٠٨١  ١٤٧٫٢٦٣  ٩٠٠٫٦٨١  مطلوبات أخرى

 ٤٫٨٦٠٫١٩٩  -  -  -  -  ٤٫٨٦٠٫١٩٩  حقوق الملكية

 ٤٫٩٤٣٫٨٨٧  ٣٫٩٩٥٫٦٩٠  ٨٫٢٨٢٫٣٣٩  ١٢٫٤٠٠٫٠١٢  ٨٫٥٤٣٫٢٨٢  ٣٨٫١٦٥٫٢١٠  المجموع 

 ٢٫٦٣٦٫٣١٠  ١٠٫٦٩١٫٩٦٦  ٩٨٣٬٦١٤  )٨٬٨٤٠٬٦٩٢(  )٣٬٥٠٣٫٩٧٠(  -  الفرق

    



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                                                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٢٧  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السيولة (تابع)  (ج)

  افة الموجودات والمطلوبات) ستحقاق (متضمنا كتحليل اإل  )٢(

  
  القيمة الدفترية

  

  أقل من شهر

من شهر إلى   
  ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر   
  إلى سنة

من سنة إلى   
  خمس سنوات

أكثر من خمس   
 سنوات

                        ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

                        
 -  ٣٩٬٥٤٣  ٢٢٢٬٥٢٣  ٣٢١٬٠٢٧  ٥٤٩٬٥١٣  ١٬١٣٢٬٦٠٦  نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي

 -  -  -  ٤٨٨٬٩١٥  ١٬١٧٢٬٨٧٨  ١٬٦٦١٬٧٩٣  مطلوب من بنوك 

 ٨٬٦٧٠٬٥٤١  ٨٬٨٩٠٬٧١٢  ٣٬٢٧٧٬٥٢٢  ٢٬٠٥٤٬٦٩١  ١٬١٥١٬١٤٣  ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  قروض وسلف لعمالء

 ٢٣٥٬٥٧٨  ٤٬٠٤٤٬١٠٥  ٢٤٧٬١٤٨  ٧٥٬٠٠٠  ٢٤٩٬٤٠٠  ٤٬٨٥١٬٢٣١  استثمارات مالية

 ٢٦٢٬٧٥٨  -  -  -  -  ٢٦٢٬٧٥٨  ممتلكات  ومعدات

 ١٣٢٬٦٨١  ١٧٨  ١٬٤٩٠  ١٦٦٬٢٦٤  ٤٥٬٣٤٥  ٣٤٥٬٩٥٨  موجودات أخرى

  مجموع
  

٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥  
   

٣٬١٦٨٬٢٧٩ 

   
٣٬١٠٥٬٨٩٧ 

   
٣٬٧٤٨٬٦٨٣ 

   
١٢٬٩٧٤٬٥٣٨ 

   
٩٬٣٠١٬٥٥٨ 

                        
 -  -  ١٤٥٬٦٠٠  ٢٤٨٬٢٨٠  ٢٬٢٤٤٬٤٠٩  ٢٬٦٣٨٬٢٨٩  مطلوب إلى بنوك

 -  -  -  ١٥٤٬٣١٨  ١٬٣٩٥٬٥٨٢  ١٬٥٤٩٬٩٠٠  شهادات إيداع

 -  ٨١٤٬٢٧٥  ٤٬٥٨٢٬٢٠٣  ٦٬٦١٠٬٦١٣  ٨٬٣٧٦٬٩٩٩  ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠  ودائع عمالء

 -  ١٨٢٬٠٠٠  -  -  -  ١٨٢٬٠٠٠  دين مساند

 -  ٢٬٠٥٤٬٨٦٦  -  -  -  ٢٬٠٥٤٬٨٦٦  قروض أخرى

 ٣٠٬٩٧٧  ٩٢٬٦٤٦  ٢٥٧٬٣١٦  ٤١٣٬٥٦٣  ١٥٤٬٩٥٣  ٩٤٩٬٤٥٥  مطلوبات أخرى

 ٤٬٥٤٠٬٣٥٥  -  -  -  -  ٤٬٥٤٠٬٣٥٥  حقوق الملكية

  المجموع 
  

٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥ 

   
١٢٬١٧١٬٩٤٣ 

   
٧٬٤٢٦٬٧٧٤ 

   
٤٬٩٨٥٬١١٩ 

   
٣٬١٤٣٬٧٨٧ 

   
٤٬٥٧١٬٣٣٢ 

  الفرق
  
- 

   
(٩٬٠٠٣٬٦٦٤) 

   
)٤٬٣٢٠٬٨٧٧( 

   
)١٬٢٣٦٬٤٣٦( 

   
٩٬٨٣٠٬٧٥١ 

   
٤٬٧٣٠٬٢٢٦ 

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                                                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٢٨  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السيولة (تابع)  ج)(

  ستحقاق (المطلوبات والمشتقات المالية) تحليل اإل  )٣(

  القيمة الدفترية  

 اتإجمالي التدفق  

غير  ةالنقدي
  ةالمخصوم

  

  أقل من شهر

  

من شهر إلى ثالثة 
  أشهر

  

من ثالثة أشهر إلى 
  سنة

  

من سنة إلى 
  خمس سنوات

  

أكثر من خمس 
 سنوات

                            ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

                            مطلوبات مالية غير مشتقة
 --   --   --   ٤٥٧٫٤٦٩  ٨٢١٫٠٤٥  ١٫٢٧٨٫٥١٤  ١٫٢٧٦٫٢٦٥  إلى بنوك مطلوب

 --   --   ٤٨٣٫٦٧٧  ١٫٢٥٠٫٠٣٧  ٥١٣٫٨٨٨  ٢٫٢٤٧٫٦٠٢  ٢٫٢٣٧٫٦٢٩  شهادات إيداع

 --   ١١٫٨٥٦  ٧٫٧٣٤٫٣٩٢  ١٠٫٣٤١٫١١٣  ٧٫٠٧٢٫٤٩١  ٢٥٫١٥٩٫٨٥٢  ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢  عمالءع ودائ

 --   ٢٫٠٢٧٫٤٢٦  ٤٩٫٤٨١  ١٠٫٩٩٦  ٥٫٤٩٨  ٢٫٠٩٣٫٤٠١  ١٫٨١٠٫٦٢٥  أوراق دين

 --   --   ١٨٥٫٨١٩  ٨١٩  ٤٣١  ١٨٧٫٠٦٩   ١٨٢٫٠٠٠  دين مساند

 --   ١٫٩٤٦٫٩٩٥  ٣٢٫١٥٩  ٦٫٩٠٠  ٣٫٦٢٤  ١٫٩٨٩٫٦٧٨  ١٫٨٨٦٫٩٤٩  قروض أخرى

 --   ٣٫٩٨٦٫٢٧٧  ٨٫٤٨٥٫٥٢٨  ١٢٫٠٦٧٫٣٣٤  ٨٫٤١٦٫٩٧٧  ٣٢٫٩٥٦٫١١٦  ٣٢٫٤٠٤٫٣٣٠  اإلجمالي

               

               األدوات المالية المشتقة

                 إدارة المخاطر:

 --   ٥٥٫٧٧٧  ١٫٦٠٠٫٥١٦  ١٫٢٠٩٫٥٠١  ٢٫٦٦٢٫٧٥٧  ٥٫٥٢٨٫٥٥١    ةخارجي اتتدفق

 --   )٤٤٫١٢٨(  )١٫٥٩٨٫٣٤٧(  )١٫٢١٥٫٥٨٤(  )٢٫٦٤٦٫٣٥٧(  )٥٫٥٠٤٫٤١٦(    ةداخلي اتتدفق

     ٣٫٩٩٧٫٩٢٦  ٨٫٤٨٧٫٦٩٧  ١٢٫٠٦١٫٢٥١  ٨٫٣٤٣٣٫٣٧٧  ٣٢٫٩٨٠٫٢٥١   -- 
  

    



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                                                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٢٩  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السيولة (تابع)  (ج)
  ستحقاق (المطلوبات والمشتقات المالية) تحليل اإل  )٣(

  القيمة الدفترية  

إجمالي التدفقات   
النقدية غير 
  المخصومة

  

  أقل من شهر

  

من شهر إلى ثالثة 
  أشهر

  

من ثالثة أشهر إلى 
  سنة

  

من سنة إلى 
  خمس سنوات

  

أكثر من 
خمس سنوات

                            ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

                            مطلوبات مالية غير مشتقة
 -  -  ١٤٥٬٩١٨  ٢٤٨٬٦٣٨  ٢٬٢٤٥٬٥٢٦  ٢٬٦٤٠٬٠٨٢  ٢٬٦٣٨٬٢٨٩  مطلوب إلى بنوك

 -  -  -  ١٥٤٬٦٤٤  ١٬٣٩٦٬٤٠٣  ١٬٥٥١٬٠٤٧  ١٬٥٤٩٬٩٠٠  شهادات إيداع

 -  ٨١٧٬٧١٣  ٤٬٦١٢٬٨٢٨  ٦٬٦٢٢٬٩١٩  ٨٬٤٠٢٬٦٩١  ٢٠٬٤٥٦٬١٥١  ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠  مالءودائع ع

 -  ١٨٦٬٧٧٦  ٣٬٢٤١  ١٬١٩١  ٤١٠  ١٩١٬٦١٨  ١٨٢٬٠٠٠  دين مساند

 -  ٢٬١١٥٬٦٤٤  ٢٦٬٩٣٧  ٥٬٧٥٨  ٣٬٠٢٥  ٢٬١٥١٬٣٦٤  ٢٬٠٥٤٬٨٦٦  قروض أخرى

 -  ٣٬١٢٠٬١٣٣  ٤٬٧٨٨٬٩٢٤  ٧٬٠٣٣٬١٥٠  ١٢٬٠٤٨٬٠٥٥  ٢٦٬٩٩٠٬٢٦٢  ٢٦٬٨٠٩٬١٤٥  اإلجمالي

               

               األدوات المالية المشتقة

                 إدارة المخاطر:

 -  ٨٢٬٥٧٧  ١٬٩٨٥٬٥٩٢  ١٬٠٧٦٬٦٤٣  ٣٬٦٣٨٬٢٣٨  ٦٬٧٨٣٬٠٥٠    تدفقات خارجية

 -  (٦٦٬٨١٦)  (١٬٩٧٨٬٩٤٠)  (١٬٠٧٢٬٨٨٦)  (٣٬٦٣٤٬٩٦٤)  (٦٬٧٥٣٬٦٠٦)    تدفقات داخلية

     ٣٬١٣٥٬٨٩٤  ٤٬٧٩٥٬٥٧٦  ٧٬٠٣٦٬٩٠٧  ١٢٬٠٥١٬٣٢٩  ٢٧٬٠١٩٬٧٠٦  - 

  مخاطر السوق   (د) 
سعار السوق أو األسعار مثل أسعار الفائدة تتمثل مخاطر السوق في أن تتأثر أرباح أو رأس مال المجموعة أو مقدرتها في تحقيق أهدافها التجارية سلبياً بالتغيرات في مستوى تقلب أ

  البضائع وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.  وأسعار

  إدارة مخاطر السوق  )١(
إلدارة مخاطر السوق وضمان تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السوق لديها ضمن إطار العمل التنظيمي للحدود المقررة من قبل مصرف قطر المركزي. إن وضع إطار عمل داخلي 

إدارة المخاطر. إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار  جهازبالمجموعة والتي تضم اإلدارة العليا متضمنة أعضاء  لجنة الموجودات والمطلوبات ؤوليةالتقيد بهذه المنهجية هو مس
  خالل فترة معينة. يرها الفائدة نتيجة للفروق أو الفجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات أو األدوات خارج الميزانية العمومية التي تصبح مستحقة أو يعاد تسع

ر وإبالغ اإلدارة العليا عنها على تتم إدارة فجوات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية ضمن إطار الحدود الموضوعة من جانب المجلس. يتم رصد جميع المخاط
  . مستوى لجنة الموجودات والمطلوباتالفور. باإلضافة إلى ذلك يتم رصد جميع أنشطة التداول بشكل مستمر على أساس يومي ويتم تصعيد أية مخالفات على 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                             ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٠  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  محافظ المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق   )٢(

ر السوق وهو أسلوب ) لكي تراقب وتتحكم في مخاطVaRتستخدم المجموعة أسلوب القيمة المعرضة للمخاطر (
 ً التقلبات وتأثيرات  نتيجةحيث أنه يقوم بتغليف جميع مخاطر السوق المعروفة مثل التغيرات  مشهور عالميا

وحدة قياس منفردة ويمكن إسناد الحدود مقابلها ألغراض الرقابة. تحتسب المجموعة مقياس  في داخلاالرتباط 
أغراض المراقبة. تحتسب المجموعة القيم المعرضة للمخاطر القيمة المعرضة للمخاطر على نحو يومي لكل من 

ً لكل من أغراض التداول (القيم المعرضة للمخاطر  ليوم واحد) ولألغراض التنظيمية (القيم المعرضة يوميا
  للمخاطر لعشرة أيام) والتي يتم رصدها في مقابل الحدود الموضوعة. 

ديسمبر وخالل  ٣١في كما محفظة المتاجرة في المجموعة فيما يلي ملخص لمركز القيمة المعرضة للمخاطر ل
  السنة:

 حد أدنى حد أقصى متوسط ديسمبر ٣١في  

٢٠١٦     

 )١٠١( )٧٣٫٧٤٧( )٢٣٫٨٨٩( )٢٧٫٧٤٨( مخاطر العملة األجنبية

 )١( )٦٥( )١٢( )١٤( مخاطر سعر الفائدة

 )٦٩٢( )٦٫٤٧٤( )٣٫٣٥٠( )٤٫٦٧٩( التغير

 )٧٩٤( )٨٠٫٢٨٦( )٢٧٫٢٥٢( )٣٢٫٤٤٠( اإلجمالي

     

٢٠١٥     

 (٢٦٬٠١٨) (٢٨٧) (٨٬٣٠٥) (٢٬٤١٢) مخاطر العملة األجنبية

 (٩٥) - (٤) - مخاطر سعر الفائدة

 (٩١٦) (٣٤) (٢٦٤) (٤٦٦) التغير

 (٢٧٬٠٢٩) (٣٢١) (٨٬٥٧٣) (٢٬٨٧٨) اإلجمالي

د حدود القيمة المعرضة للمخاطر بهياكل معروفة بتزوي )VaR(ات طريقة القيمة المعرضة للمخاطر محددإن 
لمعالجة مخاطر التركيز المحتملة ضمن كل محفظة متاجرة.  حدود أخرى لمراكز وحساسيات، متضمنة حدوداً 
ً من إختبارات الضغطو إضافة إلى ذلك فإن المجموعة تستخدم نطاقاً  ر المالي لمختلف لتجسيد األث اسعا

قلة السيولة بالسوق على محافظ المتاجرة الفردية والمركز الكلي أثر ثل ستثنائية للسوق، مالسيناريوهات اإل
  للمجموعة.

  لغير المتاجرة محتفظ بها محافظ  - التعرض لمخاطر أسعار الفائدة   )٣(

لغير المتاجرة هي مخاطر الخسارة من تقلبات في المحتفظ بها محافظ الالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها إن 
ة المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب تغير في أسعار الفائدة في السوق. تتم إدارة التدفقات النقدي

مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق عليها 
لتزام بهذه الحدود وتساندها لمراقبة لإلهي الجهة ا مطلوباتسعير. إن لجنة الموجودات والمسبقا لنطاقات إعادة الت

 الخزينة المركزية للمجموعة أثناء أنشطة رقابتها اليومية.

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ألف لایر قطري                                                                                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣١  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  ق (تابع)مخاطر السو  د)(

  لغير المتاجرة (تابع)بها  محتفظمحافظ  - التعرض لمخاطر أسعار الفائدة   )٣(

  غير المتاجرة:المحتفظ بها لفيما يلي مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ 
  إعادة تسعير في:  

 سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشهر ٣أقل من  القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

 سنوات
غير حساسة 

 معدل الفائدة الفعلي لفائدةل

٢٠١٦        

  ١٫٣٢٩٫٢٩٧ - - - ٤٦٠٫٠٠٠ ١٫٧٩٨٫٢٩٧ األرصدة لدى المصرف المركزيالنقد و

 %٠،٨٠ ٣٧٫٢٥٨ - - ٣٧٩٫٢٣٠ ٢٫٨٤٥٫٤٢٥ ٣٫٢٦١٫٩١٣  من بنوك مطلوب

  ٦٠٫٨٤٦ ١٤٢٫٨٤٢ ٦٣٣٫٤٥١ ١٩٫٧٧٢٫٣٥٣ ٦٫٢٥١٫٩١٣ ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  عمالءقروض وسلف ل

 %٤،٣٢ ١٠١٫٩٣٧ ٩٣٦٫٨٦٣ ٣٫٠٩٨٫٠٠١ ١٫٠٣٢٫٠٢٨ ٤٠٢٫٠٧٣ ٥٫٥٧٠٫٩٠٢ اليةاستثمارات م

 %٣،٧٧ ٢٧٥٫١٨٦ - - - - ٢٧٥٫١٨٦  ممتلكات ومعدات

  ٤٠٦٫٥٠٧ - - - - ٤٠٦٫٥٠٧  موجودات أخرى

 ٢٫٢١١٫٠٣١ ١٫٠٧٩٫٧٠٥ ٣٫٧٣١٫٤٥٢ ٢١٫١٨٣٫٦١١ ٩٫٩٥٩٫٤١١ ٣٨٫١٦٥٫٢١٠  

        

 %١،٢٧ ١٦٫١٩٤ - - - ١٫٢٦٠٫٠٧١ ١٫٢٧٦٫٢٦٥  إلى بنوك  مطلوب

 %١،٧٣ --  - - ٤٨٢٫٠٠٠ ١٫٧٥٥٫٦٢٩ ٢٫٢٣٧٫٦٢٩  شهادات إيداع

 %١،٨٥ ٢٫٨٩٨٫٨٤٩ - ١١٫١٧٦ ٦٫٠٦٣٫٩٢٢ ١٦٫٠٣٦٫٩١٥ ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢ عمالءودائع 

 %٣،٧٩ - - ١٫٨١٠٫٦٢٥ - - ١٫٨١٠٫٦٢٥  أوراق دين

 %٢،٨١ - - - - ١٨٢٫٠٠٠ ١٨٢٫٠٠٠  دين مساند

  %٢،٤٢ - - - - ١٫٨٨٦٫٩٤٩ ١٫٨٨٦٫٩٤٩  قروض أخرى
  ٩٠٠٫٦٨١ - - - - ٩٠٠٫٦٨١ مطلوبات أخرى

  ٤٫٨٦٠٫١٩٩ - - - - ٤٫٨٦٠٫١٩٩  حقوق الملكية

 ٨٫٦٧٥٫٩٢٣ - ١٫٨٢١٫٨٠١ ٦٫٥٤٥٫٩٢٢ ٢١٫١٢١٫٥٦٤ ٣٨٫١٦٥٫٢١٠  

  )٦٫٤٦٤٫٨٩٢( ١٫٠٧٩٫٧٠٥ ١٫٩٠٩٫٦٥١ ١٤٫٦٣٧٫٦٨٩ )١١٫١٦٢٫١٥٣(  بنود بيان المركز المالي

  - - ٩٩٦٫٢٤٠ ٣٦٫٤٠٠ )١٫٠٣٢٫٦٤٠(  بيان المركز الماليبنود خارج 

  )٦٫٤٦٤٫٨٩٢( ١٫٠٧٩٫٧٠٥ ٢٫٩٠٥٫٨٩١ ١٤٫٦٧٤٫٠٨٩ )١٢٫١٩٤٫٧٩٣(  فجوة حساسية سعر الفائدة

  - ٦٫٤٦٤٫٨٩٢ ٥٫٣٨٥٫١٨٧ ٢٫٤٧٩٫٢٩٦ )١٢٫١٩٤٫٧٩٣(  فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ألف لایر قطري                                                                                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٢  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السوق (تابع)  د)(

  لغير المتاجرة (تابع)محتفظ بها محافظ  - التعرض لمخاطر أسعار الفائدة   )٣(

  غير المتاجرة:المحتفظ بها لفيما يلي مركز فجوة أسعار الفائدة للمجموعة للمحافظ 

  سعير في:إعادة ت  

 سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشهر ٣أقل من  القيمة الدفترية 
أكثر من خمس 

 معدل الفائدة الفعلي غير حساسة للفائدة سنوات

٢٠١٥        

 - ١٬١٣٢٬٦٠٦ - - - - ١٬١٣٢٬٦٠٦ النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

 %٠،٥٧ ٢٨٫٤٩٠ - - - ١٬٦٣٣٬٣٠٣ ١٬٦٦١٬٧٩٣  مطلوب من بنوك

 %٤،٢٣ ١٠٣٫٥٥٨ ٢٠٩٫٥٢١ ١٫٨٢٩٫١٨٢ ١٣٬٧٣٦٬٠١٢ ٨٬١٦٦٬٣٣٦ ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  سلف لعمالءقروض و

 %٣،٦٥ ٢٣٧٬٠٧٦ ٢٣٥٬٥٧٨ ٣٬٨٠٧٬٠٣٠ ٢٤٧٬١٤٧ ٣٢٤٬٤٠٠ ٤٬٨٥١٬٢٣١ استثمارات مالية

 - ٢٦٢٬٧٥٨ - - - - ٢٦٢٬٧٥٨  ممتلكات ومعدات

 - ٣٤٥٬٩٥٨ - - - - ٣٤٥٬٩٥٨  موجودات أخرى

 ٢٫١١٠٫٤٤٦ ٤٤٥٫٠٩٩ ٥٫٦٣٦٫٢١٢ ١٣٫٩٨٣٫١٥٩ ١٠٬١٢٤٬٠٣٩ ٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥  

        

 %١،١٠ ٦٧٬٠٢٧ - - ١٤٥٬٦٠٠ ٢٬٤٢٥٬٦٦٢ ٢٬٦٣٨٬٢٨٩  مطلوب إلى  بنوك 

 %١،١٩ - - - - ١٬٥٤٩٬٩٠٠ ١٬٥٤٩٬٩٠٠  شهادات إيداع

 %١،٤١ ٢٬٣٩٨٬٥٣٨  ٨٠٩٬٦٧٤ ٣٬٩٩٥٬٦٧٧ ١٣٬١٨٠٬٢٠١ ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠ ودائع عمالء

 %٢،٣٧ - - - - ١٨٢٬٠٠٠ ١٨٢٬٠٠٠ دين مساند

  %١،٧٧ - - - ٢٧٣٬٠٠٠ ١٬٧٨١٬٨٦٦ ٢٬٠٥٤٬٨٦٦  قروض أخرى
 - ٩٤٩٬٤٥٥ - - - - ٩٤٩٬٤٥٥ مطلوبات أخرى

  حقوق الملكية
٤٬٥٤٠٬٣٥٥ - - - - ٤٫٥٤٠٫٣٥٥ 

- 

 ٧٬٩٥٥٬٣٧٥ - ٨٠٩٬٦٧٤ ٤٬٤١٤٬٢٧٧ ١٩٬١١٩٬٦٢٩ ٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥  

  )٥٫٨٤٤٫٩٢٩( ٤٤٥٫٠٩٩ ٤٫٨٢٦٫٥٣٨ ٩٫٥٦٨٫٨٨٢ ٨٬٩٩٥٬٥٩٠  بنود بيان المركز المالي

  - - ١٬٠٨٨٬٣٦٠ - (١٬٠٨٨٬٣٦٠)  بنود خارج بيان المركز المالي

  )٥٫٨٤٤٫٩٢٩( ٤٤٥٫٠٩٩ ٥٫٩١٤٫٨٩٨ ٩٫٥٦٨٫٨٨٢ )١٠٫٠٨٣٫٩٥٠(  فجوة حساسية سعر الفائدة

   ٥٫٨٤٤٫٩٢٩ ٥٫٣٩٩٫٨٣٠ )٥١٥٫٠٦٨( ١٠٬٠٨٣٬٩٥٠  فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٣  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السوق (تابع)  د)(

  لغير المتاجرة (تابع)محتفظ بها محافظ  - التعرض لمخاطر أسعار الفائدة   )٣(

  تحليل الحساسية
ثابتة لبيان يبين الجدول التالي الحساسية لتغير معقول محتمل في أسعار الفائدة، مع بقاء جميع العوامل األخرى 

  الموحد وبيان حقوق الملكية الموحد للمجموعة.دخل ال

هي األثر الناتج عن تغيرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إيراد الفوائد  بيان الدخل الموحدإن حساسية 
 ر المتاجرةلغي المحتفظ بها لمدة سنة واحدة اعتماداً على معدل سعر فائدة متغير للموجودات والمطلوبات المالية

حتساب حساسية حقوق الملكية من خالل الكشف إالتحوط. يتم  وات، متضمنة أثر أد٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
تدفقات نقدية أثر التبادالت المسجلة كتحوطات  عن الموجودات المالية المتاحة للبيع ذات المعدل الثابت، متضمناً 

معدالت الفائدة وتستند إلى افتراض أن هناك تحركات  لتغيرات المفترضة فيألثر ا ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  كما
ألثر  ومقابالً  نخفاضات في نقاط األساس مساوياً ئدات. من المتوقع أن يكون أثر اإلموازية في منحى العا

  .الظاهرةرتفاعات اإل

  حساسية حقوق الملكية    حساسية صافي إيرادات الفوائد     

 

التغير في  
  ٢٠١٥    ٢٠١٦    نقاط األساس

  

٢٠١٥    ٢٠١٦  

                    العملة
          

 -   -   ٢١٬٠٦٩   ٢٠٫٨٠٤   ٢٥  لایر قطري

 ٥٬٠٠٦   ٣٫٠٧٦   ٦٬٧١٩   ٢٫١٤٩    ٢٥  دوالر أمريكي

  

  لغير المتاجرةمحتفظ بها محافظ  - التعرض لمخاطر العمالت   )٤(

  معامالت العملة األجنبية

سبب التغيرات في معدالت الصرف األجنبي. تتعرض مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بإن 
المجموعة ألثر التقلب في معدالت الصرف األجنبي السائدة على مركزها المالي الموحد. وضع مجلس اإلدارة 

ً  حدوداً    .على مستوى التعرض لمخاطر العمالت والتي تتم مراقبتها يوميا

  :نهاية السنةكان لدى المجموعة صافي المراكز المفتوحة التالية في 

  العملة الوظيفية لمنشآت المجموعة

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

    صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:

      

 (٧٨)  )٢٤( جنيه إسترليني

 (٦٬١٢٦)  ٩٥٢ يورو

 (٤٬١٠٤٬١٦٦)  )٢٫٣١١٫١٧٧( دوالر أمريكي

 ٨٣٬٨٦٣  ٧٩٫٨٢٧ عمالت أخرى

 (٤٬٠٢٦٬٥٠٧)  )٢٫٢٣٠٫٤٢٢( المجموع

ً  عمالتتتضمن ال ألف لایر  ٦٠٬٠٩٨ألف لایر قطري ( ٢٥٫٩٢١للجنيه المصري يبلغ  األخرى أعاله تعرضا
  .٢٠٠٦ستراتيجي الذي تم في ا التعرض من استثمار المجموعة اإل). ينشأ هذ٢٠١٥في سنة  قطري

" تدير المجموعة تعرضها لمخاطر العمالت ضمن حدود وضعها مجلس اإلدارة. يتم وضع حدود "خالل اليوم
اللایر القطري مربوط بالدوالر األمريكي. على الرغم إن " لكل عملة بشكل مستقل وبالمجموع. الليلة الواحدةو"

كافة إن من أن المجموعة ال تتعرض ألية مخاطر عمالت فقد تم وضع حدود للتعرض للدوالر األمريكي. 
  مخاطر العمالت األخرى. إلى مؤثرالتعرضات للعمالت األخرى محدودة وال تتعرض المجموعة بشكل 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٤  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  مخاطر السوق (تابع)  د)(

  (تابع) لغير المتاجرة محتفظ بها محافظ –التعرض لمخاطر العمالت   )٤(

الزيادة/ (النقص) في الربح   تحليل الحساسية
  والخسارة

بنود الزيادة/ (النقص) في 
  ىالدخل الشامل اآلخر

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  تغير في معدل صرف العملة  %١
          

 - - ١ ١  جنيه إسترليني 

 - - ٦١ ١٠  يورو

 - - - -  دوالر أمريكي

 ٦٠١ ٢٥٩ ٢٣٨ ٥٣٩  عمالت أخرى

  لغير المتاجرةمحتفظ بها محافظ  -التعرض لمخاطر سعر السهم   )٥(

  مخاطر سعر السهم
د على مبلغ ر سعر السهم من تقلبات في مؤشرات األسهم وأسعارها. قام مجلس اإلدارة بوضع حدوتنشأ مخاط
  ستثمار في المجموعة.بتها بشكل مستمر من قبل لجنتي اإلئتمان واإليمكن قبولها. تتم مراقالتي ستثمارات ونوع اإل

  ة.ستثمار المجموععر السهم غير المتداول من محفظة إينشأ التعرض لمخاطر س

ستثمارات متاحة للبيع دوات حقوق الملكية المحتفظ بها كإنتيجة التغير في القيمة العادلة أل حقوق الملكيةاألثر على 
  هو كالتالي: ثابتةفي نهاية السنة، نتيجة للتغيرات في مؤشرات األسهم ومع بقاء كافة المتغيرات 

    التغير في سعر السهم  
التأثير على حقوق 

  ٢٠١٦الملكية 
التأثير على حقوق   

  ٢٠١٥الملكية 
            مؤشرات السوق

  ١٥٬٣٨٠   ٥٫٣٦٢   %١٠  بورصة قطر
           

 المخاطر التشغيلية   هـ)(

تتمثل المخاطر التشغيلية في الخسائر الناجمة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو األنظمة أو 
لمعتمدة شغيلية بصورة رئيسية من خالل إطار عمل المخاطر التشغيلية االت بنك مخاطرهدير الياألحداث الخارجية. 

 من من سياسة المخاطر التشغيلية ولجنة المخاطر التشغيلية والتي لها ممثلون  تكونمن قبل مجلس اإلدارة والتي ت
لمخاطر التشغيلية" ل يمعروف باسم عملية "التقييم الذات ٢ببازل  ملتزماً  كافة اإلدارات. تستخدم المجموعة منهجاً 

  من أجل تقييم وتوثيق واإلبالغ عن المخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها في إطار نشاط األعمال االعتيادية.

التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية بشكل سنوي وتستعرض المخاطر التشغيلية  عن تعتمد لجنة المخاطر التشغيلية
وعة بشكل منتظم خالل السنة لتتبع حالة المخاطر المفتوحة وإيجاد التي تواجه الوظائف المختلفة في المجم

ً كلما الضوابط المناسبة  تمت  ٢٠١٤/  ٢٠١٣عملية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية لسنة إن . كان ذلك ضروريا
ة ئتمان والتدقيق الداخلي يجريان مراجعات دورية مستقلأن كل من وظائف اإلو كما. ٢٠١٥بنجاح في أبريل 

  لتقييم كفاية الفحص والضوابط في أية فترة مطلوبة.

ستعادة عند الكوارث. تحدد هاتان الوثيقتان اإلجراءات ة إستمرار أعمال موثقة بدقة وخطإلدى البنك خطة إن 
ثر على أنشطة ستمرار األعمال إلى الكشف عن مستوى األإتباعها في حاالت الكوارث. تهدف خطة إالواجب 

ضطرار للعمل من موقع مختلف في حالة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية. تتضمن الخطة د اإلأعمال البنك عن
رنت والشبكة الداخلية نتحلية ومخدمات قواعد البيانات واإلتصال بالشبكات المة الكومبيوتر واإلالوصول إلى أنظم

نة ويتم التوقيع على إتمامها من لكتروني الخ. إنها عملية موضوعة بإتقان وتتم بشكل دوري خالل السوالبريد اإل
قبلهم. تم تدقيق كل من خطة إستمرار األعمال ختبارات بنجاح من ات المعنية للتأكيد على إجراء اإلقبل كافة اإلدار

ً تقل من قبل المدققين الخارجيين (إستعادة عند الكوارث بشكل مسوخطة اإل بمتطلبات مصرف قطر  لتزاما
  فذتين بشكل جيد.المركزي) ووجدتا كافيتين ومن

يتم تقديم تدريب أساسي على إطفاء الحرائق للموظفين المسؤولين عن الحرائق بشكل دوري بمساعدة هيئة الدفاع 
  كجزء من إجراءات السالمة واألمان في أنحاء شبكة الفروع. المدني. يتم إجراء تدريب على اإلخالء سنوياً 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٥  
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع) ٤

  إدارة رأس المال  و)(
 رأس المال النظامي

لتزام المجموعة بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة ضمان إلاألهداف األساسية إلدارة رأس مال المجموعة هي إن 
 من جهات خارجية وأن المجموعة تحافظ على تصنيف مصرفي قوي ومعدالت رأسمالية صحية من أجل دعم

  لمساهمين.القيمة لأعماله ولزيادة 

ولكي تحافظ المجموعة أو تعدل البنية الرأسمالية قد يعدل مبلغ األرباح الموزعة على المساهمين أو يصدر أوراق 
  مالية رأسمالية إضافية. لم تدخل المجموعة تعديالت على األهداف والسياسات أو اإلجراءات للسنوات السابقة.

من قبل  القواعد والمعدالت الموضوعة - من بين تدابير أخرى  -ستخدام س مال المجموعة بإمراقبة كفاية رأتتم 
ل حول الرقابة البنكية والمتبناة من قبل مصرف قطر المركزي. يلخص الجدول التالي كفاية رأس مال لجنة باز

 ً   :٣لمتطلبات بازل  المجموعة وفقا
  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

     

 ٤٫٢٦٧٫٧٧٩  ٤٫٢٤٤٫٢٤٥  "٢ولى لرأس المال "بازلحقوق الملكية ضمن الشريحة اال

 ٨٥٬٢٠٠  ٤٨٫٨٠٠  الشريحة الثانية لرأس المال

 ٤٫٣٥٢٫٩٧٩  ٤٫٢٩٣٫٠٤٥  مجموع رأس المال المؤهل 

     

 ٢٦٬٧٨٨٫٩١٢  ٣٠٫١٣٧٫١٩٨  إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

     

 ١٥،٩  ١٤،٠٨  الشريحة االولى  – ٢نسبة بازل 

 ١٦،٣  ١٤،٢٥  رأس المال  نسبة كفاية

ً  ٣الحد األدنى المطلوب من كفاية رأس المال بموجب بازل إن    لمتطلبات مصرف قطر المركزي كما يلي: وفقا

  .%١٠رأس المال هو لحتياطي أمان إالحد األدنى المطلوب بدون 

  .%١٢،٥رأس المال هو لحتياطي أمان إ الحد األدنى المطلوب متضمناً 

  

حة بالمخاطر والقيم الدفتريةالموجودات المرج
   

٢٠١٦ 

المبلغ  ٣ بازل
المرجح 
 بالمخاطر

٢٠١٥ 

المبلغ  ٣ بازل
المرجح 
 بالمخاطر

٢٠١٦  

 القيمة الدفترية 

٢٠١٥  

 القيمة الدفترية 
     

 ١٬١٣٢٬٦٠٦ ١٫٧٨٩٫٢٩٧ -- -- النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 

 ١٬٦٦١٬٧٩٣ ٣٫٢٦١٫٩١٣ ٢٩٣٬١١٥ ٧٢٢٫٨١٢ من بنوكطلوب م

 ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩ ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ ٢٣٬١٨٤٬٠٩٠ ٢٦٫١٠١٫٩٣١ قروض وسلف للعمالء

 ٤٬٨٥١٬٢٣١ ٥٫٥٧٠٫٩٠٢ ٩٢٧٬٢٤٠ ٧٤١٫٩٩٩ ستثمارات ماليةإ

 ٦٠٨٬٧١٦ ٦٨١٫٦٩٣ ٦٠٨٬٧١٦ ٧٩٧٫٧٨٩ موجودات أخرى

ودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر إجمالي الموج
 ٢٨٫٣٦٤٫٥٣١ ئتماناإل

  

٣٨٫١٦٥٫٢١٠ ٢٥٬٠١٣٬١٦١ 

  

٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥ 
     

   ٨٣٬٨٦٣ ٨٠٫٧٧٩ الموجودات المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق

   ١٫٦٩١٫٨٨٨ ١٫٦٩١٫٨٨٨ الموجودات المرجحة بالمخاطر للمخاطر التشغيلية

 ٢٦٫٧٨٨٫٩١٢ ٣٠٫١٣٧٫١٩٨   
     

   ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
     

 ٢٦٫٧٨٨٫٩١٢ ٣٠٫١٣٧٫١٩٨   موجودات مرجحة بالمخاطر 

 ٤٫٣٥٢٫٩٧٩ ٤٫٢٩٣٫٠٤٥   نظاميالرأس المال 

 كنسبة من الموجودات المرجحة رأس المال النظامي

 %١٦،٣ %١٤،٢٥   "بالمخاطر "معدل كفاية رأس المال
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  ستخدام التقديرات واألحكامإ  ٥
  
  المصادر الرئيسية للشك في التقديرات  (أ)

فتراضات تؤثر على المبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات. يتم تقييم إتضع المجموعة تقديرات و
تاريخية وعوامل أخرى بما فيها توقعات األحداث المستقبلية التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة ال

  التي يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف.

  مبدأ االستمرارية  )١(
إلى أن لدى المجموعة  ستمرار في أعمالها وتوصلتلقدرة المجموعة على اإل أجرت إدارة المجموعة تقييماً 

ذلك ليس لإلدارة علم بأية شكوك جوهرية يمكن أن تثير ريبة  ستمرار للمستقبل المنظور. إضافة إلىالموارد لإل
ستمرار في أعمالها. لهذا السبب يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على هرية حول قابلية المجموعة على اإلجو

  مبدأ االستمرارية.

  قيمة القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء تدنيخسائر   )٢(
روضها وسلفها وأنشطتها التمويلية للعمالء الهامة بشكل فردي في تاريخ كل مركز مالي موحد تراجع المجموعة ق

حكم اإلدارة على إن . بيان الدخل الموحدفي القيمة في  تدنيوتقوم بتقييم ما إذا كان هناك داع لتسجيل خسارة 
في القيمة.  التدنيتحديد خسارة  وجه الخصوص مطلوب عند تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند

تقوم المجموعة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول المركز المالي للمقترض وصافي القيمة المحققة 
فتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات إللضمان. تستند هذه التقديرات على 

القروض والسلف المقيمة بشكل فردي والتي وجد أنها غير منخفضة القيمة وكافة مستقبلية على المخصص. 
القروض والسلف غير الهامة بشكل فردي يتم تقييمها بشكل جماعي، ضمن مجموعات من الموجودات ذات 

 ً لدليل  خصائص المخاطر نفسها، لتحديد ما إذا كان يجب تكوين مخصص بسبب أحداث الخسارة المتكبدة وفقا
وعي لكن لم تثبت آثارها بعد. يأخذ التقييم الجماعي في الحسبان المعلومات من محفظة القروض (مثل موض

لخ) وتركيزات ان ومعدالت القروض إلى الضمانات إئتماالئتمانية ومستويات المتأخرات وإستغالل اإلالجودة 
العقارات ومخاطر الدولة وأداء المخاطر والمعلومات االقتصادية (متضمنة مستويات البطالة ومؤشرات أسعار 

الواردة قانون مصرف قطر المركزي أحكام مع تتفق اإلدارة إلى ذلك، باإلضافة  المجموعات الفردية المختلفة).
 بهذا الشأن.

 ستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدينإنخفاض قيمة اإل  ) ٣(

نخفاض في القيمة وفق األساس إستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك إليتم تقييم ا
  مة.المشروح في قسم السياسات المحاسبية الها

  القيمة العادلة لألدوات المالية  )٤( 
سعر مدرج في سوق  للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركزي المالي الموحد لم يكن هناك إذا

نماذج حسابية والتي تتحدد بإستخدام ستخدام إ تتطلبنشطة عندها تقوم المجموعة باستخدام تقنيات التقييم التي 
ظتها عندها يتم وفي حال لم تتوفر المدخالت التي يمكن مالحصلة المتوفرة والتي يمكن مالحظتها المدخالت ذات ال

يأخذها المشاركون في . تتضمن تقنيات التقييم المختارة جميع العوامل التي سديد القيمة العادلةإستخدام أحكام لتح
  عتبار عند تسعير معاملة.السوق في اإل

  لقة بالسيولة ومدخالت نموذجية مثل معدالت الخصم والتباين.تتضمن األحكام إعتبارات متع

  ة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةامهاألحكام المحاسبية ال  (ب)

  تقييم األدوات المالية  )١(
 السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.إن 

ً مجموعة بقياس القيم العادلة بإال تقوم للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت  ستخدام القيمة العادلة وفقا
 المستخدمة في إجراء القياس.

 : األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألداة مماثلة.١المستوى  •

ألثر الهام على القيمة العادلة المسجلة : أساليب تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت ذات ا٢المستوى  •
 .كانت مباشرة أو غير مباشرة اً سواء يمكن مالحظتها

التي ال تستند على بيانات السوق  على القيمة العادلة المسجلة هاماً  : أساليب تقييم تستخدم أثراً ٣المستوى  •
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 التي يمكن مالحظتها.

  (تابع) تخدام التقديرات واألحكاماس  ٥

   ة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)امهاألحكام المحاسبية ال  (ب)

  تقييم األدوات المالية (تابع)  )١(
  ترتيب القيمة العادلة -المالية المقاسة بالقيمة العادلة  تاألدوا

دلة في نهاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العا
 يصنف فيه قياس القيمة العادلة:

 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
     ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٤٠٫٧١٩ --  ٤٠٫٧١٩ --  موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 ٤٫٢٠٤٫٦٤٩ --  ١٫٤٨٣٫٠٣٠ ٢٫٧٢١٫٦١٩ استثمارات مالية

 ٤٫٢٤٥٫٣٦٨ --  ١٫٥٢٣٫٧٤٩ ٢٫٧٢١٫٦١٩ 

     

 ٦١٫٤٦٧ --  ٦١٫٤٦٧ --  مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

  -- ٦١٫٤٦٧ --  ٦١٫٤٦٧ 

     
     

     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 ٨٬٥٥٠ - ٨٬٥٥٠ - موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 ٤٬٣٤٨٬٧٩١ - ١٬٤٨٣٬٠٣٠ ٢٬٨٦٥٬٧٦١ استثمارات مالية

 ٤٬٣٥٧٬٣٤١ - ١٬٤٩١٬٥٨٠ ٢٬٨٦٥٬٧٦١ 

     

 ٣٨٬٢٧٤ - ٣٨٬٢٧٤ - مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 - ٣٨٬٢٧٤ - ٣٨٬٢٧٤ 

     

ألف لایر  ٨١٬٠٩٩ألف لایر قطري ( ٤٦٫٩٢١ستثمارات في حقوق الملكية المتاحة للبيع بمبلغ إن جميع اإل
  تكلفة حيث أنه ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوق بها. ) مسجلة بال٢٠١٥قطري في سنة 

 ٣١من قياس القيمة العادلة في السنة المنتهية في  ٢والمستوى  ١خالل السنة لم يكن هناك تحويل بين المستوى 
  من قياس القيمة العادلة. ٣، ولم يكن هناك تحويل إلى أو من المستوى ٢٠١٥ديسمبر 

ألف لایر قطري  ٢٨٣٫٠٣٠أعاله سندات حكومة قطر البالغة  ٢لمالية في المستوى تتضمن االستثمارات ا
ستثمارات إ) والتي تم إصدارها بدال من بيع قروض عقارية معينة و٢٠١٥ألف لایر قطري في سنة  ٢٨٣٬٠٣٠(

  حقوق ملكية مدرجة في بورصة قطر إلى حكومة قطر.

  األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
ألدوات المالية التالية والتي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة لم يتم إدراجها في تدرج القيمة العادلة، حيث أن القيمة ا

متى انطبق ذلك، باستثناء الدفترية هي تقدير معقول للقيمة العادلة ويتم اشتقاقها باستخدام المستوى الثاني، 
 ١٫٣٠٤٫٨٢٠تاريخ االستحقاق والتي تبلغ مبالغ قيمتها الدفترية  رات المالية المصنفة كمحتفظ بها حتىستثمااإل

  ) يتم اشتقاقها باستخدام المستوى األول.٢٠١٥ألف لایر قطري في  ٤٢٠٬٣٩٠ألف لایر قطري (

  القيمة العادلة لألدوات المالية التالية مع قيمتها الدفترية:  وتتساوي تقريباً 

  الموجودات المالية 
  صرف المركزينقد وأرصدة لدى الم

 بنوك ومؤسسات مالية أخرىطلوب من م

 لعمالءقروض وسلف أنشطة تمويل 

  المطلوبات المالية 
 أرصدة لبنوك ومصرف قطر المركزي ومؤسسات مالية أخرى

  عمالءودائع 
 دين سندات

  دين مساند
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 قروض أخرى

  (تابع) ستخدام التقديرات واألحكامإ  ٥

   ة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)هاماألحكام المحاسبية ال  (ب)

  تقييم األدوات المالية (تابع)  )١(
  (تابع) األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

أشهر) فإنه من  ستحقاق قصير األجل (أقل من ثالثةت المالية السائلة أو ذات تاريخ إبالنسبة للموجودات والمطلوبا
على الحسابات تحت الطلب والودائع  فتراض أيضاً قارب قيمها العادلة. يطبق هذا اإلالمفترض أن القيم الدفترية ت

  تحت الطلب وحسابات التوفير دون تاريخ استحقاق محدد واألدوات المالية ذات المعدالت المتغيرة.

 لمعدل الثابت والمسجلة بالتكلفة المطفأة يتم تقديرها بمقارنةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات ا
عتراف بها ألول مرة مع معدالت السوق الحالية المعروضة ألدوات مالية معدالت الفائدة في السوق عند اإل

تخدام سإلى التدفقات النقدية المخصومة بإمشابهة. تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع التي تحتسب عليها فوائد 
هة وتواريخ استحقاق معدالت الفائدة السائدة في األسواق المالية للديون ذات خصائص مخاطر االئتمان المشاب

إلى أسعار السوق المدرجة. بالنسبة لتلك  ستناداً العادلة للديون المدرجة المصدرة إحتساب القيم مشابهة. يتم إ
 ستناداً سوق مدرجة، يتم إستخدام نموذج تدفق نقدي مخصوم إاألوراق المالية المصدرة التي ال تتوفر لها أسعار 

  إلى منحنى عوائد معدل فائدة حالي مناسب لباقي فترة االستحقاق.

  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  )٢(
   ً فة في فئات محاسبية مختل للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئياً  تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا

 في ظروف معينة:

ها قد تحقق وصف للمتاجرة قررت المجموعة أنعند تصنيف موجودات مالية ضمن المحتفظ بها  -
  .الموجودات والمطلوبات لغرض المتاجرة كما هو موضح في السياسات المحاسبية

 اأنهب ت المجموعةحددالمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  عند تخصيص الموجودات -
 أحد المعايير لهذه التسمية الواردة في السياسات المحاسبية. حققت

 النيةمن لديها كل  هاأنبت المجموعة المحتفظ بها حتى االستحقاق، حددفي تصنيف الموجودات المالية  -
ل حتى تاريخ استحقاقها كما هو مطلوب من قب بالموجوداتوالقدرة على االستمرار في اإلحتفاظ  اإليجابية

 السياسات المحاسبية.

  .٧تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح 

  عالقات التحوط المؤهلة  )٣(
أنها تتوقع أن تكون التحوطات بأوضحت المجموعة  ،عالقات تحوط مؤهلة األدوات المالية ضمن تخصيصعند   

 ة التحوط.ذات فاعلية عالية على مدى فترة عالق

 اهة المتحوط لالنقدي اتأن التعرض للتدفقبت المجموعة حدد ،مشتقات كتحوطات التدفق النقديعند المحاسبة عن ال  
  يتعلق بتدفقات نقدية مستقبلية محتملة بشكل كبير.

 ستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدينتدني انخفاض قيمة اإل  )٤(

في القيمة وفق األساس  تدنيوق الملكية وسندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك حقأدوات ستثمارات في يتم تقييم اإل  
  المشروح في قسم السياسات المحاسبية الهامة.

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  )٥(

ير مع ا التقدهالك. يتم تحديد هذستحتساب اإلي المقدر للممتلكات والمعدات إلتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاج  
  والتقادم الفعلي والفني والتجاري. األخذ باالعتبار اإلستخدام المتوقع للممتلكات والمعدات
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  القطاعات التشغيلية  ٦
  

  :ة في قطاعين تشغيليين رئيسيينتم تنظيم المجموعة ألغراض اإلدار

تخاذ القرارات بشأن تخصيص اعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض إقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطت
  الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع استنادا إلى الربح أو الخسارة التشغيلية:

األفراد والخدمات المصرفية 
  الخاصة وإدارة الثروات

لعمالء األفراد وحساباتهم الجارية وتقديم قروض تعالج بشكل رئيسي ودائع ا
للعمالء ورهون سكنية ومسحوبات على المكشوف وبطاقات ائتمانية 
وتسهيالت تحويل األموال. تمثل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة 
الثروات خدمة األفراد أصحاب الثروة من خالل نطاق من المنتجات 

ستثمارات إلئتمانية واألمانات واإلسهيالت ااالستثمارية والصناديق والت
  البديلة.

الخدمات المصرفية للشركات           
خدمات والخزينة واالستثمارات و

  لشركة التابعةالوساطة ل

ئتمانية األخرى والودائع بشكل رئيسي القروض والتسهيالت اإلتعالج 
أسواق خدمات والحسابات الجارية للعمالء الشركات والمؤسسات وتقديم 

وخدمات متاجرة وخزينة إضافة إلى إدارة تمويل المجموعة. تقدم  لنقدا
خدمات الوساطة من خالل الشركة التابعة المملوكة بالكامل "شركة األهلي 

  للوساطة ش.ش.و"
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٤٠  
  

  (تابع) القطاعات التشغيلية  ٦

 معلومات عن القطاعات التشغيلية  )١(

 

األفراد والخدمات 
المصرفية 

الخاصة وإدارة 
  الثروات

الخدمات المصرفية 
للشركات           

والخزينة 
 واالستثمارات

خدمات وساطة و
  التابعة الشركة

  
 المجموع

٢٠١٦    

 ٧٣٥٫٠٦٨ ٥٤٨٫٧١٠ ١٨٦٫٣٥٨ فوائدصافي إيراد 

 ١٦٨٫٧٨٩ ١١٦٫٣٣١ ٥٢٫٤٥٨ عموالتصافي إيراد رسوم و

 ١٧٫٠٧٠ ٤٫٦٣٤ ١٢٫٤٣٦ أجنبيةعمالت  أرباح صرف

 ٣١٫١٧٣ ٣١٫١٧٣ --  ستثمارات ماليةإيراد من إ

 ٦٫٥٦٠ ٦٫٥٦٠ --  إيرادات تشغيلية أخرى

 ٩٥٨٫٦٦٠ ٧٠٧٫٤٠٨ ٢٥١٫٢٥٢ إجمالي إيراد القطاع

    

    البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 )٣٢٫٧١٢( )٢٨٫١٩٧( )٤٫٥١٥( قيمة ومخصصات تدنيخسائر 

    

 ٦٣١٫٧٤٨ ٥٢٩٫٤٧١ ١٠٢٫٢٧٧ ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

    

 ٣٨٫١٦٥٫٢١٠ ٣٢٫١٢٧٫٥٦٢ ٦٫٠٣٧٫٦٤٨ تقاريرموجودات القطاع الصادر عنها 

    

 ٣٣٫٣٠٥٫٠١١ ٢٤٫٧٥٠٫٦٩٤ ٨٫٥٥٤٫٣١٧ تقاريرمطلوبات القطاع الصادر عنها 

       

 

والخدمات  األفراد
المصرفية 

الخاصة وإدارة 
  الثروات

الخدمات المصرفية 
للشركات           

والخزينة 
واالستثمارات 

خدمات وساطة و
  التابعة الشركة

  
 المجموع

٢٠١٥    

 ٧٦١٬٨٣٣ ٥٥٦٬٠٢٥ ٢٠٥٬٨٠٨ فوائدصافي إيراد 

 ١٥٦٬٥١٨ ١٠٧٬٧٠١ ٤٨٬٩٧٦ عموالتصافي إيراد رسوم و

 ٢٤٬٩٤٤ ١٢٬٣١٣ ١٢٬٦٣١ ةأجنبيأرباح صرف عمالت 

 ٤٥٬٦١١ ٤٥٬٦١١ - ماليةإيراد من إستثمارات 

 ٦٬٧٩٥ ٦٬٧٩٥ - إيرادات تشغيلية أخرى

 ٩٩٥٬٨٦٠ ٧٢٨٬٤٤٥ ٢٦٧٬٤١٥ إجمالي إيراد القطاع

    

    البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 (٥٩٬١٧٢) (٤٥٬٢٤٨) (١٣٬٩٢٤) قيمة ومخصصات تدنيخسائر 

    

 ٦٤٧٬٧٢٠ ٥٣٨٬٤٩٧ ١٠٩٬٢٢٣ ع الصادر عنه التقرير قبل الضريبةربح القطا

    

 ٣٢٬٢٩٨٬٩٥٥ ٢٥٬٩٨٣٬٩٣٢ ٦٬٣١٥٬٠٢٣ ريراتقموجودات القطاع الصادر عنها 

    

 ٢٧٬٧٥٨٬٦٠٠ ٢٠٬٨٢٣٬٠٠٦ ٦٬٩٣٥٬٥٩٤ ريرامطلوبات القطاع الصادر عنها تق

معلومات القطاعات التشغيلية أعاله.عامالت ضمن المجموعة فيما يتعلق بال يوجد م* 
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٤١  
  

  الموجودات والمطلوبات المالية   ٧

  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  (أ)

 اه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:يوضح الجدول أدن

 

  
  

  

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
  االستحقاق

القروض والذمم 
 المتاحة للبيع المدينة

التكلفة المطفأة 
 األخرى

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ١٫٧٨٩٫٢٩٧ ١٫٧٨٩٫٢٩٧ - - ١٫٧٨٩٫٢٩٧ - - وشبه النقدالنقد 

 ٣٫٢٦١٫٩١٣ ٣٫٢٦١٫٩١٣ ٣٫٢٦١٫٩١٣ - --  - -  من بنوك طلوبم

 ٤٠٫٧١٩ ٤٠٫٧١٩ - - --  - ٤٠٫٧١٩ موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ - - ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ - - لعمالءقروض 

        :ةماليإستثمارات 

 ٤٫٢٥١٫٥٧٠ ٤٫٢٥١٫٥٧٠ - ٤٫٢٥١٫٥٧٠ - - - مقاسة بالقيمة العادلة

 ١٫٣٠٤٫٨٢٠ ١٫٣١٩٫٣٣٢ - - - ١٫٣١٩٫٣٣٢ - مقاسة بالقيمة المطفأة

 ٣٧٫٥٠٩٫٧٢٤ ٣٧٫٥٢٤٫٢٣٦ ٣٫٢٦١٫٩١٣ ٤٫٢٥١٫٥٧٠ ٢٨٫٦٥٠٫٧٠٢ ١٫٣١٩٫٣٣٢ ٤٠٫٧١٩ 

        

 ٦١٫٤٦٧ ٦١٫٤٦٧ - - - - ٦١٫٤٦٧ مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 ١٫٢٧٦٫٢٦٥ ١٫٢٧٦٫٢٦٥ ١٫٢٧٦٫٢٦٥ - - - -  إلى بنوك طلوبم

 ٢٫٢٣٧٫٦٢٩ ٢٫٢٣٧٫٦٢٩ ٢٫٢٣٧٫٦٢٩ - - - -  إيداع تشهادا

 ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢ ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢ ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢ - - - - عمالءودائع 

 ١٫٨١٠٫٦٢٥ ١٫٨١٠٫٦٢٥ ١٫٨١٠٫٦٢٥ - - - -  أوراق دين

 ١٨٢٫٠٠٠ ١٨٢٫٠٠٠ ١٨٢٫٠٠٠ - - - -  دين مساند

 ١٫٨٨٦٫٩٤٩ ١٫٨٨٦٫٩٤٩ ١٫٨٨٦٫٩٤٩ - - - -  قروض أخرى

 ٣٢٬٤٦٥٬٧٩٧ ٣٢٬٤٦٥٬٧٩٧ ٣٢٫٤٠٤٫٣٣٠ - - - ٦١٫٤٦٧ 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
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٤٢  
  

  الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  ٧

  (تابع) التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  (أ)

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

  

  

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة

بها  محتفظ
حتى تاريخ 
  االستحقاق

القروض والذمم 
 المتاحة للبيع المدينة

التكلفة المطفأة 
 األخرى

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

        ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 ١٬١٣٢٬٦٠٦ ١٬١٣٢٬٦٠٦ - - ١٬١٣٢٬٦٠٦ - - النقد وشبه النقد

 ١٬٦٦١٬٧٩٣ ١٬٦٦١٬٧٩٣ ١٬٦٦١٬٧٩٣ - - - -  مطلوب من بنوك

 ٨٬٥٥٠ ٨٬٥٥٠ - - - - ٨٬٥٥٠ وجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطرم

 ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩ ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩ - - ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩ - - قروض لعمالء

        إستثمارات مالية:

 ٤٬٤٢٩٬٨٩٠ ٤٬٤٢٩٬٨٩٠ - ٤٬٤٢٩٬٨٩٠ - - - مقاسة بالقيمة العادلة

 ٤٢٠٬٣٩٠ ٤٢١٬٣٤١ - - - ٤٢١٬٣٤١ - مقاسة بالقيمة المطفأة

 ٣١٬٦٩٧٬٨٣٨ ٣١٬٦٩٨٬٧٨٩ ١٬٦٦١٬٧٩٣ ٤٬٤٢٩٬٨٩٠ ٢٥٬١٧٧٬٢١٥ ٤٢١٬٣٤١ ٨٬٥٥٠ 

        

 ٣٨٬٢٧٤ ٣٨٬٢٧٤ - - - - ٣٨٬٢٧٤ مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 ٢٬٦٣٨٬٢٨٩ ٢٬٦٣٨٬٢٨٩ ٢٬٦٣٨٬٢٨٩ - - - -  مطلوب إلى بنوك

 ١٬٥٤٩٬٩٠٠ ١٬٥٤٩٬٩٠٠ ١٬٥٤٩٬٩٠٠ - - - -  شهادات إيداع

 ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠ ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠ ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠ - - - - ودائع عمالء

 ١٨٢٬٠٠٠ ١٨٢٬٠٠٠ ١٨٢٬٠٠٠ - - - -  دين مساند

 ٢٬٠٥٤٬٨٦٦ ٢٬٠٥٤٬٨٦٦ ٢٬٠٥٤٬٨٦٦ - - - -  قروض أخرى

 ٢٦٬٨٤٧٬٤١٩ ٢٦٬٨٤٧٬٤١٩ ٢٦٬٨٠٩٬١٤٥ - - - ٣٨٬٢٧٤ 
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٤٣  
  

 المركزيرف المصالنقد واألرصدة لدى   ٨

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
   
 ٧٧٬٧٥٦ ١٠٤٫٦٠٧  نقد

 ٩٨٩٬٩٠١ ١٫٠٧٣٫٧٣٥ حتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*إ

 ٦٤٬٩٤٩ ٦١٠٫٩٥٥ رصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزيأ

 ١٬١٣٢٬٦٠٦ ١٫٧٨٩٫٢٩٧ 

  ستخدام في العمليات اليومية للمجموعة.ي غير متاح لإلدى مصرف قطر المركزحتياطي النقدي لاإلإن *  

 من بنوك   مطلوب  ٩

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
   

 ١٣٣٬٤٦٣ ٨٢٫٨٣٢ حسابات جارية

 ١٬٥٢٨٬٣٣٠ ٣٫١٧٩٫٠٨١ ودائع

 ١٬٦٦١٬٧٩٣ ٣٫٢٦١٫٩١٣ 

  عمالءلالقروض والسلف ل  ١٠
  
  حسب النوع  (أ)

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
   

 ٢١٬٣٦٧٬٠٣٨ ٢٣٫٩٥٣٫٠٥٣  قروض

 ٢٬٢٢٥٬٩٥٣ ٢٫٤٤٦٫١٦١ مكشوفسحب على ال

 ٢٩٤٬٨٣١ ٣٢٠٫١٩٥ أوراق مخصومة

 ٢٥٬٠٣٥ ٢٠٫٧٩٧ )١( إعادة تصنيف بإستثمارات متاحة للبيع

 ٤٥٠٬١٠٦ ٣٨٨٫٩١١  أوراق قبول

 ٧١٬٨٢١ ٧٧٫١٥٦  قروض أخرى

 ٢٤٬٤٣٤٬٧٨٤ ٢٧٫٢٠٦٫٢٧٣ 

 (١٠٬١٠٨) )٨٫٤٥٦(  ربح مؤجل

 (٣٣١٬٢٦٧) )٢٨٧٫٦١٢( مالء عللتدني في قيمة القروض والسلف خاص للمخصص 

 (٤٨٬٨٠٠) )٤٨٫٨٠٠( في القيمة  للتدنيمجمع مخصص 

 ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩ ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ ))١أ ( ١٠لعمالء (إيضاح صافي القروض والسلف 
   

 ٢٢٣،٤٥بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة (باستثناء القروض غير المتعثرة تحت المراقبة) 

مليون لایر قطري والذي  ٣٠١٫٦٨من إجمالي القروض والسلف للعمالء ( %٠،٨٢قطري والذي يمثل  مليون لایر
 ).٢٠١٥من إجمالي القروض والسلف للعمالء في سنة  %١،٢٤يمثل 

مليون لایر قطري من الفوائد  ٥٠،٨٠في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ  يتضمن المخصص الخاص للتدني
  .)٢٠١٥في سنة  لایر قطري مليون ٦٣٫٢١المعلقة (

  :إعادة تصنيف بإستثمارات متاحة للبيع) ١(  

   ً "إعادة تصنيف  ٧والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٣٩للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  تطبيقا
لى القروض الموجودات المالية" قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض الموجودات المالية من المتاحة للبيع إ

تغير واضح  ٢٠٠٨يوليو  ١والسلف. حددت المجموعة الموجودات التي تطبق عليها التعديالت والتي كان لها في 
ً  حتفاظ بها للمستقبل المنظور بدالً اإلفي النية فقررت  لتعديل معيار المحاسبة  من إخراجها على المدى القصير. وفقا

  بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ. ٢٠٠٨يوليو  ١ول يسري من فقد تمت إعادة التصنيف بمفع ٣٩الدولي رقم 

ألف لایر قطري كما في     ٣٠٤٫٥٥٥بلغت القيمة الدفترية للموجودات المالية المعاد تصنيفها إلى قروض وسلف 
ديسمبر  ٣١ألف لایر قطري في  ٢٥٬٠٣٥ألف لایر قطري و  ٢٠٫٧٩٧: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠٠٨يوليو  ١

ألف لایر قطري في  ٢٣٬٩٣٧ألف لایر قطري ( ٢٤٬٢٤٦بلغت القيمة العادلة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١وفي  )٢٠١٥
). تم إدراج أرباح القيمة العادلة غير المحققة على الموجودات المالية المتاحة للبيع المعاد ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

القيمة بلغت أرباح القيمة العادلة هذه غير  ٢٠٠٨وق الملكية. كما في يوليو تصنيفها غير المنخفضة مباشرة في حق
   ألف لایر قطري. ١٤٫٥٧٩مباشرة في حقوق الملكية  المتدنية
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٤٤  
  

  عمالء (تابع)لالقروض والسلف ل  ١٠
  حسب النوع (تابع)  (أ)

لموجودات المالية المتاحة على ا الفعلية) تراوحت أسعار الفائدة ٢٠٠٨يوليو  ١كما في تاريخ إعادة التصنيف (
  .ألف لایر قطري ٤٨٣٫٠٨٠سترداد تدفقات نقدية بقيمة إمع توقع  ٪٦،٤٦ إلى ٪٤،١٢للبيع المعاد تصنيفها من 

 ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحد الدخللو لم تتم إعادة التصنيف ما كان سيحدث أي تأثير على بيان 
كان بند حقوق الملكية قد تضمن  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كذلك كما في ) ٢٠١٥في سنة  تأثير(ال  ٢٠١٦ديسمبر 
خسائر قيمة عادلة غير  على شكل) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف لایر قطري في  ١٬٠٩٨ألف لایر قطري ( ١٬٠٤٣

  قيمها.تتدني محققة على الموجودات المتاحة للبيع المعاد تصنيفها، والتي لم 

  ٢٠١٥    ٢٠١٦    ١إيضاح 

        
 ١٬٧٩١٬٨٥٩   ١٫٧٧٦٫٢٩٣  ئات المعنيةالحكومة والهي

 ١٦٬٤٨٠٬٠٦٣   ١٩٫٧٣٢٫٩٧٣  الشركات

 ٥٬٧٧٢٬٦٨٧   ٥٫٣٥٢٫١٣٩  األفراد

  ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩   ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ 

  حسب الصناعة  (ب) 

 قروض:٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
سحوبات على م

 المكشوف
أوراق 

  أوراق قبول  دين سندات مخصومة
قروض 

 المجموع أخرى
         

 ١٫٥٨٧٫٢٨٨ - - - - ٧٧٨٫٠٨٨ ٨٠٩٫٢٠٠ معنية وهيئات حكومة

 ٨٠٣٫٤٩٥ ٥٧ ١٠٫٠٥٣ ٢٠٫٧٩٧ - ٥٨٫٢١١ ٧١٤٫٣٧٧ صناعة

 ١١٫٨٣٩٫٢٠٧ ٣٥٦ ٢٩٧٫٥٧٩ - ١٨٠٫٣٣٠ ١٫٠٣٢٫٧٨٩ ١٠٫٣٢٨٫١٥٣ ةتجار

 ٢٫٦٣٥٫١٧٠ ١٩٤ ٤٫٩٩٤ - ٧٫٤٨٣ ٥٥٫٧١٩ ٢٫٥٦٦٫٧٨٠ خدمات

 ٢٫٥٢٦٫٥٧٥ ١٨٤ ٧٦٫٢٨٥ - ١٣٢٫٣٨٢ ٣٢٢٫١٣١ ١٫٩٩٥٫٥٩٣ مقاوالت

 ٤٫٣٨٦٫٥٧٣ ١٤ - - - ٦٥٫٩٨٧ ٤٫٣٢٠٫٥٧٢ عقارات

 ٣٫٤٢٨٫٠٥٥ ٧٦٫٣٥١ - - - ١٣٣٫٢٣٦ ٣٫٢١٨٫٤٦٨ شخصية

 ٢٧٫٢٠٦٫٣٦٣ ٧٧٫١٥٦ ٣٨٨٫٩١١ ٢٠٫٧٩٧ ٣٢٠٫١٩٥ ٢٫٤٤٦٫١٦١ ٢٣٫٩٥٣٫١٤٣ 
   

 ً  )٨٫٥٤٦(    : ربح مؤجلمطروحا

 )٢٨٧٫٦١٢(  عمالءللللتدني في قيمة القروض والسلف خاص مخصص 
 )٤٨٫٨٠٠(  في القيمة  لتدنيمجمع لمخصص 

  ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥ 

  

 قروض ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
مسحوبات على 

 المكشوف
أوراق 

  أوراق قبول  دين سندات مخصومة
قروض 
 المجموع أخرى

         
 ١٬٧٩١٬٨٥٩ - - - - ٥٦٨٬٧١١ ١٬٢٢٣٬١٤٨ حكومة وهيئات معنية

 ٦٢٩٬٢٥٠ ٢٩ ١٢٬١٤٤ ٢٠٬٧٣٣ - ٦٩٬٨٢٧ ٥٢٦٬٥١٧ صناعة

 ٨٬٩٥٦٬٢٧٦ ٣٩١ ٤٠٦٬٨٣١ - ١٦٤٬٠٤٢ ٥٩٩٬٤٢٤ ٧٬٧٨٥٬٥٨٨ تجارة

 ٢٬٦٨٧٬٣٢١ ١٩٥ ٢٬٩١٤ - ٦٥٬٠١٢ ١١٨٬٤٤١ ٢٬٥٠٠٬٧٥٩ خدمات

 ٢٬٢٧١٬٦١٠ ١٤٢ ٢٨٬٢١٧ - ٥٢٬٤٣٥ ٣١١٬٩٩٦ ١٬٨٧٨٬٨٢٠ مقاوالت

 ٤٬١٣٠٬٣٦٤ - - ٤٬٣٠٢ - ٩٠٬٦٠١ ٤٬٠٣٥٬٤٦١ عقارات

 ٣٬٩٦٨٬١٠٤ ٧١٬٠٦٤ - - ١٣٬٣٤٢ ٤٦٦٬٩٥٣ ٣٬٤١٦٬٧٤٥ شخصية

 ٢٤٬٤٣٤٬٧٨٤ ٧١٬٨٢١ ٤٥٠٬١٠٦ ٢٥٬٠٣٥ ٢٩٤٬٨٣١ ٢٬٢٢٥٬٩٥٣ ٢١٬٣٦٧٬٠٣٨ 
   

 (١٠٬١٠٨)    مطروحاً: ربح مؤجل

 (٣٣١٬٢٦٧)  مخصص خاص للتدني في قيمة القروض والسلف للعمالء

 (٤٨٬٨٠٠)  مخصص مجمع للتدني في القيمة 

  ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩ 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٤٥  
  

  عمالء (تابع)لالقروض والسلف ل  ١٠
  عمالءللتدني قيمة القروض والسلف التغيرات في   (ج)

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

   

 ٣٥٥٬٢٩٠ ٣٨٠٫٠٦٧ يناير ١الرصيد في 

 ٩٠٬٨٠٥ ٦٣٫٣٠٢ مخصص مكون خالل السنة

 (٦٤٬١٧٢) )٦٤٫٢٧٦( سترداد خالل السنةإ

  ٣٨١٬٩٢٣ ٣٧٩٫٠٩٣ 

 (١٬٨٥٦) )٤٢٫٦٨١( خالل السنة مشطوب

 ٣٨٠٬٠٦٧ ٣٣٦٫٤١٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 

ً لللمعلقة على تصنيف القروض والسلف تتضمن التغيرات أثر الفائدة ا  للوائح مصرف قطر المركزي. عمالء وفقا

 

 اإلجمالي  رهن عقاري  األفراد  الشركات 

        

 ٣٨٠٫٠٦٧  ٧٧٫٩٠١  ٢٩٤٫٩٠٦  ٧٫٢٦٠ يناير ١الرصيد في 

 ٦٣٫٣٠٢  ٢٫٩٨٣  ٤٣٫١٧٥  ١٧٫١٤٤ خالل السنة مكونمخصص 

 )٦٤٫٢٧٦(  -  )٥٦٫٣٢٤(  )٧٫٩٥٢( مسترد خالل السنة

 )٤٢٫٦٨١(  -  )٣٨٫٥٩٣(  )٤٫٠٨٨(  مبالغ مشطوبة خالل السنة

 ٣٣٦٫٤١٢  ٨٠٫٨٨٤  ٢٤٣٫١٦٤  ١٢٫٣٦٤ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

        

 ٣٥٥٬٢٩٠  ٧٤٬٤٦٨  ٢٧٣٬١٢١  ٧٬٧٠١ يناير ١الرصيد في 

 ٩٠٬٨٠٥  ٣٬٤٣٣  ٨٢٬٠٠٩  ٥٬٣٦٣ خالل السنة مكونمخصص 

 (٦٤٬١٧٢)  -  (٥٨٬٣٦٨)  (٥٬٨٠٤) مسترد خالل السنة

 (١٬٨٥٦)  -  (١٬٨٥٦)  -  مبالغ مشطوبة خالل السنة

 ٣٨٠٬٠٦٧  ٧٧٬٩٠١  ٢٩٤٬٩٠٦  ٧٬٢٦٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

في قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل للعمالء  مخصص مجمع للتدنيتتضمن المخصصات المذكورة أعاله 
  ).٢٠١٥ألف لایر قطري في سنة  ٤٨٬٨٠٠ألف لایر قطري (٤٨٫٨٠٠في المجموعة بمبلغ 

  ستثمارات ماليةإ  ١١

 ٤٬٨٥١٬٢٣١(لایر قطري ألف  ٥٫٥٧٠٫٩٠٢مبلغ  ٢٠١٦مبر ديس ٣١ستثمارات المالية كما في بلغ إجمالي اإل
  ستثمارات المالية:). فيما يلي تفصيل لتحليل اإل٢٠١٥في سنة  لایر قطريألف 

        ٢٠١٥   ٢٠١٦  

            
 ٤٬٥١٣٬٧٩٦   ٤٫٣٣٩٫٠٠٤      ستثمارات متاحة للبيع إ

 ٤٢١٬٣٤١   ١٫٣١٩٫٣٣٢      ستحقاق إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإل

 ٤٬٩٣٥٬١٣٧   ٥٫٦٥٨٫٣٣٦      جمالياإل

 (٨٣٬٩٠٦)   )٨٧٫٤٣٤(      في القيمة التدنيخسارة 

 ٤٬٨٥١٬٢٣١   ٥٫٥٧٠٫٩٠٢      اإلجمالي

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
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٤٦  
  

  (تابع) ستثمارات ماليةإ  ١١

  ستثمارات متاحة للبيعإ  (أ) 

 ٢٠١٥   ٢٠١٦  

  غير مدرجة    مدرجة   غير مدرجة    مدرجة 

        

 ١٠٠٬٨٧٩  ٢٠٣٬٣٤٦  ١٠٠٫٩١٦  ٧٩٫٣٣٠ أسهم حقوق ملكية

 ١٬٤٨٣٬٠٣٠  ١٬٣٨٩٬٤٨٣  ١٫٤٨٣٫٠٣٠  ١٫٧١٢٫٦٢٤  سندات دين/ سندات خزينة حكومة قطر

 -  ١٬٣٢٨٬٦٢٨  -  ٩٥٥٫٣١٠  سندات دين أخرى

 -  ٨٬٤٣٠  -  ٧٫٧٩٤  صناديق مشتركة

 (١٩٬٧٨١)  (٦٤٬١٢٥)  )٥٣٫٩٩٥(  )٣٣٫٤٣٩(  مطروحاً: مخصص تدني القيمة

 ١٬٥٦٤٬١٢٨  ٢٬٨٦٥٬٧٦٢  ١٫٥٢٩٫٩٥١  ٢٫٧٢١٫٦١٩ اإلجمالي

ألف لایر قطري  ٤٫١٤٩٫٦٣٣مبلغ وأخرى ذات معدل فائدة متغير  بلغت األوراق المالية ذات معدل فائدة ثابت
  ).٢٠١٥لایر قطري على التوالي في سنة  صفرألف لایر قطري و ٤٬١٩٢٬٨١٥مبلغ على التوالي ( الشئ

  ستحقاقحتى تاريخ اإلستثمارات محتفظ بها إ  (ب) 

 ٢٠١٥   ٢٠١٦  

  غير مدرجة    مدرجة   غير مدرجة    مدرجة 

        حسب المصدر:

 -  -  -  ٦٤٨٫٦٤٧  أوراق دين حكومة دولة قطر

 -  ٤٢١٬٣٤١  -  ٦٧٠٫٦٨٥  سندات دين أخرى

 ً  -  -  -  -  القيمة تدني: مخصص مطروحا

          

 -  ٤٢١٬٣٤١  -  ١٫٣١٩٫٣٣٢ اإلجمالي

         حسب معدل الفائدة:

 -  ٤٢١٬٣٤١  -  ١٫٣١٩٫٣٣٢  سندات ذات معدل ثابت

 -  -  -  -  تغيرسندات ذات معدل م

 ً  -  -  -  -  القيمة تدني: مخصص مطروحا

 -  ٤٢١٬٣٤١  -  ١٫٣١٩٫٣٣٢ اإلجمالي

 ١٬٣٠٤٬٨٢٠مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق في بلغت القيمة العادلة لإل
  ).٢٠١٥في سنة مليون لایر قطري  ٤٢٠٬٣٩٠مليون لایر قطري (مبلغ 

  ستثمارات الماليةة اإلفي قيم ر في خسارة التدنيالتغي  (ج)

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

   

 ٤٩٬٨٢٩ ٨٣٫٩٠٦ يناير ١الرصيد في 

 ٤٥٬٢٩٧ ٤٣٫٥٣١ في القيمة للسنة التدنيمخصص خسارة 

 )١١٬٢٢٠( )٤٠٫٠٠٣( رد مخصصات عند إلغاء االعتراف

 ٨٣٬٩٠٦ ٨٧٫٤٣٤ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
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٤٧  
  

  ممتلكات ومعدات  ١٢

  
أراضي 
  ومباني

تحسينات 
على مباني 

  سيارات  أثاث ومعدات  مستأجرة

أعمال 
رأسمالية قيد 

  المجموع  التنفيذ
              ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

              
              التكلفة

 ٤٤٣٬٠٨١ ٥١٬٥٩٣ ١٥٦ ١٣٤٬٠٣٧ ٦١٬٧٠١ ١٩٥٬٥٩٤  ٢٠١٥يناير  ١في 

 ٣٣٬٣٠٦ - - ١٦٬٩٠٢ ١٦٬٤٠٤ - اقتناء/ تحويل

 ٤٧٦٬٣٨٧ ٥١٬٥٩٣ ١٥٦ ١٥٠٬٩٣٩ ٧٨٬١٠٥ ١٩٥٬٥٩٤  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

              
 ٤٧٦٫٣٨٧ ٥١٫٥٩٣ ١٥٦ ١٥٠٫٩٣٩ ٧٨٫١٠٥ ١٩٥٫٥٩٤  ٢٠١٦يناير  ١في 

 ٤٠٫٢٨٦ - - ٩٫٤٧٢ ١٠٫٣٢٧ ٢٠٫٤٨٧ اقتناء/ تحويل

 )١٤٧( - - - )١٤٧( - إستبعادات

 ٥١٦٫٥٢٦ ٥١٫٥٩٣ ١٥٦ ١٦٠٫٤١١ ٨٨٫٤٣٢ ٢١٦٫٠٨١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

        

        اإلهالك المتراكم

 ١٩١٬٠٢٧ - ٩١ ١٠٤٬٥٣٨ ٥٦٬٤١٥ ٢٩٬٩٨٣  ٢٠١٥يناير  ١في 

 ٢٢٬٦٠٢ - ٣١ ١٤٬٧٠١ ٢٬٥٣٢ ٥٬٣٣٨  استهالك السنة

 ٢١٣٬٦٢٩ - ١٢٢ ١١٩٬٢٣٩ ٥٨٬٩٤٧ ٣٥٬٣٢١  ٢٠١٥مبر ديس ٣١الرصيد في 

              
 ٢١٣٫٦٢٩ - ١٢٢ ١١٩٫٢٣٩ ٥٨٫٩٤٧ ٣٥٫٣٢١  ٢٠١٦يناير  ١في 

 ٢٧٫٨٥٨ - ٣١ ١٦٫٧٨١ ٥٫٢٠٢ ٥٫٨٤٤  استهالك السنة

  )١٤٧(  -  -  -  )١٤٧(  -  إستبعادات

 ٢٤١٫٣٤٠ - ١٥٣ ١٣٦٫٠٢٠ ٦٤٫١٤٩ ٤١٫١٦٥  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

              
              قيمة الدفتريةال

 ٢٦٢٬٧٥٨ ٥١٬٥٩٣ ٣٤ ٣١٬٧٠٠ ١٩٬١٥٨ ١٦٠٬٢٧٣  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 ٢٧٥٫١٨٦ ٥١٫٥٩٣ ٣ ٢٤٫٣٩١ ٢٤٫٢٨٣ ١٧٤٫٩١٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  موجودات أخرى  ١٣
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ١١٨٬٦٠٢   ١٣٥٫٥٧٥  فوائد مدينة

 ٤٬٣٦٧   ٤٫٤٥٧  أرباح مدينة (إسالمي)

ً مصار  ٢٨٬٥٠٤   ١٨٫٩٦٣   يف مدفوعة مقدما

 ٨٬٥٥٠   ٤٠٫٧١٩  )٣٠مشتقات مالية ذات قيمة عادلة موجبة (إيضاح 

 ٢٠٬٢٢٧   ٥٢٫١٤٨  مقترضين متنوعين

 ١٬٢٨١   ١٫٣٧٨  سلف وودائع

 ١٣٢٬٦٨١   ١٣٢٫٦٨١  *ضمانات معاد إمتالكها

 ٣١٬٧٤٦   ٢٠٫٥٨٦  أخرى

  ٣٤٥٬٩٥٨   ٤٠٦٫٥٠٧ 

  

متالكها قيمة الممتلكات المكتسبة من تسوية الديون والمدرجة بقيمة اإلمتالك. إن القيمة تمثل الضمانات المعاد إ  *
  ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية. ٢٠١٦ديسمبر  ٣١السوقية المقدرة لهذه الممتلكات كما في 
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٤٨  
  

  إلى بنوك طلوبم  ١٤
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٥٨٬٦٠٣   ٤٩٨  مركزيالرف لمصل مطلوبةأرصدة 

 ٨٬٤٢٤   ١٦٫١٩٤  حسابات جارية 

 ٢٬٥٧١٬٢٦٢   ١٫٢٥٩٫٥٧٣  ودائع 

  ٢٬٦٣٨٬٢٨٩   ١٫٢٧٦٫٢٦٥ 

  عمالءودائع   ١٥

  حسب النوع  (أ)
  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        

 ٣٬١١٥٬٨٩٢   ٣٫٨٢٠٫٢٣٨ وتحت الطلبحسابات جارية 

 ١٬١٧٨٬٥٤٥   ١٫٠٩٠٫٤٧٩ حسابات توفير

 ١٦٬٠٨٩٬٦٥٣   ٢٠٫١٠٠٫١٤٥ ودائع ألجل

  ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠   ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢ 

  حسب القطاع  (ب) 
       

 ٢٬١٥٢٬٣٣٧  ١٫٢٧٨٫٢٣٧ حكومة

 ٤٬٣١٨٬٣٢٨  ٤٫٠٠٣٫١٥٧ هيئات حكومية وشبه حكومية

 ٥٬٧٦٣٬٦٣٨  ٦٫٧٦٥٫٣٧٤ أفراد

 ٨٬١٤٩٬٧٨٧  ١٢٫٩٦٤٫٠٩٤ تشركا

  ٢٠٬٣٨٤٬٠٩٠   ٢٥٫٠١٠٫٨٦٢ 

  أوراق دين(أ) ١٦
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
لثانية لرأس المال مؤهلة ضمن الشريحة ا أمريكي مليون دوالر ٥٠

  --     ١٫٨١٠٫٦٢٥  جلمتوسطة األ

  
  دين مساند  (ب)١٦

    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
لرأس المال لثانية مؤهلة ضمن الشريحة ا أمريكي مليون دوالر ٥٠

  ١٨٢٬٠٠٠    ١٨٢٫٠٠٠  جلمتوسطة األ

  وفيما يلي شروط إصدار هذا الدين: 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٢٧  ستحقاقتاريخ اإل
  نقطة أساس ٢٢٠سعر ليبور لثالثة أشهر +   معدل الفائدة
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٤٩  
  

  أخرىقروض   )ج(١٦
  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        

 ٢٬٠٥٤٬٨٦٦   ١٫٨٨٦٫٩٤٩  تسهيالت قرض ألجل

  :٢٠١٥و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١نهاية فترة التقرير في يوضح الجدول أدناه القروض األخرى للبنك كما في 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  تاريخ االستحقاق  سعر الفائدة السنوي االسمي     العملة
  ٥٩٨٬٨٦٦  ٤٤٩٫١٤٩  ٢٠١٩أكتوبر   نقطة أساس ١٨٠سعر ليبور لثالثة أشهر +   لایر قطري

  -  ٧٠٩٫٨٠٠  ٢٠١٩سبتمبر   نقطة أساس ١٤٠سعر ليبور لثالثة أشهر +   دوالر أمريكي

  ٤٥٥٬٠٠٠  ٤٥٥٫٠٠٠  ٢٠١٨يونيو   نقطة أساس ١٠٠سعر ليبور لثالثة أشهر +   دوالر أمريكي

  ٩١٬٠٠٠  ٩١٫٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر   نقطة أساس ٨٥ر ليبور لثالثة أشهر + سع  دوالر أمريكي

  ١٨٢٬٠٠٠  ١٨٢٫٠٠٠  ٢٠١٨أكتوبر   نقطة أساس ٩٥ سعر ليبور لثالثة أشهر +  دوالر أمريكي

  ٧٢٨٬٠٠٠  -  ٢٠١٧سبتمبر   نقطة أساس ١٢٠ سعر ليبور لثالثة أشهر +  دوالر أمريكي

  ٢٬٠٥٤٬٨٦٦  ١٫٨٨٦٫٩٤٩      اإلجمالي  

  
  بات أخرىمطلو  ١٧

    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٧٤٬٣٣٧   ١٢١٫٠٧٥   دائنةفوائد 

 ٧٠٬٤٣٦   ٥٧٫٥٣٨  مصروفات مستحقة الدفع

 ٤٥٬١٦٣   ٤٠٫٩٩٢  مخصصات أخرى (إيضاح أ أدناه)

 ٤٣٬٥٢٥   ٩٫١٢٦  فواتير مستحقة الدفع

 ٣٨٬٢٧٤   ٦١٫٤٦٧  ) ٣٠سالبة (إيضاح مشتقات مالية ذات قيمة عادلة 

ً إيراد غير مكتسب (عمو  ٧٩٬٩٥٥   ٩١٫٤٤٢  )لة مستلمة مقدما

 ٦٤٬٥٠٧   ٥٣٬٧٨٨  نقدية ودائع

 ٣٬٨١٤   ٩٫٩٥٤  توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ٥١   ٥٦٨  مطالبات عمالء بورصة قطر 

 ١٦٬١٩٣   ١٥٫٧٩٤  صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

 ١٨٬٩٤٦   ١٩٫٤٨١  صندوق التوفير للعاملين 

 ١٬٦٦٤   ١٫٩٨٣  صندوق تقاعد الموظفين

 ٤٥٠٬١٠٦   ٣٨٨٫٩١١  بأوراق القبول مستحقات متعلقة

 ٤٢٬٤٨٤   ٢٨٫٥٦٢  أخرى

 ٩٤٩٬٤٥٥   ٩٠٠٫٦٨١  إجمالي

  مخصصات أخرى   (أ) 

 

تعويضات 
نهاية 
الخدمة 

    لموظفينل
مطالبات 
    أخرى    قانونية

  اإلجمالي
٢٠١٦  

    
  

  اإلجمالي
٢٠١٥  

          

 ٤٢٬٩٦٣   ٤٥٫١٦٣   ٥٫٧٩٣   ٥٠٠   ٣٨٫٨٧٠ يناير ١كما في 

   ٩٫٧٤٧   --    --    ٩٫٧٤٧ خالل السنة /المحولالمكون

  

١٠٬٣٤٧ 

 ٥٣٬٣١٠   ٥٤٫٩١٠   ٥٫٧٩٣   ٥٠٠   ٤٨٫٦١٧ 

المدفوع المخصص 
 (٨٬١٤٧)   )١٣٫٩١٨(   )٥٫٧٩٣(   )٤٧٤(   )٧٫٦٥١( خالل السنةوالمشطوب 

 ٤٥٬١٦٣   ٤٠٫٩٩٢   --   ٢٦   ٤٠٫٩٦٦ ديسمبر ٣١كما في 
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٥٠  
  

  حتياطياترأس المال واإل  ١٨

  رأس المال   (أ)
  أسهم عادية 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ العدد بالمليون سهم

     

 ١٦٥٫٢٠  ١٨١،٧٢  مصدرة في بداية فترة التقرير

 ١٦٫٥٢  ٩،٠٩  (مجانية) أسهم جديدة مصدرة

 ١٨١٫٧٢  ١٩٠،٨١  ديسمبر  ٣١مصدرة في 

مليون  ١٨١،٧٢سهم عادي ( مليون ١٩٠،٨١ من يتكونكان رأس المال المصرح به  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
كافة األسهم المصدرة إن لایر قطري للسهم.  ١٠سمية بواقع ذه األدوات لها قيمة إ). ه٢٠١٥في سنة  سهم

  مدفوعة بالكامل.

   إصدار أسهم مجانية

أسهم يملكها  ٢٠ة (أسهم عادية) بمعدل سهم واحد لكل أصدر البنك أسهم مجاني ٢٠١٦فبراير  ١٦بتاريخ 
المساهمون العاديون بانتظار الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد 

 .٢٠١٦فبراير  ١٦بتاريخ 

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٥١  
  

  حتياطيات (تابع)س المال واإلرأ  ١٨

  حتياطي القانونياإل  (ب)
 ً من صافي ربح السنة  %١٠وتعديله، يشترط تحويل  ٢٠١٢لسنة  ١٣لقانون مصرف قطر المركزي رقم  وفقا
إن هذا من رأس المال المدفوع.  %١٠٠ حتياطي القانوني مساوياً اإلحتياطي القانوني حتى يصبح اإل إلى
موافقة تخضع لو الشركات التجارية القطريوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون حتياطي غير متاح للتاإل

مليون  ٦٣٫١٨مبلغ تحويل قامت المجموعة ب ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في السنة المنتهية في مصرف قطر المركزي. 
في سنة  مليون لایر قطري ٦٤٫٧٧من صافي األرباح ( %١٠بما يمثل نسبة حتياطي القانوني إلى اإللایر قطري 

٢٠١٥.(  

  حتياطي المخاطرإ  ج)
 ٢٠١٦في عام  %٢،٥فإنه من المطلوب االحتفاظ بنسبة  ١٠٢/٢٠١١رقم مصرف قطر المركزي  لتعميم وفقا

باستثناء التسهيالت الممنوحة للحكومة مقابل لقروض والسلف للعمالء من صافي ا) ٢٠١٦في عام  %٢،٥(
ألف  ٤٤٬٨٥٥ألف لایر قطري ( ٧٣٬١٥٢ هوحتياطي المخاطر ى إإل المبلغ المحولكان إجمالي  .نقدية ضمانات

  ).٢٠١٥لایر قطري في سنة 

  احتياطي القيمة العادلة  (د) 
والجزء الفعال من /  يتكون هذا االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة المعترف بها عن الموجودات المتاحة للبيع

حوط التدفق النقدي المتعلقة بالتعامالت المتحوط منها والتي لم صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات ت
  تؤثر بعد في الربح أو الخسارة.

  
  ستثمارات متاحة للبيعإ  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
        

 ٤٩٬٨٠٧   ٣٥٫٣٣٥  يناير ١الرصيد في 

 (١٤٬٠٧٢)   )٩٫٠٦٥(  المحقق خالل السنة

 (٣٤٬٥٠٧)   )٥٨٫٠٥٥(  (خسائر) القيمة العادلة خالل السنة

 ٣٤٬٠٧٧   ٤٣٫٥٣١  القيمة محول للربح أو الخسارة صافي مبلغ تدني 

 ٣٠   ٥٥  سلفإطفاء خالل السنة نتيجة إلعادة التصنيف إلى قروض و

 ٣٥٬٣٣٥   ١١٫٨٠١  ديسمبر ٣١في 

  أسهم مجانية وتوزيعات أرباح مقترحة  (هـ)
من قبل مجلس ألف لایر قطري  ١٩٠٬٨٠٣ لغللسهم بإجمالي مب  قطريلایر ١ بواقعتم اقتراح توزيع أرباح نقدية 

  ).٢٠١٥سنة في  ٢٧٢٬٥٧٦لایر قطري للسهم بإجمالي مبلغ  ١،٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١اإلدارة للسنة المنتهية في 

ً  عشرينلكل  سهم واحدل على إصدار أسهم مجانية بمعدأيضا وافق مجلس اإلدارة  مساهم كل يحتفظ بها  سهما
بمبلغ  سهماً  عشرينلكل  سهم واحدألف لایر قطري ( ٩٥٬٤٠٢ بإجمالي ٢٠١٦ديسمبر  ٣١عادي كما في 

   ).٢٠١٥في سنة  ألف لایر قطري ٩٠٬٨٥٩

لجمعية اموافقة المساهمين في اجتماع إلى إصدار األسهم المجانية المقترحة أعاله يخضع توزيع األرباح النقدية و
 .السنوي العمومية
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٥٢  
  

  فوائدإيرادات   ١٩
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٦٬٢١٥   ٦٫٦٢٤  أرصدة لدى مصرف قطر المركزي 

 ١٣٬٥٣٨   ١٤٫٩٣٠  من بنوك  مطلوب

 ١٧٥٬٦٣٣   ١٨٠٫٠٤١  سندات دين 

 ٩٢٤٬١٧٠   ١٫٠٨٠٫٨٣٢  عمالءقروض وسلف ل

  ١٬١١٩٬٥٥٦   ١٫٢٨٢٫٤٢٧ 

  فوائدمصروفات   ٢٠
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ١٬٢٨٠   ١٣٢  مركزيرف أرصدة لدى مص

 ٣٦٫٥٩٤   ٥٨٫٣٩٤  طلوبات لبنوك م

 ٢٨٥٬٨٥٣    ٣٩٣٫٦٠٩  عمالءودائع 

 ٣٣٬٩٩٦   ٩٥٫٢٢٤  أخرى

  ٣٥٧٬٧٢٣   ٥٤٧٫٣٥٩ 

  إيرادات رسوم وعموالت  ٢١
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٨٢٬٢٤٩   ٨٧٫٣٧٠  ئتمانرسوم متعلقة باإل

 ٧٬٨٨٠   ٧٫٢٦٢  رسوم وساطة

 ٧٬٥٢٨   ٢٫٤٣٧  خدمات مصرفية 

 ٥٦٬٣٤٣   ٦٥٫١٤٩  عمولة عن تسهيالت غير ممولة

 ٢٬٦٧٧   ٦٫٥٧١  أخرى

  ١٥٦٬٦٧٧   ١٦٨٫٧٨٩ 

  من عمليات نقد أجنبي ربح  ٢٢
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٢٤٬٩٣٩   ١٧٫٠٧٥  تعامل في النقد األجنبي

 ٥   )٥(  إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات

  ٢٤٬٩٤٤   ١٧٫٠٧٠ 

  ماليةإيرادات من إستثمارات   ٢٣
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٣٢٬٥٤١   ٢٤٫٠٠٦  ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيعصافي 

 ١٣٬٠٧٠   ٧٫١٦٧  توزيعات أرباح

  ٤٥٬٦١١    ٣١٫١٧٣ 

  أخرى يةإيرادات تشغيل  ٢٤
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٦٬٠٩٧   ٦٫٣٠٨  إيرادات إيجارات

 ٦٩٨   ٢٥٢  أخرى

  ٦٬٧٩٥   ٦٫٥٦٠ 
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٥٣  
  

  تكاليف موظفين  ٢٥
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٧٩٬٠١٨   ٨١٫٩٦٦  رواتب أساسية

 ٣٬٩٠٦   ٣٫٩٨١  تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

 ٩٬٨٤٧   ٩٫٧٤٧  تكاليف نهاية الخدمة 

 ١٬١٦٤   ٢٩١  تدريب

 ٧٩٬٨٨٨   ٧٦٫٦٧٣  أخرى

  ١٧٣٬٨٢٣   ١٧٢٫٦٥٨ 

  أخرى مصروفات  ٢٦
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٥٬٩٧٤   ٣٫٨١٩  أتعاب مهنية 

 ١٤٬٢٧٨   ١٤٫٢٨٠  تصاالت وتأمين إ

 ١٢٬١٢٠   ١١٫١٤٥  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ١٤٬٣١١   ١٥٫٨١٨  إيجار وصيانة 

 ١٤٬٩٥٥   ١٤٫٧٨٥  معلوماتتكاليف أجهزة كومبيوتر وتقنية 

 ٣٬٢١٨   ٣٫٧٩١  طاسيةطباعة وقر

 ٢٧٬٦٨٧   ٣٠٬٠٤٦  أخرى

  ٩٢٬٥٤٣   ٩٣٫٦٨٤ 

  األساسي والمخفف للسهمالعائد   ٢٧

لسهم البنك بقسمة صافي ربح السنة المنسوب ألصحاب حقوق ملكية البنك على  والمخفف يحتسب العائد األساسي
  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة:

    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٦٤٧٬٧٢٠   ٦٣١٫٧٤٨  ربح السنة المنسوب ألصحاب حقوق ملكية البنك (ألف لایر قطري)

 ١٩٠٫٨٠٣٫١١٥   ١٩٠٫٨٠٣٫١١٥  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 ٣،٣٩   ٣،٣١  (لایر قطري)العائد األساسي والمخفف للسهم 

  المخفف للسهم يساوي العائد األساسي للسهم. رة خالل السنة، حيث أن العائدفي أي فتأسهم مخففة  أية * ال يوجد

  حتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:تم إ
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ١٨١٫٧١٧٫٢٥٣   ١٨١٫٧١٧٫٢٥٣  يناير ١المتوسط المرجح لعدد األسهم المؤهلة في 

 ٩٫٠٨٥٫٨٦٢   ٩٫٠٨٥٫٨٦٢  ٢٠١٦فبراير  ١٦األسهم المجانية المصدرة في 

 ١٩٠٫٨٠٣٫١١٥   ١٩٠٫٨٠٣٫١١٥  ديسمبر ٣١ح لعدد األسهم في المتوسط المرج

  أخرى وتعهداتلتزامات محتملة إ  ٢٨

 لتزامات محتملةإ  (أ)

    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ١١٬٢٧٧٬٣٣٥   ٩٫٩٢٨٫٥٣٧  تسهيالت غير مستغلة غير قابلة لإللغاء

 ٦٬٤٢٩٬٧٢٦   ٧٫١٠٨٫١٨٦  ضمانات

 ٩٠٤٬٧٤١   ٩٢٦٫٣٩٨  عتمادات مستندية إ

  ١٨٬٦١١٬٨٠٢   ١٧٫٩٦٣٫١٢١ 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٥٤  
  

  أخرى (تابع)إلتزامات محتملة وتعهدات   ٢٨

 أخرى تعهدات  (ب)

    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٣٬٤٧١٬٤٦٧   ٣٫٦٦٧٫٥٧٢  عقود الصرف األجنبي اآلجلة

 ١٬٠٨٨٬٣٦٠   ١٫٠٣٢٫٦٤٠  تفاقيات تبادل معدالت الفائدةإ

 ٤٨٥٬١٠٧   ٢٤٧٫٤٩١  جنبيةخيارات عمالت أ

 ٥٬٠٤٤٬٩٣٤   ٤٫٩٤٧٫٧٠٣  اإلجمالي

  تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

مكانية انتهاء الفترة المتاحة إلستخدام هذه لتزامات تعاقدية لمنح قروض وتسهيالت متجددة. نظراً إلهي إ
  لتزامات لتدفقات مستقبلية. لضرورة إجمالية للعقود ال تمثل بان المبالغ اإلامات قبل سحبها من قبل العمالء فإلتزاإل

   عتمادات مستنديةخطابات ضمان وإ

لعمالء عند إخفاقهم في عتمادات المستندية المجموعة بتسديد دفعات محددة نيابة عن اخطابات الضمان واإلتلزم 
ً لتالوفاء بإ نفس  الجاهزة عتمادات المستنديةط العقد. تحمل خطابات الضمان واإللشرو زاماتهم تجاه الغير وفقا

عتمادات مستندية غير قابلة نات اإلئتمان يمكن أن تكون في شكل إئتمان الخاصة بمنح القروض. ضمامخاطر اإل
  لإللغاء وضمانات للدفعات المقدمة ومطلوبات تظهير من سندات معاد خصمها.

 النقد وشبه النقد  ٢٩

    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        
 ٢٧٦٫١٦٨   ٣٣٨٫٣٩٣  بنوكنقد وأرصدة لدى 

 ١٫٥٢٨٫٣٣٠   ٣٫٦٣٩٫٠٨٢  ودائع في أسواق المال

  ١٫٨٠٤٫٤٩٨   ٣٫٩٧٧٫٤٧٥ 

  حت�اطي النقدC اإللزامي. یتضمن النقد واألرصدة لدI المصرف المر+زC اإلال
 

  
  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                                                                                          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٥٥  
  

  المشتقات   ٣٠

  ستحقاقالقيمة االسمية / المتوقعة عند اإل   

 

القيمة العادلة 
  اإليجابية

يمة العادلة الق
  سنوات ٥ – ١  شهر ١٢ – ٣  شهور ٣خالل   القيمة االسمية  السلبية

 ٥أكثر من 
  سنوات

        :٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

         المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/ تحوط القيمة العادلة

  -  -  ٢٫١٠٦٫٦٨٣  ١٫٥٦٠٫٨٨٩  ٣٫٦٦٧٫٥٧٢  ٣٨٫٢٢٣ ٤٠٫٦٦١  عقود الصرف األجنبي اآلجلة  -

 - ١٫٠٣٢٫٦٤٠ - - ١٫٠٣٢٫٦٤٠ ٢٣٫٢٤٤ ٥٨   اقيات تبادل معدالت الفائدةإتف -

 - ١٫٠٣٢٫٦٤٠ ٢٫١٠٦٫٦٨٣ ١٫٥٦٠٫٨٨٩ ٤٫٧٠٠٫٢١٢ ٦١٫٤٦٧ ٤٠٫٧١٩  اإلجمالي

         

        :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
         المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة/ تحوط القيمة العادلة

 - - ٢٬٣٢٩٬٩١٥ ١٬١٤١٬٥٥٢ ٣٬٤٧١٬٤٦٧ ٧٬٣٤٠ ٨٬٤٥٥  عقود الصرف األجنبي اآلجلة  -

 - ١٬٠٨٨٬٣٦٠ - - ١٬٠٨٨٬٣٦٠ ٣٠٬٩٣٤ ٩٥  إتفاقيات تبادل معدالت الفائدة -

 - ١٬٠٨٨٬٣٦٠ ٢٬٣٢٩٬٩١٥ ١٬١٤١٬٥٥٢ ٤٬٥٥٩٬٨٢٧ ٣٨٬٢٧٤ ٨٬٥٥٠  اإلجمالي

قة. تمثل األداة المالية المشتقة عقداً بين طرفين حيث يعتمد السداد على التغير في أسعار عتيادي، تدخل المجموعة في عدة عمليات تتضمن أدوات مالية مشتفي إطار النشاط اإل
  واحدة أو أكثر من األدوات المالية األساسية أو األسعار أو المؤشرات.

لتزامات مما يؤدي إلى تحويل أحد أو عدة مخاطر تنشئ حقوقاً وإ دة والعمالت والتيتتضمن أدوات المشتقات المالية عقود الخيارات والعقود اآلجلة والمستقبلية وتبادل أسعار الفائ
تعاقدي لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية  مالية موجودة في األداة المالية األساسية بين أطراف األداة المالية. في تاريخ التعاقد، تمنح أداة المشتقات المالية أحد األطراف حق

نتج كون إيجابية أو حق تعاقدي لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع طرف آخر بموجب شروط قد تكون سلبية. إال أنه، في اإلجمالي ال يمع طرف آخر بموجب شروط قد ت
حمل حقوق وواجبات إلجراء التحويل. من الضروري أن يتم هذا التحويل في نهاية التعاقد.  بعض األدوات ت كما أنه ليسعنها تحويل لألدوات المالية األساسية عند بدء التعاقد، 

 ية أو سلبية.نظراً ألن شروط التحويل يتم تحديدها عند التعاقد لألداة المالية، حيث تتغير األسعار في أسواق المال، فإن هذه الشروط قد تصبح إيجاب

 

  



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٥٦  
  

  المشتقات (تابع)  ٣٠

  أنواع منتجات المشتقات 
تفاقيات تعاقدية لبيع أو شراء عملة معينة بسعر وتاريخ محددين في عقود إعقود صرف العمالت اآلجلة هي 

  المستقبل. يتم تصميم عقود صرف العمالت اآلجلة وتعقد صفقاتها مباشرة خارج األسواق النظامية.

فتراضي معين. اً على مبلغ إأو فروق عمالت أجنبية بناء عقود التبادل هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل فوائدإن 
ً مبالغ أسعار فائ دة ثابتة ومتغيرة بناء على قيمة بالنسبة لعقود تبادل أسعار الفائدة يتبادل المتعاقدان عموما

  فتراضية بعملة واحدة.إ

  المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
ذلك بغرض تحسين طة المتاجرة تتعلق بصفقات مع العمالء، وكإن معظم مشتقات المجموعة المحتفظ بها ألنش

. يتضمن تحسين المراكز إدارة مراكز أرصدة المجموعة على أمل تحقيق ربح من التغيرات المراكز والموازنة
ة تحديد فروق األسعار بين األسواق أو ، وتتضمن الموازناإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات

  هدف تحقيق أرباح منها.المنتجات ب

  المشتقات المحتفظ بها ألغراض التحوط
  تطبق المجموعة نظاماً شامالً لقياس وإدارة المخاطر.

كجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات، تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض التحوط بهدف تقليل 
ا بالتحوط ضد المخاطر ألدوات مالية معينة تعرضها لمخاطر تغيرات أسعار العمالت وأسعار الفائدة. يتم هذ

ستخدام تحوطات إستراتيجية لمخاطر بنود بيان المركز المالي الموحد بصفة صفقات متوقعة مستقبالً ، وكذلك بإو
  شاملة.

باإلضافة إلى  ،تستخدم المجموعة عقود صرف العمالت اآلجلة للتحوط ضد مخاطر عمالت محددة بشكل خاص
عة عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط ضد مخاطر الفائدة الناتجة من تعرض معدل فائدة ثابت ذلك تستخدم المجمو

محدد بشكل خاص. في جميع هذه الحاالت يتم توثيق رسمي لتعاقدات وأهداف التحوط وتشمل تفاصيل بنود 
أيضاَ عن طريق . يتم التحوط لمخاطر أسعار الفائدة قيمة عادلةوأدوات التحوط وتعامل الصفقات كتحوطات 

مراقبة مدد استحقاق الموجودات والمطلوبات والدخول في عقود تبادل أسعار الفائدة لحماية صافي مراكز أسعار 
الفائدة. وحيث أن التحوط لصافي مراكز األرصدة غير مؤهل للمحاسبة الخاصة بالتحوط ، يتم احتساب المشتقات 

  التجارية.بنفس الطريقة المستخدمة لألدوات 

  أنشطة األمانة  ٣١
تقوم المجموعة بتقديم خدمة وساطة االستثمار وخدمة األمانة. وبالتالي تم استبعاد هذه الموجودات المحتفظ بها 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ألف لایر قطري كما في  ٥٦٨٫٢٦١بصفة األمانة من البيانات المالية الموحدة والتي بلغت 
  ).٢٠١٥ألف لایر قطري في سنة  ٦٠٥٬٩١١(

  دوق األنشطة االجتماعية والرياضيةصن  ٣٢
ألف لایر قطري  ١٦٬١٩٣ألف لایر قطري (مبلغ ١٥٫٧٩٤خالل السنة قامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١من صافي ربح السنة المنتهية في  %٢،٥) تمثل نسبة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 ً   . ٢٠١٠ات اإلضافية الصادرة للقانون في سنة والتوضيح ٢٠٠٨لسنة  ١٣للقانون رقم  وفقا

  األطراف ذات العالقة  ٣٣
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على 
ها الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت تمارس علي

  ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة. هاماً  المجموعة نفوذاً 

تدخل المجموعة في معامالت مع المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين في 
تلك األطراف. يتم منح  المجموعة أو الكيانات المسيطر عليها أو مسيطر عليها بشكل مشترك أو تخضع لنفوذ

كافة القروض والسلف واألنشطة التمويلية لألطراف ذات العالقة بأسعار السوق وهي كلها منتظمة وال يوجد 
 مقابلها أية مخصصات لخسائر ائتمانية محتملة.

 



  

    )ش.م.ق(البنك األهلي 
    إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  ألف لایر قطري                                                           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

٥٧  
  

  األطراف ذات العالقة (تابع)  ٣٣

  ات العالقة المضمنة في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:كانت أرصدة األطراف ذ

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 
أعضاء 

    ينالمساهم    مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس 
  مينالمساه    اإلدارة

            الموجودات:

 -   ٨٢٧٬٢٧٦   -   ٧٥٩٫١٩٢ قروض وسلف لعمالء

            

          المطلوبات: 

 ٢٬٦٢٦٬٠٠٢   ٢٨٦٬٨١٦   ١٫٨٨٤٫٢٦٧   ٣٨٢٫٨٧٨ عمالء ودائع 

            

          بنود غير ممولة

وإعتمادات مستندية خطابات ضمان 
  -  ٨٬٠٩٨    -  ١١٫٥٨٤ وتسهيالت ائتمانية غير مباشرةوتعهدات 

            

          :بنود بيان الدخل

  -   ٢٠٬٩٣٠    -   ٣١٫١٢٦ عموالت إيرادات فوائد ورسوم و
 ١٧٬١٨٢   ٤٬٠٧٥   ٤١٫٠٠٧   ٦٫٢٢٧ عموالت ومصروفات فوائد ورسوم 

 -   ١٢٬١٢٠   -   ١٢٫١٢٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

              
  المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة  أ)(

وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل (بخالف أعضاء مجلس اإلدارة) فيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة 
 السنة:

    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
        

  ٢٬٣٠٢    ٤٫٧٠٣  قروض أخرى

  
  مكافآت كبار موظفي اإلدارة للسنة المنتهية مما يلي: تتكون  

  
    ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

        

  ١٨٬٥٧٣    ٢١٫٥٢٧  رواتب ومنافع موظفين قصيرة األجل

  ٦٬٩٥٢    ٧٫٧٩٢  طويلة األجلمنافع 

  ٢٥٬٥٢٥    ٢٩٫٣١٩  

  أرقام المقارنة  ٣٤

ً  ٢٠١٥عروضة في سنة تمت إعادة تصنيف األرقام المقارنة الم للمحافظة على التناسق مع  متى كان ذلك ضروريا
 بنود الموحد أو أو الخسارة على صافي الربح جوهري . ليس إلعادة التصنيف هذه أي أثر٢٠١٦أرقام سنة 

 أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة للسنة المقارنة. ىالدخل الشامل اآلخر

  

  



    )ش.م.ق(البنك األهلي 

  ألف لایر قطري  المعلومات المكملة

 

 

٥٨  
  

  البيانات المالية للبنك الرئيسي   

  البنك الرئيسي -بيان المركز المالي   (أ) 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  ديسمبر: ٣١كما في 

        

        الموجودات 
  ١٬١٣٢٬٦٠٥   ١٫٧٨٩٫٢٩٦  المركزيمصارف النقد وأرصدة لدى 

 ١٬٦٦١٬٧٩٣  ٣٫٢٦١٫٩١٣  من بنوك  مطلوب

 ٢٤٬٠٤٤٬٦٠٩  ٢٦٫٨٦١٫٤٠٥  عمالءقروض وسلف ل

 ٤٬٨٥١٬٢٣١  ٥٫٥٧٠٫٩٠٢  ستثمارات مالية إ

 ٥٠٬٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠  إستثمار في شركة تابعة

 ٢٦٢٬٠٤٩  ٢٧٤٫٤٩٢  ومعداتممتلكات 

 ٣٤٦٬٣٥٢  ٤٠٦٫٨٤١  موجودات أخرى 

 ٣٢٬٣٤٨٬٦٣٩  ٣٨٫٢١٤٫٨٤٩ إجمالي الموجودات 

       
    المطلوبات

    

 ٢٬٦٣٨٬٢٨٩  ١٫٢٧٦٫٢٦٥ إلى بنوك  طلوبم

 ١٬٥٤٩٬٩٠٠  ٢٫٢٣٧٫٦٢٩  شهادات إيداع

 ٢٠٬٤٢٢٬٦٠٦  ٢٥٫٠٤٧٫٦٢٢  عمالءودائع 

  --   ١٫٨١٠٫٦٢٥  دين سندات
 ١٨٢٬٠٠٠  ١٨٢٫٠٠٠  دين مساند

 ٢٬٠٥٤٬٨٦٦  ١٫٨٨٦٫٩٤٩  قروض أخرى

 ٩٤٧٬٣١٦  ٩٠٠٫١٠٩ مطلوبات أخرى 

 ٢٧٬٧٩٤٬٩٧٧  ٣٣٫٣٤١٫١٩٩ إجمالي المطلوبات 

       
    حقوق الملكية 

    

 ١٬٨١٧٬١٧٣  ١٫٩٠٨٫٠٣١ رأس المال

 ١٬٤٦٢٬٦٢١  ١٫٥٢٥٫٧٩٦ حتياطي قانونيإ

 ٥٣٦٬٣٥٣  ٦٠٩٫٥٠٥ حتياطي مخاطرإ

 ٣٥٬٠٨١  ١١٫٦٣٥ حتياطي القيمة العادلةإ

 ٧٠٢٬٤٣٤   ٨١٨٫٦٨٣  أرباح مدورة

 ٤٬٥٥٣٬٦٦٢  ٤٫٨٧٣٫٦٥٠ إجمالي حقوق الملكية 

 ٣٢٬٣٤٨٬٦٣٩  ٣٨٫٢١٤٫٨٤٩  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

  

  

  



    )ش.م.ق(البنك األهلي 

  ألف لایر قطري  المعلومات المكملة

 

 

٥٩  
  

  البيانات المالية للبنك الرئيسي (تابع)  

  البنك الرئيسي - بيان الدخل   (ب)

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

     

     

 ١٬١١٩٬٥٥٢  ١٫٢٨٢٫٤٢٧  فوائد إيرادات 

 (٣٥٨٬٢٧١)  )٥٤٨٫٢١٠(  فوائد مصروفات 

 ٧٦١٬٢٨١  ٧٣٤٫٢١٧  فوائد صافي إيرادات 

     

 ١٤٨٬٧٦١   ١٦١٫٦٣٣ عموالتصافي إيرادات رسوم و

    

 ٢٥٬١٠٣  ١٧٫٠٧٠ من عمليات نقد أجنبي ربح

 ٤٥٬٣٥٢  ٣٠٫٧٠١ مالية إيراد من إستثمارات 

 ٦٬٧٩٤  ٦٫٥٦١ إيرادات تشغيلية أخرى

 ٩٨٧٬٢٩١  ٩٥٠٫١٨٢ يةتشغيلصافي إيرادات 

    

 (١٦٩٬٦٣٤)  )١٦٩٫٧٠٥(  تكاليف موظفين

 (٢٢٬٣١٨)  )٢٧٫٥٠٦( وإطفاءهالك ستإ

 (٥٩٬١٧٢)  )٣٢٫٧١٢(  المخصصاتصافي 

 )٨٧٬٨١٧(  )٨٨٫٤٥٣( مصاريف أخرى 

 ٦٤٨٬٣٥٠   ٦٣١٫٨٠٦  ربح السنة

 

  


