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  ام إلى السادة المساهمين الكر تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  ق.م.مصرف قطر اإلسالمي ش

  
  تقرير حول البيانات المالية الموحدة 

وشركاته التابعة ") البنك("ق .م.لمصرف قطر اإلسالمي شالمرفقة الموحدة لقد دققنا البيانات المالية 
بيان و ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في بيان المركز المالي الموحد والتي تتضمن  ")يشار اليهم بالمجموعة("

الموحد وبيان التغيرات  التدفقات النقديةبيان والتغيرات في حقوق الملكية الموحد  وبيان الموحدالدخل 
وبيان موارد واستخدامات اموال االعمال الخيرية الموحد للسنة الموحد في حسابات االستثمار المقيدة 

إن  .األخرىة المتمم، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات المنتهية في ذلك التاريخ 
الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقاً لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية هي من البيانات المالية 
استناداً الموحدة وليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية إن مسؤ. المجموعةإدارة مسؤولية مجلس 

  .لى أعمال التدقيق التي قمنا بهاإ
  

  الرأي اساس
المتعلقة بالمؤسسات المالية اإلسالمية والصادرة عن هيئة المحاسبة  نا وفقاً لمعايير التدقيقلقد تم تدقيق

بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على  القيامالتي تتطلب والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
لتدقيق على القيام يشتمل ا .ماديةخالية من أخطاء  الموحدة دات معقولة بأن البيانات الماليةـتأكي

 لمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات الماليةل المؤيدةدلة الل ، على أساس العينة ، بفحص
ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية . الموحدة

 .الموحدة العام للبيانات الماليةالتقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض 
  .توفر أساساً معقوالً يمكننا من إبداء رأيناالتي قمنا بها  باعتقادنا أن أعمال التدقيق
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  إلى السادة المساهمين الكرام  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  تتمة -  ق.م.مصرف قطر اإلسالمي ش
  

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

والتغيرات في حقوق  النقدية وتدفقاتها والنتائج الموحدة ألعمالها ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  للمجموعة
المحاسبة وفقاً لمعايير الملكية والتغيرات في حسابات االستثمار المقيدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

  .الية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالم
  

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

وحسب . ة تتفق مع السجالت المحاسبية للمجموعةفي التقرير السنوي لمجلس اإلدار المالية الواردة
أو لقانون الشركات التجارية  للبنكمخالفات ألحكام النظام األساسي  السنةعلمنا واعتقادنا لم تقع خالل 

على  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣أو لتعليمات وقانون مصرف قطر المركزي رقم   ٢٠٠٢لسنة  ٥القطري رقم 
  .المالي المجموعة أو مركزها أنشطةوجه قد يكون له تأثير مادي على 

  
  
  

  ست ويونـغـعن إرن  
  
  
  
  

  ادرـــاد نــــزي  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   

 ٢٠١٣ر ـيناي ٢٠الدوحة في                                                 
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 ألف ريال قطري دبيان المركز المالي الموح

  

  

  

  :ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من ٢٠١٣يناير ٢٠تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس االدارة بتاريخ 

  
 أحمد مشاري

  
                        جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

                                                                
                                       

  مجلس االدارة رئیس  التنفیذي باالنابة الرئیس

 ٢٠١١  ٢٠١٢  ديسمبر ٣١كما في 
    حاتإيضا الموجودات

 ١,٨٣٢,٥١٣  ٣,٦٤٣,٧٣٥ ٩ بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 
 ٧,٣٦٨,٧٠٥  ٨,٧٥٧,٩٦٣ ١٠  أرصدة لدى البنوك
  ٢٩,٥٩٥,٨٧٠   ٤٣,١٣٧,٣٣٤ ١١  موجودات تمويل
 ١٤,٨١٠,١٨٨  ١٣,٣٥٥,٧٥٨ ١٢  استثمارات مالية

 ٨٨٤,٩١٧  ٨٧٥,٣١١ ١٣ ات في شركات زميلة استثمار
 ٦٩٣,٠٦٠  ٧٧٤,٢٣٢ ١٤ ات عقاريةاستثمار

  ٣٢٤,٥٠٥   ٢٩٣,٦٣٨ ١٥  موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
 ٣٦٢,١١٥  ٣٧٧,٣٦٦ ١٦  موجودات ثابتة

 ٢٥٦,١٣٦  ٢٤٩,٨١٩ ١٧ موجودات غير ملموسة
 ٢,١٤٦,٨٧٧  ١,٧٢٦,٩٠٦ ١٨ موجودات أخرى
 ٥٨٫٢٧٤٫٨٨٦  ٧٣,١٩٢,٠٦٢  تإجمالي الموجودا

ق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق وحقوق وحقوالمطلوبات 
   الملكية

 
 

         
 ١٣,٣٤٢,٢٦٢  ١٠,٣٧١,٥١٨ ١٩  حسابات البنوك

 ٩,١٩٨,٦٨٢  ٩,٠٨١,٨٨٠  ٢٠ حسابات العمالء الجارية
 ٢,٧١٦,٦٩١  ٥,٤١٥,٦٢٨  ٢١  صكوك تمويل

  ١٩٥,٢٨٢   ٢٠٥,١٨٢ ١٥  مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
 ١,٣١٧,٧٠٨  ١,٠٠١,٣٦٧ ٢٢ ىمطلوبات أخر

 ٢٦,٧٧٠,٦٢٥  ٢٦,٠٧٥,٥٧٥  تإجمالي المطلوبا
 ١٨,٦٥٣,٨٣٧  ٣٤,٠٦٥,٤٨٢ ٢٣  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق 

     
        

     الملكيةحقوق 
 ٢,٣٦٢,٩٣٢  ٢,٣٦٢,٩٣٢ )أ(٢٤ رأس المال

 ٦,٣٧٠,٠١٦  ٦,٣٧٠,٠١٦ )ب(٢٤  احتياطي قانوني
 ٤٢٨,٥٠٠  ٧٦٣,٢١٣ )ج(٢٤  احتياطي مخاطر

  ٦٦٦,٥٧١   ٨١,٩٣٥ )د(٢٤  احتياطي عام
 )٣٠,٥١٤(   ٨٦,٠٧٤ )هـ(٢٤  احتياطي القيمة العادلة

 )٣٨,٨٥٦(  )٣١,٠٧٨( )و(٢٤ احتياطي تحويل عمالت أجنبية
  -   ١٢٩,٤٩٥ )ز(٢٤  احتياطيات أخرى

  ١,٠٦٣,٣١٩   ٨٨٦,١٠٠ )ح(٢٤  أرباح نقدية مقترح توزيعها
 ٣٨٠,٤٥١  ٨٢٥,١٨٨   ةأرباح مدور

 ١١,٢٠٢,٤١٩  ١١,٤٧٣,٨٧٥  في البنك الحقوق العائدة للمساهمينإجمالي 
 ١,٦٤٨,٠٠٥  ١,٥٧٧,١٣٠ ٢٥  غير مسيطرعليها حقوق

  ١٢,٨٥٠,٤٢٤   ١٣,٠٥١,٠٠٥   الملكيةإجمالي حقوق 
 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق إجمالي 

 ٧٣,١٩٢,٠٦٢   الملكيةحقوق و
 

٥٨,٢٧٤,٨٨٦ 
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 يألف ريال قطر دالموح الدخلبيان 
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢  ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية
    حاتإيضا 

 ١,٧٧٥,٤٦٦  ٢,٠٨١,٣٦٠ ٢٦ أنشطة التمويل اتصافي إيراد
 ٦٦٩,٨٨٩  ٥٨٥,١٢٣ ٢٧  أنشطة االستثمار اتدصافي إيرا

 ٢,٤٤٥,٣٥٥  ٢,٦٦٦,٤٨٣   إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار يصافإجمالي  
      

 ٣٢٣,١٣٤  ٤٧٢,٥٣٣   إيرادات رسوم وعموالت 
 )٢٣,١٣١(  )٥٥,٣٦٩(   مصروفات رسوم وعموالت

 ٣٠٠,٠٠٣  ٤١٧,١٦٤ ٢٨ صافي إيرادات رسوم وعموالت 
      

 )٢٥,٢٦٥(  ٢٦,١٠٤  ٢٩ يعمليات النقد األجنب) خسارة(ربح  يصاف
 )٣٨,٥٤١(  )١٥,٩٣٠( ١٣ حصة من نتائج شركات زميلة ال

 -     ١١,٢٤٩   إيرادات أخرى
 ٢,٦٨١,٥٥٢  ٣,١٠٥,٠٧٠  إجمالي اإليرادات

     
 )٤١٠,١٧٠(  )٤٨٤,٣١٧( ٣٠ تكاليف الموظفين

 )٥٠,٢٣٥(  )٦٠,٥٩٦( ١٧و ١٦ هالك وإطفاءستإ
  )١٠٥,٨٥٤(   )١٢٩,٧٨٢(    حصة حملة الصكوك من الربح

 )٢٩٠,٦٥٠(  )٢٩٧,٥٦٣(  ٣١  مصروفات أخرى
 )٨٥٦,٩٠٩(  )٩٧٢,٢٥٨(  إجمالي المصروفات

       
 )١٨١,٩٦٣(  )٣٠٢,٢٩٨( ١٢ في قيمة استثمارات ماليةخسائر إنخفاض  يصاف

 )١٣,٠٠١(  )١٨٨,٢٥٦( ١١ في قيمة موجودات تمويل خسائر إنخفاضصافي 
  -   (١١.٣٧٩)     خسائر إنخفاض أخرى

  ١,٦٢٩,٦٧٩   ١,٦٣٠,٨٧٩   المستمرة قبل الضريبة الغير الربح للسنة من العمليات  يصاف
         العمليات الغير مستمرة

  )١,٩١٩(   )٤٢,١٣٧(  ١٥  محتفظ بها للبيع شركة تابعةمن  الخسارة
المطلق  ابات االستثمارللسنة قبل العائد على أصحاب حس الربحصافي 

  ١,٥٨٨,٧٤٢   والضريبة
  
 ١.٦٢٧.٧٦٠ 

  
  العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق قبل حصة البنك كمضارب

 
)٨٨٨,٧٦٧( 

 
)٨٣١,٢٠٠( 

  ٤٢١,٥٨٥   ٤٢٧,٦٧٤  حصة البنك كمضارب
 )٤٠٩,٦١٥(  )٤٦١,٠٩٣( ٢٣ صافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق

     
 ١,٢١٨,١٤٥  ١,١٢٧,٦٤٩  افى الربح  للسنة قبل الضريبةص

 )٢,٢٨٢(  )١,٩٥٨( ٣٢ مصروف الضريبة
 ١,٢١٥,٨٦٣  ١,١٢٥,٦٩١  صافي الربح  للسنة

     
     :إلى السنة العائد ربحصافي 

 ١,٣٦٥,١٤٩  ١,٢٤١,٤٤٥  حقوق المساهمين فى البنك
  )١٤٩,٢٨٦(  )١١٥,٧٥٤( ٢٥ مسيطر عليهاالحقوق غير ال

 ١,٢١٥,٨٦٣  ١,١٢٥,٦٩١  للسنة الربحصافى 
      

      العائد على السهم
 ٥,٨٧  ٥,٢٥ ٣٦ )ريال قطري للسهم(العائد األساسي للسهم 
 ٥,٨٧  ٥,٢٥ ٣٦ )ريال قطري للسهم(العائد المخفف للسهم 
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ألف ريال قطري   دالموحالتغيرات في حقوق الملكية بيان 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

  رأس المال 
احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 احتياطي عام  مخاطر

احتياطي 
القيمة 
   العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
    أجنبية

تاحتياطيا
  أخرى

أرباح نقدية 
أرباح مدورة  مقترح توزيعها

اجمالي الحقوق 
العائدة للمساهمين 

  في البنك
 حقوق غير 
مسيطر عليها

حقوق اجمالي 
  كيةالمل

 ١٢,٨٥٠,٤٢٤ ١,٦٤٨,٠٠٥  ١١,٢٠٢,٤١٩ ٣٨٠,٤٥١    ١,٠٦٣,٣١٩  -    )٣٨,٨٥٦(   )٣٠,٥١٤(  ٦٦٦,٥٧١  ٤٢٨,٥٠٠ ٦,٣٧٠,٠١٦  ٢,٣٦٢,٩٣٢ ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
                            
                             
التغير في احتياطي تحويل  

 ٧,٧٧٨ -   ٧,٧٧٨  -    -  -    ٧,٧٧٨  -  -  - -  - العمالت األجنبية

التغير في احتياطي القيمة 
 ١١٦,٥٨٨  -  ١١٦,٥٨٨  -    -  -    -  ١١٦,٥٨٨  -  - -  - العادلة

السنة ) خسارة(صافي ربح 
  ٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في 

-   -  -  -  -   -    -  -    ١,١٢٥,٦٩١  )١١٥,٧٥٤(   ١,٢٤١,٤٤٥  ١,٢٤١,٤٤٥  

اجمالي االيراد والمصروف 
  المحقق للسنة

١٤٫١٠٠٫٤٨١ ١,٥٣٢,٢٥١   ١٢٫٥٦٨٫٢٣٠  ١,٦٢١,٨٩٦    ١,٠٦٣,٣١٩  -   )٣١,٠٧٨(    ٨٦,٠٧٤  ٦٦٦,٥٧١  ٤٢٨,٥٠٠ ٦,٣٧٠,٠١٦  ٢,٣٦٢,٩٣٢

                                  
                                     

  -  -   - ٤٥٥,١٤١     ١٢٩٫٤٩٥   -    -   )٥٨٤,٦٣٦(  -  -   - تحويالت من االحتياطي العام
ارباح نقدية موزعة علي 

  نالمساهمي
-   -    -  -    -    - )١,٠٦٣,٣١٩(  -   )١,٠٦٣,٣١٩( -    )١,٠٦٣,٣١٩(  

 - -    -  (٣٣٤,٧١٣)    -  -    -   -  -  ٣٣٤,٧١٣  -   -  المحول الي احتياطي المخاطر
        )٨٨٦,١٠٠(    ٨٨٦,١٠٠                    أرباح نقدية مقترح توزيعها

المساهمة فى  صندوق دعم 
األنشطة االجتماعية والرياضية 

-   -  -  -  -   -    -  -    )٣١,٠٣٦(  -   )٣١,٠٣٦( )٣١,٠٣٦( 

 حقوقصافي الحركة في ال 
  عليها مسيطرال غير

-   -  -  -  -   -    -  -    -  -    ٤٤٫٨٧٩  ٤٤٫٨٧٩  

ديسمبر   ٣١الرصيد في 
١٣,٠٥١,٠٠٥ ١,٥٧٧,١٣٠  ١١,٤٧٣,٨٧٥  ٨٢٥,١٨٨   ٨٨٦,١٠٠ ١٢٩٫٤٩٥   )٣١,٠٧٨(   ٨٦,٠٧٤  ٨١,٩٣٥  ٧٦٣,٢١٣ ٦,٣٧٠,٠١٦  ٢,٣٦٢,٩٣٢ ٢٠١٢ 
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 ألف ريال قطري  )تابع( دالموحالتغيرات في حقوق الملكية بيان 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  
  
  
  
  
 احتياطي قانوني رأس المال 

احتياطي 
  عام احتياطي مخاطر

القيمة   احتياطي
 العادلة

احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

أرباح نقدية مقترح 
  رةأرباح مدو  توزيعها

  اجمالي الحقوق العائدة 
 للمساهمين في البنك

حقوق غير 
 مسيطر عليها

  حقوقاجمالي 
  الملكية 

  ٩,٢٥٨,٣٣٢ ٢٠٦,٦٨٤  ٩,٠٥١,٦٤٨  ١١٢,٧٥٢  ١,٠٨٣,٠١١  )٥٣,٧٠٦(  )٦,٤٢٤(  ٦٦٦,٥٧١  ٤٢٨,٥٠٠  ٤,٦٥٤,٩٢٢  ٢,١٦٦,٠٢٢ ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
 ١٤,٨٥٠ - ١٤,٨٥٠  -  -  ١٤,٨٥٠ -  - - - - التغير في احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 )٢٤,٠٩٠(  - )٢٤,٠٩٠(  -  -  - )٢٤,٠٩٠(  - - - - التغير في احتياطي القيمة العادلة
  ١,٢١٥,٨٦٣  )١٤٩,٢٨٦(  ١,٣٦٥,١٤٩  ١,٣٦٥,١٤٩  -  -  -  -  -  -  -  السنة) خسارة(صافي ربح  

١٠,٤٦٤,٩٥٥ ٥٧,٣٩٨ ١٠,٤٠٧,٥٥٧ ١,٤٧٧,٩٠١ ١,٠٨٣,٠١١ (٣٨,٨٥٦) (٣٠,٥١٤) ٦٦٦,٥٧١ ٤٢٨,٥٠٠ ٤,٦٥٤,٩٢٢ ٢,١٦٦,٠٢٢  اجمالي االيراد والمصروف المحقق للسنة

                        
  االسهم المصدرة

  ١,٩١٢,٠٠٤  -  ١,٩١٢,٠٠٤  -  -  -  - -  -  ١,٧١٥,٠٩٤  ١٩٦,٩١٠  لجهاز قطر لالستثمار
)١,٠٨٣,٠١١(  -  )١,٠٨٣,٠١١(  -  )١,٠٨٣,٠١١(  -  - -  -  -  -  ارباح نقدية موزعة على المساهمين

  -  -  -  )١,٠٦٣,٣١٩(  ١,٠٦٣,٣١٩  -  - -  -  -  -  أرباح نقدية مقترح توزيعها
المساهمة فى صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

  )٣٤,١٣١(  -  )٣٤,١٣١(  (٣٤,١٣١)  -  -  -  -  -  -  -  والرياضية 
  ١,٥٩٠,٦٠٧  ١,٥٩٠,٦٠٧  -  -  -  -  - -  -  -  -   صافي الحركة في الحقوق غير المسيطر عليها

١٢,٨٥٠,٤٢٤ ١,٦٤٨,٠٠٥ ١١,٢٠٢,٤١٩ ٣٨٠,٤٥١  ١,٠٦٣,٣١٩  )٣٨,٨٥٦(  )٣٠,٥١٤(  ٦٦٦,٥٧١  ٤٢٨,٥٠٠ ٦,٣٧٠,٠١٦ ٢,٣٦٢,٩٣٢ ٢٠١١ديسمبر   ٣١ي الرصيد ف
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 ألف ريال قطري       بيان التدفقات النقدية الموحد
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ اتإيضاح ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
     غيليةالتدفقات النقدية من األنشطة التش

 ١,٢٢٠,٠٦٤  ١,١٦٩,٧٨٦  السنة صافي ربح
 )١,٩١٩(  )٤٢,١٣٧( ١٥  صافي الخسارة من العمليات غير المستمرة قبل الضريبة

   ١,٢١٨,١٤٥   ١,١٢٧,٦٤٩ 
       

     :التالية تعديالت للبنود
 ١٣,٠٠١  ١٨٨,٢٥٦  ١١  قيمة موجودات تمويلفي انخفاض  خسائرصافي 
 ١٨١,٩٦٣  ٣٠٢,٢٩٨ ١٢ قيمة استثمارات ماليةفي ض انخفا خسائرصافي 
  -   ١١,٣٧٩    إنخفاض أخرى خسائر

 ٥٠,٢٣٥  ٦٠,٥٩٦ ١٧و ١٦ وإطفاء إستهالك
 )٧٠,٦٧٨(  )٥٩,٦٥١(  بيع استثمارات مالية  ربحصافي 

 )٣٩,٤٠٨(  )٣٧,١٥٥(  ٢٧  األرباح إيراد توزيعات
 ٣٨,٥٤١  ١٥,٩٣٠    حصة من نتائج شركات زميلة ال

  ٣,٤٠١   ٣,٢٨٣   إطفاء صكوك
  ٢,٥٦٠   ٧,٦٦٦   تقييم استثماراتإعادة خسائر من 

  )٥,٢٦٦(   -    أرباح بيع إستثمارات عقارية
  ٢,٢٨٢   ١,٩٥٨ ٣٢  مصروف الضريبة

 ٤٥٠  ١٢٥  خسارة استبعاد موجودات ثابتة صافي 
 ١,٣٩٥,٢٢٦  ١,٦٢٢,٣٣٤   الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

        
  ١٢٨,٨٧٢  )٧٠٤,٣٠٤(   التغير في حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي 

 ٣٠٧,٢٤٣  )٦٦,٣٣٤(   رصدة لدى البنوكالتغير في ا
 )٢٥٧,٠٩٨(  )١٣,٧٢٩,٧٢٠(   التغير في موجودات تمويل

 ١٢٥,٦٥١  ٤٠٦,٦٣٣   التغير في موجودات أخرى 
 ٤,٩١٢,٣٢٩  )٢,٩٧٠,٧٤٤(   التغير في حسابات البنوك 

 ٢٧٢,٩٢٧  )١١٦,٨٠٢(   التغير في حسابات العمالء الجارية
 ٤٦٠,٥١٨  )٢٨٢,٤٦٧(   التغير في مطلوبات أخرى 

   )٧,٣٤٥,٦٦٨  )١٥,٨٤١,٤٠٤ 
 ٣٩,٤٠٨  ٣٧,١٥٥ ٢٧  توزيعات األرباح المستلمة

 ٧,٣٨٥,٠٧٦  )١٥,٨٠٤,٢٤٩(  الناتجة من األنشطة التشغيلية) المستخدم في(صافي التدفقات النقدية 
         

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 )١٣,٥١٨,٥٦٣(  )١,٨٨٠,٠٦٧(  اإلستحواذ على استثمارات مالية

 ٣,٣٤٦,٩٧١  ٣,١٣٨,٥١٧  متحصالت من بيع استثمارات مالية
 )٨٢,٤٢١(  )٦٩,٧٨٠(    موجودات ثابتةل اضافات

 ١٠١  -    متحصالت من بيع موجودات ثابتة
  ٢٣١,١٨٨   -    صافي النقد من اإلستحواذ على شركة تابعة

  )٥٣٣,٧٩٧(   )١٠,٦٧١(  ١٣  اإلستحواذ على شركات زميلة
  ١٩٨,٤٣٨   ٣,١١٢    متحصالت من بيع شركات زميلة
 )٢٩٥,٥٩٤(  -    اإلستحواذ على استثمارات عقارية

 ٢٠٩,٦٠٢  -  متحصالت من بيع استثمارات عقارية
  ١٠٨,٩٣٠   ٩,٠٠٠ ١٣  ح المستلمة من شركات زميلةتوزيعات األربا

 )١٠,٣٣٥,١٤٥(  ١,١٩٠,١١١  أنشطة االستثمار) المستخدم في(ة من صافي التدفقات النقدية الناتج
     

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 )٢,٩٨٥,٣٠٤(  ١٥,٤١١,٦٤٥   التغير في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 

 ١,٩١٢,٠٠٥  -  ت من إصدار رأس المالمتحصال
 -  ٢,٧٠٥,٩٦٢  صكوك تمويلاصدار متحصالت من 

  -   )١٠,٣٠٨(    تكاليف إصدار صكوك
 )١,٠٨٣,٠١١(  )١,٠٦٣,٣١٩(  أرباح نقدية موزعة على المساهمين
 )٢,١٥٦,٣١٠(  ١٧,٠٤٣,٩٨٠  أنشطة التمويل) المستخدم في(صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

 )٥,١٠٦,٣٧٩(  ٢,٤٢٩,٨٤٢  في النقد وما في حكمه) النقص/ (صافي الزيادة 
 ١٢,٩١٩,٣٩٧  ٧,٨١٣,٠١٨  يناير  ١النقد وما في حكمه في 
 ٧,٨١٣,٠١٨  ١٠,٢٤٢,٨٦٠ ٣٧ ديسمبر  ٣١النقد وما في حكمه في 
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 قطري ريال ألف        المقيدةالتغيرات في حسابات االستثمار بيان 
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن
  

      الحركات خالل السنة 

 استثمار
يناير  ١كما فى 

    إعادة تقييم  )باتوسح(استثمارات  ٢٠١٢
إجمالي إيراد 

    )خسارة(
توزيعات 
 مصارف إدارية    مدفوعة

رسوم 
 المجموعة

 وكيال ابصفته
ديسمبر  ٣١كما فى 

٢٠١٢  
 ٥٥٩,٤٢٤ )٢٢,٨٣٢( )٧,٠٤٥(  (٥٠.٥٤٨)  ٣٣,٨٩٨  -  ٦٠٥,٩٥١    المحدودة ١فليت استريت فاينانسج 
  ١٢٠,٧٥٧            ٣,٨٠٣    -   -  ١١٦,٩٥٤ محفظة قطراالستثمارية
 ٦٩.٣٥١ )٨٠٦( -    -    ١٠,٢١٩    ٥,٧٢٤  )١٠٩,٣٥٦(  ١٦٣,٥٧٠  ادارة المحفظة المميزة

 ٩.٧٤٤ )١٠٩( -    -    -    ١,٠٤٢  ٨,٨١١  - سبيرزجون 
 ٥.٥٠١  -  -    -    )١,٢٦٣(    ٢٦٨  ٦.٤٩٦  - وايز كابيتال

 ١٩.٤٨٩  )٢١٦(  -    -    -    ٢,٠٨٣  ١٧.٦٢٢  -  ام اي اس يوبي لبي ا
 ١٠.٠٨٩ )١٣٢(  -    -    -  ١,٣٣٢  ٨.٨٨٩  - روك دناي

 ٢٠.٥٥٩  -  -    -    -    -  ٢٠.٥٥٩  - أي بي سي اس يوبي
 ١٠٥,٥٦٠  -  -    -    -    -    -   ١٠٥,٥٦٠  بنك التمويل االسيوي
 ٤,٤٤١  -  -    -    -    -    -   ٤,٤٤١ م.ب.قابضة شمجموعة سوليديرتي ال

 ١٣٥,٥٩٠  -  -    -    -    -    -   ١٣٥,٥٩٠ مرسى السيف
 ٨,٨١١  -  -    -    -    -   ٨,٨١١  -المملكة المتحدة-مصرف قطر االسالمي

  ١,٠٦٩,٣١٦ )٢٤,٠٩٥( )٧,٠٤٥(  (٥٠,٥٤٨)  ٤٦,٦٥٧  ١٠,٤٤٩   ٥٦٧,٧٨٣  ٥٢٦,١١٥ 
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 قطري ريال ألف      )تابع(  المقيدةستثمار التغيرات في حسابات االبيان 
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
     

    إعادة تقييم  )باتوسح(استثمارات  ٢٠١١يناير  ١كما في  استثمار
إجمالي إيراد 

    )خسارة(
بصفتها  المجموعةرسوم 

 وكيال
 ٣١كما فى 
  ٢٠١١ديسمبر 

 -  -     -  -  )٤٣٤,٧٧٣(  ٤٣٤,٧٧٣  اإليداع شهاداتإستثمار  
  ١١٦,٩٥٤  )١٧٠(    )٤٩(       ١١٧,١٧٣  - محفظة قطر االستثمارية

  ١٦٣,٥٧٠ )٢,٣٤٠(    ٦,٣٦٩    )١٠,٠٢١(  ١٥,٢٣٠  ١٥٤,٣٣٢ ادارة المحفظة المميزة
  ١٠٥,٥٦٠  -     -     -   -  ١٠٥,٥٦٠  بنك التمويل االسيوي

  ٤,٤٤١ -   -   -  -  ٤,٤٤١ م.ب.مجموعة سوليديرتي القابضة ش
  ١٣٥,٥٩٠ -   -   -  -  ١٣٥,٥٩٠ مرسى السيف

  ٥٢٦,١١٥ )٢,٥١٠(  ٦,٣٢٠  )١٠,٠٢١(  )٣٠٢,٣٧٠(  ٨٣٤,٦٩٦  
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  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

 الف ريال قطري ل الخيرية الموحدبيان موارد وإستخدامات أموال األعما
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-١٠- 
  

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

    
    موارد أموال األعمال الخيرية

      
 ١٥٠٠  ١٠٠٠  شرعيةإيرادات غير 

  

   استخدامات أموال األعمال الخيرية
 

 
 )١٥٠٠(  )١٠٠٠(  ىوتبرعات واستخدامات أخرابحاث 

     
 -  - ديسمبر  ٣١في  كما أموال األعمال الخيرية غير الموزعة
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  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في ة لسنلكما في و

 

-١١- 
  

 
 المنشأة الصادر عنها التقرير ١
 

 ١٩٨٢ يوليو ٨ بتاريخوقد تم تأسيسه  في دولة قطر امقرهشركة هو  " )البنك ( " ق .م.ش مصرف قطر اإلسالمي

 ٨٣٣٨.نك هورقم السجل التجاري للب .١٩٨٢ سنةل ٤٥موجب المرسوم األميري رقم ب شركة مساهمة قطريةك

لسنة المالية لتشتمل البيانات المالية الموحدة للبنك . ٥٥٩ب .دولة قطر ص  عنوان المقر المسجل للبنك الدوحة

ومنفردة بـ " عةالمجمو"ويشار إليها مجتمعة بـ (ة اته التابعشركعلى البنك و ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في المنتهية 

 ٣٢ولديه واالستثمارات  بصفة أساسية في األعمال المصرفية للشركات واألفراد  يعمل البنك"). شركات المجموعة"

  .م البنك مدرج في بورصة قطرهاس). ق.م.ش(الشركة االم للمجموعة هو مصرف قطر االسالمي  .فرع في قطر

  

 لقرار وفقا ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للمجموعة حدةالمو المالية البيانات اصدار على الموافقة تمت 

  .٢٠١٣ يناير ٢٠ بتاريخ اإلدارة مجلس
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  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في ة لسنلكما في و

 

-١٢- 
  

         )تابع(المنشأة الصادر عنها التقرير  ١
          
        :الشركات الرئيسية  التابعة للمجموعة تتمثل في التالي 
        

 نشاط الشركة   بلد التأسيس اسم الشركة
 نسبة الملكية

 لفعليةا
٢٠١٢ )%( 

 نسبة الملكية
 )%( ٢٠١١ الفعلية

  - ١٠٠  صيرفة إسالمية  السودان     )أ(السودان  -مصرف قطر االسالمي
  - -  إصدار صكوك  جزر كيمان    )ب( لصكوك المحدودةمصرف قطر االسالمي لشركة 

 ٤٩ ٤٩ االستثمار العقاري قطر    )ج( شركة عقار للتطويرواالستثمار العقاري
 ٧٠ ٧٠  بنك استثماري  المملكة المتحدة    )المملكة المتحدة(رف قطر االسالمي مص

 ١٠٠ ١٠٠شركة تمويل                         قطر    شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة
 ٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦  بنك استثمارى  قطر  )د(م .م.كيو إنفست ذ

 االستثمار العقاري لكسمبورج )هـ(فيردي لكسمبورج 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 فى حقوق الملكيهاالستثمار  فرنسا )هـ ( كيووست 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة السعودية )هـ ( كيو انفست السعودية 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( كيو لخدمات االعمال 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 ودائع استثمارية كيمانجزر ال )هـ ( كيوالدارة السيولة المحدودة 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( كيو سعودي الفا 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( كيو سعودي بيتا 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( كيو سعودي جاما 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة موريشيوس )هـ ( ة موريشيوس كيوانفست القابض
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 استثمارات  لوكسمبورج )هـ ( كيوانفست لوكسمبورج اس اي آر ال 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة )مركز قطر للمال(قطر  )هـ . ( م.م.كيوانفست وشركاه المحدودة ذ
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة البحرين )هـ ( م .م.حدودة  ذكيودبليوام بي لالستثمار الم
  

٤٦,٤٤ ٤٦,٧٣ 

 في حقوق الملكيهاالستثمار  جزر الكيمان )هـ ( كيو لحقوق الملكيه 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( كيو جرين 
  

٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 شركة استثمار قابضة موريشيوس )هـ ( كیو اكزبیت 
  ٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ 

 ٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦  شركة استثمار قابضة موريشيوس )هـ (  لیرنكیو 
 ٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ (     المحدودة فايننسنج ١ ستريت فليت

  
 ٤٦,٦٧ ٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( اس تي ادیموندز تیراس المحدودة  ١كیو 

  
 ٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( اس جي بي المحدودة اس تي ادیموندز تیر 

- 

 - ٤٦,٩٦ شركة استثمار قابضة جزر الكيمان )هـ ( اس اي تي الدارة االستثمار المحدودة 
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  )تابع(المنشأة الصادر عنها التقرير     ١
  

تم إصدار  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما  ولم يبدأ العملللبنك  كفرع السودان مصرف قطر االسالمي تم تأسيس   )أ (
 .٢٠١٣يناير  ٧رخصة مزاولة االعمال من قبل بنك السودان المركزي في 

 
 محدودة مسؤولية ذات معفاة كشركة كايمان جزر المحدودة في الصكوك إلصدار المصرف شركة تأسست  )ب (

  .المصرف لصالح الصكوك إصدار وهو وحيد لغرض
  

 هليتمث بحكمة الشرك لهذه اإلدارة مجلس اجتماعات في األصوات بيةأغل فى الحصول على القدرة لديه البنك  )ج (
  .المجلس في األعضاء من عدد أكبر

  
من اجمالي عدد  اإلدارة مجلس من أعضاء ٨ تعيين على لبنك القدرةفان ل إنفست، لكيو األساسي للنظام وفقا  )د (

  .اعضاء المجلس الثمانية
  

 ،م .م.ذ  إنفست كيو شركة عبر مباشر غير بشكلالكيانات على السيطرة على هذه  القدرة الديه المجموعة  )ه (
 الكيانات هذه اعتبار تم ذلك على وبناء ،إنفست  كيو شركة  قبل من بالكامل باعتبار أن هذه الكيانات مملوكه

 .للمجموعة تابعة شركات
  

 أساس اإلعداد

  
  

 بيان االلتزام  ) أ(
  

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة المحاسبة المالية معايير لوفقاً  الموحدةالبيانات المالية  تم اعداد 
و  ةووفقا لمبادئ واحكام الشريعة االسالمية المحدده من قبل هيئة الرقابة الشرعي للمؤسسات المالية اإلسالمية

 التجاريه ومتطلبات قانون الشركات الصادره عن مصرف قطر المركزيذات الصلة المصرفية  التعليمات
الصادرة عن هيئة المحاسبة المحاسبة المالية معايير بما يتماشى مع متطلبات . ٢٠٠٢لسنة  ٥القطري رقم 

الصادرة المحاسبة المالية معايير وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
الدولية سترشاد بالمعايير تقوم المجموعة باال عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 .ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةللتقارير المالية 
 
 أساس القياس  ) ب(

 أنها على المصنفة المالية االستثمارات باستثناء التاريخية التكلفة أساس على الموحدة المالية البيانات إعداد تم  
 و  "الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة استثمارات"و "الملكية وقحق خالل من العادلة بالقيمة استثمارات"
 قياسها تم التي "للتأجير او الرتفاع القيمة بها المحتفظ العقارات في واالستثمارات " المالية االداوتمشتقات "

 .العادلة القيمة باستخدام

 
 عرض البيانات الماليةالعملة الوظيفية وعملة   ) ت(

عرض في انشطة البنك و يف المستخدمةالموحدة  بالريال القطري وهي العملة يانات المالية البعرض هذه تم   
فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال . بياناته المالية

  .القطري إلى أقرب ألف ريال
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 )تابع( أساس اإلعداد ٢
 واالفتراضاتقديرات استخدام الت )د(
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات معايير المحاسبة المالية يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب   

عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات  المفصحوافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
  .ذه التقديراتقد تختلف النتائج الفعلية عن ه. والمصروفات

يتم إدراج التعديالت على التقديرات . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر  
  .المحاسبية في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك

راضات واحكام جوهرية في تطبيق السياسات تم االفصاح عن المعلومات حول المجاالت الهامة التى تتضمن افت  
  .٥اإليضاح في المحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة 

 السياسات المحاسبية الهامة ٣

بيانات هذه العلى جميع الفترات المعروضة في متناسق بشكل تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية  
 . المجموعة على جميع شركاتمتناسق الموحدة وقد تم تطبيقها بشكل المالية 

 س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(

 تجميع األعمال )١(
. تطبق المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال فقط في الحالة التي يعتبر فيها أنه قد تم االستحواذ على األعمال 

يتم تعريف األعمال على أنها مجموعة متكاملة " تجميع األعمال" ٣ارير المالية رقم بموجب المعيار الدولي للتق
من األنشطة والموجودات التي يتم تسييرها وإدارتها بغرض توفير عائد للمساهمين أو تكاليف أقل أو منافع 

ما من مدخالت تتكون األعمال عمو. اقتصادية أخرى بصورة مباشرة وبالتناسب لحاملي الوثاق أو المشاركين
. إيراداتلتحقيق وعمليات يتم تطبيقها على تلك المدخالت والمخرجات الناتجة التي يتم أو سوف يتم استخدامها 

المنقولة فيمكن وصف هذه المجموعة  الموجوداتموجوده ضمن مجموعة من النشاطات وكانت الشهرة اذا 
 .على أنها أعمال

عليها تعريف األعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ  بالنسبة لحاالت االستحواذ التي ينطبق 
 .االستحواذ، وهو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة

 :تقوم المجموعة بقياس الشهرة في تاريخ االستحواذ على أنها مجموع 

  ، مضافا إليها القيمة العادلة للمقابل الذي تم تحويله • 
، في حالة  ، مضافا إليه في الشركة المستحوذ عليها عليهارف به للمساهمة غير المسيطرالمبلغ المعت •

، القيمة العادلة للمساهمة في حقوق ملكية الشركة المستحوذ عليها،  تحقيق تجميع األعمال في مراحل
  ناقصا،

 لقابلة للتحديدالمستحوذ عليها وا للموجودات) وهو القيمة العادلة عموما(صافي المبلغ المعترف به  •
  .والمطلوبات التي يتم تحملها

  . عندما يكون هذا المجموع سالبا، يتم االعتراف بربح الشراء مباشرة في بيان الدخل الموحد 

يتم االعتراف بمثل هذه المبالغ عموما . ال يتضمن المقابل المحول المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقا 
  .وحدفي بيان الدخل الم

التكاليف ذات الصلة باالستحواذ، بخالف تلك المصاحبة إلصدار سندات دين أو أسهم حقوق ملكية، والتي  
  .حدوثهاتتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتجميع األعمال يتم التعامل معها كمصروف عند 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

 )عتاب( س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(

 )تابع(تجميع األعمال  )١(

تم تصنيف المقابل و فى حالة . يتم االعتراف بأي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ  
بخالف ذلك، يتم االعتراف . المحتمل كحقوق ملكية، ال يعاد قياسه وتتم المحاسبة عن السداد ضمن حقوق الملكية

  .الموحد بيان الدخلالقيمة العادلة للمقابل المحتمل في  بالتغيرات الالحقة في

بالنسبة لحاالت االستحواذ التي ال تحقق تعريف األعمال، تقوم المجموعة بتخصيص التكلفة بين الموجودات   
اسبة المح) أ(يتم تحديد تكلفة الموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها عن طريق . والمطلوبات الفردية القابلة للتحديد

تخصيص الرصيد الباقي من تكلفة ) ب(عن الموجودات والمطلوبات المالية بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ و 
شراء الموجودات والمطلوبات على الموجودات والمطلوبات الفردية، بخالف األدوات المالية، استنادا إلى قيمها العادلة 

  .النسبية في تاريخ االستحواذ

  التابعة الشركات )٢(

يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات . الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة  
  .المالية الموحدة من تاريخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرة

غرض الحصول على منافع من أنشطتها ويتم السيطرة هي المقدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لشركة ب  
عند تقييم . توليها في العادة عندما تحتفظ المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأغلبية حقوق التصويت للشركة

  .السيطرة تضع المجموعة في االعتبار حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستها في الوقت الحالي

محاسبية للشركات التابعة عندما يكون ذلك ضروريا لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي تتبعها يتم تغيير السياسات ال  
  .المجموعة

  ذات الغرض الخاصالشركات   )٣(

الشركة لغرض خاص هي شركة يتم تأسيسها إلنجاز هدف ضيق ومحدد بصورة جيدة مثل ضمان أصول محددة أو   
تقييم مدى جوهرية بناءا على ، ذات الغرض الخاص يتم توحيد الشركة . تنفيذ معاملة اقتراض أو تمويل محددة

. ذات الغرض الخاص، أنها تسيطر على الشركة ذات الغرض الخاص عالقتها بالمجموعة ومخاطر وحوافز الشركة 
، ومن تشير الظروف التالية إلى الحاالت التي يمكن بموجبها للمجموعة من تحقيق السيطرة عليها، من حيث الجوهر. 

  :ثم توحيدها

عن المجموعة لتلبي احتياجات أعمال محددة لديها بحيث ذات الغرض الخاص باالنابة يتم القيام بأنشطة الشركة  •  
  .ذات الغرض الخاصمن العمليات التشغيلية للشركة المنافع تحصل المجموعة على 

، ذات الغرض الخاص نشطة الشركة على غالبية المنافع من أقرار الحصول المجموعة صالحيات اتخاذ تمتلك  •
  .مباشرة أو عن طريق قيادة تم تفويضها التخاذ مثل هذه القرارات

للمجموعة الحق  في الحصول على غالبية المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص و بالتالي قد تتعرض  •
  .لمخاطر عرضية ناتجه عن أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص

أو ذات الغرض الخاص ة المخاطر الباقية أو مخاطر الملكية المتعلقة بالشركة أن تحتفظ المجموعة بغالبي •
  .موجوداتها بغرض الحصول على منافع من أنشطتها
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

 )تابع( س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(

  )تابع(ذات الغرض الخاص الشركات   )٣(

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

دي التغيرات اليومية في ظروف في العادة ال تؤ. القيام بمعامالت إضافية بين المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص
برغم ذلك قد تؤدي التغييرات في السوق إلى تعديل جوهر العالقة بين المجموعة . السوق إلى إعادة تقييم للسيطرة

والشركة ذات الغرض الخاص وفي مثل هذه الحالة تحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير يستلزم إعادة تقييم للسيطرة 
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للسيطرة على الشركة ذات الغرض الخاص . وظروف محددةاستنادا إلى حقائق 

عندما تؤدي التصرفات الطوعية للمجموعة مثل تقديم تمويل بمبالغ تزيد عن السيولة المتوفرة أو تقديم شروط خارج 
  .ض الخاص تلك الموضوعة أصال، أو حدوث تغيير العالقة بين المجموعة و الشركة ذات الغر

  

  فقدان السيطرة  )٤(

 عليهاموجودات ومطلوبات الشركة التابعة والمساهمات غير المسيطرباستبعاد عند فقدان السيطرة، تقوم المجموعة   
أي فائض أو عجز ينشأ من فقدان السيطرة يتم . والمكونات األخرى لحقوق الملكية ذات الصلة بتلك الشركة التابعة

في حال احتفاظ المجموعة بأية مساهمة في الشركة التابعة السابقة يتم عندها . الموحد الدخل بياناالعتراف به في 
قياس تلك المساهمة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان تلك السيطرة ، و يتم الحقا المحاسبة عنها على أنها شركة مستثمر 

المالية التى تتبعها المجموعة استنادا على مستوى  اتلالستثمارفيها بطريقة حقوق الملكية أو وفقا للسياسة المحاسبية 
  .المحتفظ به السيطرة

  عليها غير المسيطر الحقوق  )٥(

إلى الشركة األم في بيان الدخل الموحد في حقوق  تعوديتم االفصاح عن حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال   
في بيان الدخل الموحد كإيراد  عليهاغير المسيطرحقوق الإلى يتم اإلبالغ عن األرباح أو الخسائر المنسوبة . المساهمين

في شركة تابعة يتم تخصيصها  عليهامسيطرالغير حقوق بالالخسائر التي تتعلق . غير المسيطرةحقوق الإلى  هعائد
  .عليهامسيطرالغير حقوق الحتى لو تسبب ذلك في حدوث عجز فى رصيد  عليهامسيطرالغير حقوق لل

تاريخ االستبعاد،  يزئيا فان الفرق بين القيمة الحالية لالستثمار فجلمجموعة الشركة التابعة كليا او عندما تستبعد ا
بها من البيانات  المرتبطة الشهرةاستبعاد عالوة على ذلك يتم بيان الدخل الموحد  يف اوالمتحصالت يتم االعتراف به

  .المالية الموحدة للمجموعة

    

العادلة  بالقيمةمحتفظ بها في الشركة حقوق الهام الذي تمارسه المجموعة، يعاد قياس أية  تأثيرالعند توقف السيطرة أو   
القيمة العادلة هي القيمة الدفترية . الموحد بيان الدخلمع االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية المعترف بها في 

.  في شركة زميلة أو مشروع مشترك أو موجود مالي المحتفظ بهاحقوق للالمبدئية ألغراض المحاسبة الالحقة بالنسبة 
فيما يتعلق بتلك الشركة تتم المحاسبة عنها وكأن  الملكيةباإلضافة إلى ذلك فإن أي مبالغ معترف بها سابقا في حقوق 

قد يعني ذلك أن تتم إعادة تصنيف . المجموعة قد قامت باالستبعاد المباشر للموجودات أو المطلوبات ذات الصلة
  .الموحد بيان الدخلإلى  حقوق الملكيةلمبالغ المعترف بها سابقا في ا

هام، تتم فقط إعادة تصنيف جزء يتناسب من  بتأثيرالملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ انخفاض نسبة في حالة   
  .الموحد، متى كان ذلك مالئما بيان الدخل ىالملكية الالمبالغ المعترف بها سابقا في حقوق 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

 )تابع( س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )٦(

فيما عدا مكاسب وخسائر صرف العمالت (يتم حذف األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة   
كما يتم حذف الخسائر غير . المالية الموحدة البياناتعند إعداد الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة ) األجنبية

المحققة بنفس طريقة حذف المكاسب غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد معه دليل لحدوث انخفاض في 
  .القيمة

  الشركات الزميلة  )٧(

 نسبهدون سيطرة ،  ويصحب ذلك عادة  هام ، لكن تأثيرالشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة فيها   
  .من حقوق التصويت% ٥٠إلى % ٢٠ملكية تتراوح مابين 

متضمنة (تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة   
يتضمن استثمار المجموعة ). ر في الشركة الزميلةتكاليف المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثما

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

الشركات الزميلة في بيان الدخل  ىلالستحواذ عليتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة   
تتم تسوية التغيرات . في حقوق الملكية قبل االستحواذد بينما يتم االعتراف بالتغيرات في حصتها من االحتياطي الموح

عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر الشركة . في مقابل القيمة الدفترية لالستثمار لالستحواذالمتراكمة الالحقة 
نها ، بما فى ذلك أية ذمم مدينة أخرى غير مضمونة ، فان الزميلة مع مساهمتها في الشركة الزميلة أو تزيد ع

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

يمة اإلستثمار في ى إنخفاض في قتحدد المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي ما إذا كان هنالك دليل موضوعي عل  
 في هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة اإلنخفاض بالفرق بين القيمة العادلة في الشركة الزميلة. الشركة الزميلة

  .والقيمة الحالية ويقوم بتحقيق الفرق في القيمة في بيان الدخل الموحد

من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بمقدار مساهمة  يتم حذف المكاسب فيما بين شركات المجموعة الناتجة  
إلعداد البيانات المالية الموحدة يتم تطبيق سياسات محاسبية تكون مشابهة للمعامالت . المجموعة في الشركات الزميلة

زميلة يعترف في الشركات ال انخفاض الملكيةمكاسب وخسائر . المماثلة واألحداث األخرى التى لها في نفس الظروف
  .بها في بيان الدخل الموحد

تحدد حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة من واقع البيانات المالية المعدة فى تاريخ ال يسبق تاريخ اعداد   
  . المركز المالي الموحد بأكثر من ثالثة أشهر، معدلة بما يتفق مع السياسات المحاسبية للمجموعة

حاسبية للشركات الزميلة عند الضرورة وذلك لضمان انسجامها مع السياسات المتبعة من قبل يتم تعديل السياسات الم
  .المجموعة

  المشاريع المشتركة  )٨(

ترتيب تعاقدي فيها مع طرف أو أكثر لمزاولة أنشطة للمجموعة فيها التي يكون لدى  الكياناتالمشاريع المشتركة هي   
  .طرة المشتركةتخضع للسي كياناتاعتيادية، من خالل 

لذا . بصورة مشتركة باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية الكيان المسيطر عليهتعترف المجموعة بالمساهمات في   
  .على االستثمارات في المشاريع المشتركة أيضا) ٧) (أ( ٣تنطبق السياسة المحاسبية المعروضة في اإليضاح 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

 )تابع( س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(

  )تابع(المشاريع المشتركة   )٨(

تحدد حصة المجموعة في نتائج المشاريع المشتركة مع واقع البيانات المالية التى تعد فى تاريخ ال يسبق تاريخ اعداد   
يتم حذف المكاسب المحققه . جموعةالمركز المالي بأكثر من ثالثة أشهر، ويتم تعديلها لتتفق مع السياسات المحاسبية للم

كما يتم أيضا حذف . من التعامالت فيما بين شركات المجموعة بمقدار مساهمة المجموعة في الشركة المستثمر فيها
  .الخسائر فيما بين شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دليال على وجود انخفاض في قيمة األصل المحول

  إدارة األموال  )٩(

البيانات . لمجموعة بادارة موجودات محتفظ بها في وحدات مداره وكيانات استثمار بالنيابه عن المستثمرينتقوم ا  
  .في هذه البيانات المالية الموحده باستثناء عند وجود سيطره للمجموعة على الكيان مضمنهالمالية لهذه الكيانات غير 

  العمالت األجنبية  )ب(

  األجنبية بالعمالتمعامالت وأرصدة   )١(

تتم ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية على اساس اسعار   
  .الصرف السائده فى تاربخ تنفيذ المعاملة

فى تاريخ ائدة الصرف الس أسعارإلى العملة الوظيفية باستخدام  ترجمة الموجودات والمطلوبات بالعمالت االجنبيةتم ت  
والتي تقاس بالقيمة العادلة إلى العملة لموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية ترجمة اتم ت. بيان المركز المالي

الوظيفية بسعر الصرف السائد في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة ، كما تتم ترجمة الموجودات والمطلوبات 
  .لتكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تواريخ المعامالتغير المالية و التي تقاس با

والناتجه عن تحويل  يتم ادراج فروقات اسعار صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية  
 الدخل بيانفي بتاريخ بيان المركز المالي  باستخدام اسعار الصرف الموجودات والمطلوبات الماليه بالعمالت االجنبيه

  .تحت بند ارباح وخسائر عمليات النقد االجنبي الموحد

  العمليات األجنبية  )٢(

العرض يتم تحويلها إلى  هالنتائج والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة التي لديها عمالت وظيفية مختلفة عن عمل  
  :عملة العرض كما يلي

بيان المركز  بتاريخ سعر االقفالباستخدام وجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض يتم تحويل الم •  
  .المالي

ما لم يكن هذا المتوسط مقارب غير (إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف  •
يتم تحويل اإليرادات والمصروفات  معقول لألثر التراكمي للمعدالت السائدة في تواريخ المعامالت ففي هذه الحالة

  ، و)في تواريخ المعامالت

  .حقوق الملكيةيتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في  •
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع(العمالت األجنبية   )ب(

  )تابع(األجنبية العمليات   )٢(

احتياطي تحويل عمالت "ملكية ضمن الغ عنها في حقوق فروق صرف العمالت الناشئة من الطرق أعاله يتم اإلبال
  ".أجنبية

عند التوحيد، يتم أخذ فروق صرف العمالت الناشئة من تحويل صافي االستثمار في المنشآت األجنبية والقروض 
زئي عند االستبعاد الكلي أو الج". حقوق الملكية"وأدوات العملة األخرى المخصصة كتحوطات لهذه االستثمارات إلى 

  .للعملية األجنبية يتم االعتراف بهذه الفروق في بيان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة البيع

منشأة أجنبية كموجودات ومطلوبات للمنشأة األجنبية  ىعلستحواذ االتعامل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة من 
  .ويتم تحويلها بالسعر في تاريخ اإلقفال

ون سداد بند نقدي مدين أو دائن للعملية األجنبية غير مخطط له وغير محتمل في المستقبل المنظور، تعتبر عندما يك  
مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية الناشئة من هذا البند النقدي على أنها تشكل جزء من صافي االستثمار في 

في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق وعرضها  حقوق الملكيةالعملية األجنبية ويتم االعتراف بها في 
  .الملكية

  االستثمارات المالية  )ج(

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

  التصنيف  )١(

. ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل األداةأدوات ذات طبيعة أدوات الدين هي أوراق مالية ذات مدفوعات ربح   
االستثمارات في أدوات حقوق ملكية هي االستثمارات التي ال تظهر عليها دالئل االستثمارات في أدوات ذات طبيعة 

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

  يعة أدوات الدينأدوات ذات طب  

بالقيمة ) ب(بالتكلفة المطفأة، أو ) ١: (االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين يتم تصنيفها في الفئتين التاليتين  
  .العادلة من خالل بيان الدخل

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

تتضمن  من خالل بيان الدخل القيمة العادلةاالستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة والمقاسة ب  
االستثمارات في فإن  الشراءعند . من خالل بيان الدخل القيمة العادلةأو مخصصة ب استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

من خالل بيان  القيمة العادلةفقط ب تصنيفهاالتي تدار على أساس العائد التعاقدي يمكن ذات طبيعة أدوات الدين أدوات 
االعتراف بالمكاسب أو الخسائر منها أو المطلوب أو  االصللو كانت تستبعد فجوة محاسبية قد تنشأ عند قياس  الدخل
  .أسس مختلفة على
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع(االستثمارات المالية   )ج(

  )تابع(التصنيف   )١(

  أدوات حقوق الملكية  

) ٢(، أو ان الدخلمن خالل بي القيمة العادلةب) ١: (يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الفئات التالية  
  .من خالل حقوق الملكية القيمة العادلةب

تتضمن استثمارات  من خالل بيان الدخل القيمة العادلةالمصنفة والمقاسة ب االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  
  .من خالل بيان الدخل القيمة العادلةمحتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة ب

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

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

استثمارات تتم إدارتها  من خالل بيان الدخلالمخصصة بالقيمة العادلة  الستثمارات في أدوات حقوق الملكيةاتتضمن   
  . القيمة العادلةوتقييم أدائها داخليا على أساس 

بعض أدوات حقوق الملكية التي ال يتم  لتصنيفباختيار غير قابل لإللغاء  تقوم المجموعةعند االعتراف المبدئي   
  . من خالل حقوق الملكية القيمة العادلةليتم تصنيفها كاستثمارات ب من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة  تخصيصها

  االعتراف وإلغاء االعتراف  )٢(

يتم االعتراف باالستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص   
غاء االعتراف باالستثمارات المالية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات يتم إل. التعاقدية لألداة

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

  القياس  )٣(

  القياس المبدئي  

مضافا إليها تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي يتم تكبدها يتم القياس المبدئي لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة   
  .الموحد بيان الدخلمن خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلها على  القيمة العادلةفي االستحواذ على استثمارات ب

  القياس الالحق  

ويتم االعتراف  تاريخ المركز الماليعادلة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يتم قياسها بالقيمة ال  
بعد االعتراف المبدئي . بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها

. مةتقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصا خسارة االنخفاض في القي
يتم االعتراف بجميع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملية اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء االعتراف أو خسارة 

  .االنخفاض في قيمة االستثمارات في بيان الدخل الموحد
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع(االستثمارات المالية   )ج(

  )تابع(القياس   )٣(

  )تابع(الالحق  القياس  

ويتم االعتراف  تاريخ المركز المالياالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسها بالقيمة العادلة في   
لالستثمارات في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ويتم  القيمة العادلةبالربح أو الخسارة الناشئة من التغيير في 

قيمة أو تحصيل أو العند بيع أو انخفاض و . منفصل ضمن حقوق الملكيةبشكل  عادلةالقيمة الاطي عرضها في احتي
من خالل حقوق الملكية فإن الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها  القيمة العادلةاستبعاد االستثمارات المصنفة ب

  .بيان الدخل الموحد سابقا في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد يتم تحويلها إلى

 لقيمة العادلةاالستثمارات التي ليس لها سعر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى يمكن منها اشتقاق قياس موثوق به ل  
  ).إن وجد(االنخفاض في القيمة  خسائرعلى أساس مستمر فإنه يتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا 

  القياس أسس  )٤(

  قياس التكلفة المطفأة  

المالي عند االعتراف المبدئي  االلتزامأو  االصلالمبلغ الذي يقاس به  هوالمالي  االلتزامأو  لالصلفة المطفأة التكل  
مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح 

كما . غ االستحقاق ناقصا أي تخفيض لخسارة االنخفاض في القيمةالفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبل
  .يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء متمماَ لمعدل الربح الفعلي

  قياس القيمة العادلة  

مطلعين وراغبين في ) بائع ومشتري(طرفين  بين التزامأو سداد  أصلالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة   
تقيس المجموعة القيمة العادلة لالستثمارات المسعرة باستخدام سعر إقفال  و .معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية

ندما ع القيمة العادلةبالنسبة لالستثمارات غير المدرجة تقوم المجموعة باالعتراف بأية زيادة في اما . السوق لتلك األداة
تنحصر تلك المؤشرات . لتلك االستثمارات القيمة العادلةتتوفر لديها مؤشرات موثوق بها تدعم مثل تلك الزيادة وتقييم 

الموثوق بها في أحدث المعامالت الستثمار محدد أو استثمارات مماثلة تمت بالسوق على أساس تجاري بين أطراف 
  .راغبة ومطلعة

  تمويل موجودات  )د(

تتضمن هذه . على تمويل ملتزم بالشريعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديدوجودات تمويل م تشتمل  
الموجودات التمويل المقدم من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع والوكالة 

لفتها المطفأة ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض يتم إثبات موجودات التمويل بتك. وطرق التمويل اإلسالمي األخرى
  ).إن وجدت(في القيمة 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع( تمويل موجودات  )د(

  المرابحة والمساومة  

 تقوم المجموعة بترتيب معامالت المرابحة والمساومة عن. ذمم المرابحة والمساومة المدينة هي مبيعات بشروط مؤجلة  
يتم سداد . بهامش ربح على التكلفة) المستفيد(وبيعها إلى المرابح ) التي تمثل موضوع المرابحة(طريق شراء السلعة 

يتم إثبات ذمم . في أقساط من جانب المرابح على مدى فترة زمنية متفق عليها) التكلفة زائدا هامش الربح(سعر البيع 
 ).تإن وجد(ة ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة المرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجل

استناداّ إلى تعليمات مصرف قطر المركزي يقوم البنك بتطبيق قاعدة إلزام مصدر أمر الشراء بوعده في البيع 
بالمرابحة وعدم الدخول في أية معاملة مرابحة ال يتعهد فيها مصدر أمر الشراء بقبول البضائع في حالة وفائها 

  .  تبالمواصفا

  المضاربة  

للمقابل  القيمة العادلةيتم إثبات هذه العقود ب و .تمويل المضاربة هي شراكات تساهم فيها المجموعة برأس المال  
  ).إن وجد(المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 

  المشاركة  

للمقابل  القيمة العادلةت هذه العقود بيتم إثبا. تمويالت المشاركة هي شراكات تساهم فيها المجموعة برأس المال  
  ).إن وجد(المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 

  اإلجارة   

بالتكلفة مضافا إليها ربح  لالصلتنشأ ذمم اإلجارة المدينة من هياكل التمويل عندما يكون الشراء واإلجارة الفورية   
يتم تسجيل ذمم  ، يتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة). في مجملها القيمة العادلةوهي تشكل (متفق عليه 

تكلفة المطفأة في الوهي تشكل (اإلجارة المدينة بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإلجارة ناقصا اإليراد المؤجل 
  .)إن وجد(مخصص خسارة االنخفاض في القيمة  و) مجملها

  االستصناع  

وتقوم بمزاولة ) مشتري" (المستصنع"مع ) البائع" (الصانع"فيه المجموعة بصفتها االستصناع هو عقد بيع تتصرف   
  .تصنيع أو اقتناء منتج استنادا إلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عليه

 
  الوكالة  

بتعيين الطرف ) الموكل( يقوم أحد الطرفين، وهو الذي يوفر التمويل. تمثل عقود الوكالة اتفاقية وكالة بين طرفين  
يستخدم الوكيل األموال استنادا إلى . الستثمار أموال الموكل في معاملة تلتزم بالشريعة اإلسالمية) الوكيل(اآلخر 

  .تثبت عقود الوكالة بالتكلفة المطفأة. طبيعة العقد وهو يقدم عائدا متوقعا للموكل
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  األخرى جودات والمطلوبات الماليةالمو  )هـ(

  االعتراف والقياس المبدئي  )١(

 وأرصدة حسابات البنوكوموجودات التمويل وحسابات العمالء الجارية  البنوك ىباالرصدة لدتعترف المجموعة مبدئيا   
والمطلوبات جميع الموجودات . في التاريخ الذي تنشأ فيه وبعض الموجودات والمطلوبات االخري تمويلال وصكوك

تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية  وهو التاريخ الذي المالية يتم االعتراف بها مبدئيا في تاريخ السداد
  .لألداة

مضافا إليها، بالنسبة للبند الذي ال يكون بالقيمة العادلة من خالل  القيمة العادلةالمالي مبدئيا ب االلتزامأو  االصليقاس   
  .، تكاليف المعاملة التي تنسب بصورة مباشرة إلى استحواذه أو إصدارهبيان الدخل

بعد القياس المبدئي تقاس الموجودات والمطلوبات المالية األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح   
  . بعد استبعاد أي قيم تم اعدامها ومخصص انخفاض القيمةالفعلي 

  بالموجودات والمطلوبات المالية إلغاء االعتراف  )٢(

المالي أو  االصلمالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من ال باالصلتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف   
المالي أو في الحالة  االصلالمالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية  االصلعند قيامها بتحويل 

 تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على التي ال
المالية المحولة والتي تؤهل إللغاء االعتراف والتي يتم خلقها  االصوليتم االعتراف بأية مصلحة في . المالي االصل

عند إلغاء . الموحد منفصل في بيان المركز المالي أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي
أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من ( لالصلمالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية  باصلاالعتراف 

في ) جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد يتم تحمله اصلمتضمنا أي (والمقابل المستلم ) المحول االصل
  .لدخل الموحدبيان ا

المالي أو  االصلمالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من  باصلتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف   
 االصلملكية جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد المالي في معاملة يتم فيها تحويل  االصلعندما تقوم بتحويل 

ملكية جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد فيها المجموعة بتحويل أو االحتفاظ ب أو في الحالة التي ال تقوم المالي
  .المالي االصلكما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على  المالي االصل

أية مساهمة محولة في موجودات مالية مؤهلة إللغاء االعتراف يتم خلقها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة يتم   
مالي فإن الفرق  بأصلعند إلغاء االعتراف . مطلوب منفصل في بيان المركز المالي الموحد أو كاصلاالعتراف بها 

متضمنا أي (والمقابل المستلم ) المحول االصلأو المبلغ الدفتري المخصص لجزء من ( لالصلبين المبلغ الدفتري 
  .موحد الالدخل يتم قياسه في بيان ) جديد تم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب تم تكبده أصل

تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما   
في حالة االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير . بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها

  . المحولة باالصولاالعتراف من المخاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء 

 االصلملكية جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل   
إلى حد مشاركتها المستمرة والتي يتم  باالصل، تستمر المجموعة في االعتراف االصلوتحتفظ بالسيطرة على  المالي

  . المحول االصلرض فيه إلى التغييرات في قيمة تحديدها بالحد الذي تتع
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية  )هـ(

  )تابع(إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية   )٢(

المالي  باالصلم إلغاء االعتراف يت. المالي مقابل رسوم االصلفي بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة   
في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم  التزامأو  باصليتم االعتراف . عندما يحقق معايير إلغاء االعتراف

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

  .اء أو انتهاء التزاماتها التعاقديةمالي عند التفرغ من أو إلغ التزامتلغي المجموعة االعتراف عن   

  المقاصة  )٣(

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

  .س الوقتنف

  انخفاض قيمة الموجودات المالية  )و(

. مالي أصلفي تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة   
التقصير ) متضمنة  االستثمارات في أدوات حقوق الملكية(الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية 

من جانب المجموعة بشروط لم  التمويلالشركة المستثمر فيها أو إعادة هيكلة / أخر من جانب الطرف المقابلأو الت
تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق 

فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية  النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها
في مركز الدفع لدى المقترضين أو المصدرين بالمجموعة أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير في 

في  طويل االجلفإن االنخفاض الهام أو  ملكيةالستثمارات في أدوات حقوق باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لال. المجموعة
  .تها العادلة إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمةقيم

  المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية ملكيةالي أدوات حقوق فستثمارات اال  

 لقيمة العادلةالمصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة با ملكيةالي أدوات حقوق فستثمارات في حالة اال  
الذي ( طويل االجلأو ) كحد أدنى% ٢٠الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة (فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الهام 

لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا  القيمة العادلةفي ) أشهر على األقل ٩تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة 
 ستثمارات في أدوات حقوق الملكيةوجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالفي حالة . كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت

المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في بيان التغيرات في 
س خسائر االنخفاض ذلك يتم عك بعد. حقوق الملكية الموحد من حقوق الملكية واالعتراف به في بيان الدخل الموحد

من خالل حقوق  الستثمارات في أدوات حقوق الملكيةفي القيمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد عن ا
  .الملكية
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع( انخفاض قيمة الموجودات المالية  )و(

المصنفة بالتكلفة ستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين اال منةمتض(الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة   
  )المطفأة

يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية   
. خصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجودللموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة م

عندما يتسبب حدث الحق في . مخصص في حسابيتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويتم إظهارها 
مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد  انخفاض

تدرس المجموعة الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات . لقيمة المعترف بها سابقاخسائر االنخفاض في ا
يتم تقييم جميع الموجودات المالية الهامة . المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي

المالية التي يوجد أنه لم تنخفض قيمتها  جميع الموجودات. بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة
بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك أية خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم 

يتم تقييم الموجودات المالية غير الهامة فرديا بصورة جماعية للتعرف على خسائر القيمة بتجميعها معا . تحديدها بعد
  .في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة

  في حكمهالنقد وما   )ز(

أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى  في حكمهيتضمن النقد وما   
والتي مصارف مركزية وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ 

تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتها 
  .قصيرة األجل

  .في بيان المركز المالي بالتكلفة المطفأة في حكمهيتم تسجيل النقد وما   

  االستثمارات العقارية  )ح(

يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف  اإليجار أو ألغراض الزيادة الرأسمالية العقارات التي يتم االحتفاظ بها بغرض  
  .بأي تغيير عليها في حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة

في بيان المركز المالي الموحد  قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة يتم تسجيلهااعاده خسائر ناتجه عن  ايه
في الحالة التي تزيد فيها الخسائر عن الرصيد   العادله الي حد وجود رصيد في االحتياطي ضمن احتياطي القيمة

الخسائر او االرباح الغير محققه الناتجه من اعادة قياس . المتوفر يتم ادراج الخسائر فى بيان الدخل الموحد
سابقا في بيان الدخل الموحد في سنه  في حاله وجود خسائر غير محققه مسجله. االستثمارات العقارية بالقيمة العادله

الحد الالزم لعكس الخسائر السابقه  ىيتم ادراج االرباح غير المحققه في بيان الدخل الموحد للسنه ال،  ماليه سابقه
احتياطي القيمة  ىفي هذه االرباح عن خسائر السنه السابقه يتم اضافته ال أي زياده. المسجله فى بيان الدخل الموحد

  .هالعادل
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  أدوات إدارة المخاطر  )ط(

    

 ذلك في بما األجنبي، الصرف سعر لمخاطر التعرض إلدارة اإلسالمية المالية المشتقات أدوات في المجموعة تدخل
   السائدة صرفال سعارأل وفقا المعامالت هذه تحويل ويتم. واحد جانب العمالت من بيع/  لشراء وعد

 

  الموجودات الثابتة        ) ي(

  االعتراف والقياس       ) ١(

  . هالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمةستتقاس بنود الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا اإل          

كلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة تتضمن ت. االصلتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء 
بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام  متعلقهالمواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف 

  . المطلوبة منها وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسملة

  . تم رسملة البرنامج المشترى الذي يشكل جزء مكمال لوظيفة المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعداتت
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  ) تابع(الموجودات الثابتة ) ي(

  )تابع(االعتراف والقياس  )١(

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

الناتجة عن استبعاد أحد بنود الموجودات الثابتة يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية  الربح أو الخسارة
  .الموحد بيان الدخلفي  ىخراال اتالمصروف/  ىااليرادات االخرللموجودات الثابتة ويتم االعتراف بها بالصافي في 

  التكاليف الالحقة )٢(

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

  .الموحد عند تكبدها بيان الدخليتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية الموجودات الثابتة في . بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل

الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند  بيان الدخلهالك في ستيتم االعتراف باإل
دات الثابتة حيث أن هذه هي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجو
هالك الموجودات المستأجرة بموجب إيجارات تمويلية ستيتم إ. ناقصا قيمته الباقية المقدرة االصلوهي تستند إلى تكلفة  االصل

  .ال يتم إهالك األرض. نتاجية، أيهما أقصرعلى مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإل

  :األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي         

  سنة  ٢٠                                           مباني
  سنة  ٥- ٣                                   معدات تقنية المعلومات            

  سنة  ٧-٥                                                            وتركيبات اث اث

  سنة  ٥                                                               سيارات

سويتها بأثر ، وتبيان المركز الماليفي تاريخ القيم الباقية للموجودات و هالك واألعمار اإلنتاجية ستتتم مراجعة طرق اإل
  .مستقبلي إن كان ذلك مالئما
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  ) تابع(الموجودات الثابتة ) ي(

  )تابع(التكاليف الالحقة  )١(

  

  الموجودات غير الملموسه) ك(

غير الملموسه المستحوذ التكلفة الموجودات . يتم قياس الموجودات غير الملموسه المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة
بعد التسجيل المبدئي ، يتم قياس الموجودات الغير ملموسه . عليها في تجميع االعمال يمثل القيمة العادلة فى تاريخ االستحواذ

تطوير ناقص االطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ، الموجودات الغير ملموسه المطوره داخليا باستثناء تكاليف اله بالتكلف
يتم تقدير االعمار  .المحمله اليتم رسملتها ويتم عكس التكاليف فى بيان الدخل الموحد في السنه التى تم فيها تحمل التكاليف

  .كمحدده او غير محدده االنتاجيه للموجودات الغير ملموسه

يتم تقدير االنخفاض في القيمة عند وجود االعمار االقتصاديه و ىمد ىالموجودات الملموسه التي لها اعمار محدده يتم اطفاؤها عل
التي لها اعمار انتاجيه محدده يتم للموجودات فترة االطفاء وطريقه االطفاء . ان اصل ملموس قد انخفضت قيمته ىمؤشرات عل

  . مراجعتها في كل سنه ماليه 

ه عليها بتغير فترة االطفاء او الطريقه، كما هو التغيرات في االعمار االنتاجيه المتوقعة او طريقة االستخدام المتوقعه يتم المحاسب
لها اعمار  ياالطفاء للموجودات الغير ملموسه الت وفيتم تسجيل مصر. التقديرات المحاسبيه يمناسب ، ويتم اعتبارها متغيرات ف

  .انتاجيه محدده في بيان الدخل الموحد ضمن طبيعة المصروف بطريق تتناسب مع طبيعه االصل

ارها بشكل سنوي لدارسه االنخفاض في بمحدده اليتم اطفاؤها ولكن يتم اخت غير ملموسه التى ليس لها اعمار انتاجيهالموجودات ال
تتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي الغير محدد بشكل سنوي لتحديد اذا . ه المدره للنقدمستوى الوحد ىعل والقيمة اما بشكل فردي ا

  .بشكل مستقبلي الى محدد يتم عمل التعديل  من اصل ملموس بعمر انتاجي غير محدد اذا ظهر عكس ذلك ،. كان ذلك صحيحا

      :كما يليهي ملخص االعمار االنتاحيه للموجودات الملموسه وطرق االطفاء باستثناء الشهرة     

  
  

  برمجيات  تجارية عالمات االسم التجاري

 )سنوات ٥٠( همحدد 
 

 العمر )واتسن ٥-٣( محدده )سنوات ١٠( همحدد

 

 القسط أساس على المطفأة
 فترات مدى على الثابت
 هاتوافر

 أساس على المطفأة
 مدى على الثابت القسط
 ها توافر فترات

 القسط أساس على المطفأة
 فترات مدى على الثابت
 هاتوافر

 
 المستخدمة اإلطفاء طريقة

 مكتسبة أو داخليا المولدة مشتراه مشتراه مشتراه 
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 )تابع(ت المحاسبية الهامة السياسا ٣
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   ) ل(
  

لى عيتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة الغير ماليه في تاريخ بيان المركز المالي لتحديد وجود مؤشر
شهره والموجودات الغير ملموسه بالنسبه لل. االنخفاض في القيمه، في حاله وجود أي مؤشر يتم تقدير القيمه القالبه لالسترداد

التي ليس لها اعمار انتاجيه محدده او التي ليست متوفره حاليا لالستخدام ، يتم تقدير القيمه القابله لالسترداد في كل سنه وفي 
قدره او الوحده المدره للنقد عن القيمه الم لالصل الدفتريهنفس الوقت يتم تسجيل خساره انخفاض القيمه اذا زادت القيمه 

  .القابله لالسترداد

المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو لوحدته المنتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما 
دل خصم ما عند تقدير القيمة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام مع. أكثر

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

لغرض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات التي ال يمكن اختبارها بصورة فردية معا في أصغر مجموعة من 
قات نقدية داخلة من االستخدام تكون مستقلة بصورة أكبر من التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات الموجودات التي تنتج تدف

بدون اإلخالل باختبار سقف القطاع التشغيلي، ألغراض اختبار انخفاض قيمة الشهرة، يتم . أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى
ها بحيث يعكس المستوى الذي يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة فيه التي تم تخصيص الشهرة ل المنتجة للنقدتجميع الوحدات 

يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها في تجميع . المستوى األدنى الذي يتم فيه رصد الشهرة ألغراض التقارير الداخلية
  .التي يتوقع أن تستفيد من منافع التجميع الوحدات المنتجة للنقدأعمال على مجموعات من 

. منتجة للنقدة واحدة وحدج موجودات المجموعة كشركة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامها من قبل أكثر من ال تنت
على أساس معقول ومنسجم ويتم اختبار انخفاض قيمتها كجزء  الوحدات المنتجة للنقديتم تخصيص موجودات الشركة على 

  .موجود لهاالتي تم تخصيص ال المنتجة للنقد دةلوحمن اختبار ا

يتم تخصيص خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها . الموحد بيان الدخليتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في 
الوحدات مجموعة (أوال لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد  الوحدات المنتجة للنقدفيما يتعلق ب
) الوحدات المنتجة للنقدمجموعة ( المنتجة للنقد ةالوحدتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في ومن ثم ) المنتجة للنقد

  .بالتناسب

فيما يتعلق بالموجودات األخرى يتم تقييم خسائر االنخفاض في . ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة
كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات تدل على نقص أو انتفاء  القيمة المعترف بها في الفترات السابقة في

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

ي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود للقيمة الدفترية التي كان من فقط إلى الحد الذ خسارة االنخفاض في القيمةيتم عكس 
  .خسارة االنخفاض في القيمةالممكن تحديدها، بالصافي بعد أي إهالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف ب

  حسابات العمالء الجارية      ) م(

يتم قياس المعامالت بالمبلغ المستلم من قبل . قبل المجموعةيتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجارية عند استالمها من 
  .في نهاية فترة التقرير تقاس هذه الحسابات بالتكلفة المطفأة. المجموعة في وقت التعاقد

  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة     ) ن(

يفوض . ا استثمارها حسب تقديرها الخاصحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة هي أموال تحتفظ بها المجموعة ويمكنه
صاحب حساب االستثمار المجموعة الستثمار أموال صاحب حساب االستثمار بالصورة التي ترى المجموعة أنها مناسبة 

  .بدون وضع قيود بخصوص متى وكيف وما هو الغرض الذي يجب أن تُستثمر فيه األموال
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع(حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة   )ن(

حسابات المطلقة، من إجمالي الدخل من  حسابات االستثمارعلى أصحاب ) أتعاب مضارب(يقوم البنك باحتساب أتعاب إدارة   
فإن الدخل المنسوب إلى أصحاب الحسابات يتم تخصيصه على حسابات االستثمار بعد طرح المخصصات االستثمار 
يتم تحديد . وخصم حصة المجموعة كمضارب في الربح) احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار(طيات واالحتيا

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

    

  لمساهمينو اتوزيع الربح بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار   )س(

  :كما يلي مصرف قطر المركزييلتزم البنك بتوجيهات   

يتم التوصل إلى صافي الربح بعد األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نهاية السنة المالية ويتم  •  
  .والمساهمينتوزيعها بين أصحاب حسابات االستثمار 

رصدة إيداعاتهم اليومية على مدار السنة بعد خصم أتعاب على أساس أ أصحاب حسابات االستثمارتحتسب حصة ربح  •
  .المضاربة المتفق عليها والمعلنة للبنك

مصرف قطر في حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ من إهمال البنك بسبب عدم التزامه بلوائح وتوجيهات  •
يخضع هذا . ستثمارأصحاب حسابات اال، عندها يجب عدم تحمل تلك المصروفات أو الخسائر من جانب المركزي

  .مصرف قطر المركزيالموضوع إلى قرار 
، بصفته مصرف قطر المركزيفي الحالة التي تكون فيها نتائج المجموعة في نهاية السنة صافي خسائر عندها سيقوم  •

خالل الجهة المسؤولة عن تحديد مسؤولية البنك عن هذه الخسائر، باتخاذ قرار عن كيفية معالجة هذه الخسائر بدون اإل
  .بقواعد الشريعة اإلسالمية

بسبب تجميع أموال االستثمارات مع أموال المجموعة ألغراض االستثمار، لن يتم إعطاء أولوية ألي طرف عند  •
  .تخصيص الربح

  حسابات االستثمار المقيدة  )ع(

ب حسابات االستثمار المقيدة وما تمثل حسابات االستثمار المقيدة الموجودات التي تم اقتناؤها بأموال مدفوعة من قبل أصحا  
حسابات . يعادلها والتي تتم إدارتها من قبل المجموعة بصفتها كمدير استثمار استنادا إلى إما عقد مضاربة أو عقد وكالة

. االستثمار المقيدة هي بصورة حصرية لالستثمار في مشاريع محددة حسب توجيهات أصحاب حسابات االستثمار
  .االحتفاظ بها بهذه الصفة ال يتم تضمينها في موجودات المجموعة في البيانات المالية الموحدةالموجودات التي يتم 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  تمويل الصكوك  )ف(

يمثل تمويل الصكوك مساهمة مشتركة في ملكية موجودات أو منافع أو خدمات تحمل ربحا نصف سنوي ثابت وتستحق بعد   
يتم االعتراف بالصكوك بصافي القيمة . يتم االعتراف بهذا الربح على نحو دوري إلى أن يحين موعد استحقاقها. سنة ٥

يتم تصنيف هذه الصكوك كبند منفصل في البيانات المالية الموحدة . ويتم إطفاء التكلفة ذات الصلة على مدى فترة االستحقاق
  ".تمويل صكوك"ضمن 

    

  المخصصات  )ص(

يمكن قياسه بصورة  بقاس دثحل يجةتحالي ن حكميأو  نونياق تزاملا مجموعةلا ىدل ونكي دمانع بمخصص عترافاال ميت  
يتم تحديد المخصصات عن طريق . االلتزام كلذ دادسل ارج للمنافع االقتصاديةخ فقتدلب طأن يت محتمللا نمموثوق بها و

ة الزمنية للنقود، مبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما ق
  .والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما

    

  إعادة الهيكلة  )ق(

يتم االعتراف بمخصص إعادة الهيكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية وتكون إعادة الهيكلة إما   
ال يتم أخذ مخصصات للخسائر . وخطة الهيكله سوف تسبب خسائر للمجموعه بدأت أو قد أعلن عنها للجمهورأنها قد 

  .التشغيلية المستقبلية
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  منافع الموظفين  )ر(

  

  خطة المساهمات المحددة )١(  

ه الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تدير
لقانون التقاعد ويتم إدراج المصروف الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفين ضمن المصروفات العمومية واإلدارية 

يتم االعتراف . ليس لدى المجموعة أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة. الموحدالدخل في بيان 
  .عد استحقاقهابالمساهمات عند حلول مو

  

  مخصص مكافأة نهايه الخدمه )٢(

 ىتحتسب المكافأة بناءا عل. تحتسب المجموعة مخصصا لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لسياسات المجموعة
  .راتب الموظف وفترة الخدمه في تاريخ بيان المركز المالي

قها حتى األن مباشرة وهذا يتضمن أية عند إلغاء خطة المساهمات المحددة يتم تحقيق أي مصاريف لم يتم تحقي
مكافآت لم يتم استيفاء شروطها وتقع تحت سيطرة الموظف أو المنشأة إال أنه في حالة استبدال المكافأة الملغاه 
بمكافأة جديدة وتم تحديدها كاستبدال للمكافآت في تاريخ منحها فيتم عندئذ اعتبار المكافآت الملغاة والجديدة كتعديل 

  .األصلية كما هو موضح في الفقرة السابقة للمكافآت

  

 خطة المساهمات المحددة )٣(

 أساس على تسدد لمدفوعات حقوق المنح تاريخ في العادلة القيمة إدراج األسهم يتم أساس على تسدد حقوق مدفوعات
فيها  يستحق التي الفترة مدى على حقوق المساهمين في مماثلة زيادة مع منحها للموظفين كمصروف يتم التي األسهم

 كمكافأة األسهمالممنوحة عدد يعكس كمصروف بحيث المدرج تعديل المبلغ يتم .مشروطة غير مكافآت الموظفون
الممنوحة كمكافآت  األسهم عدد إلى كمصروف إستناداً المبلغ إدارج ويتم حدوثها الصلة المتوقع ذات الخدمة لشروط
 كمكافآت لألسهم الممنوحة العادلة القيمة تحديد تم وقد .اإلستحقاقتاريخ  في الصلة ذات الخدمة شروط تستوفي والتي

 قيمة لتحديد مناسب نموذج وهو السوق ، أداء حالة اإلعتبار في يأخذ والذي كارلو مونتي محاكاة نموذج بإستخدام
 في سهمال سعر القياس مدخالت يتضمن .مستهدف سهم سعر تحقيق على المنح يعتمد حيث الممنوح كمكافأة السهم
 للسهم )بالسنوات( المتوقع والعمر للسهم المتوقع وتقلب السعر كمكافأة الممنوح للسهم التنفيذ سعر وهو المنح ، تاريخ

 المرتبطة الخدمة اإلعتبار شروط في األخذ يتم لم .المخاطر من الخالي وسعر الفائدة التوزيع وعائد كمكافأة الممنوح
 .ادلةالع تحديد القيمة عند بالمعامالت

  

  منافع الموظفين قصيرة األجل )٤(  

نهاية الخدمة قصيرة األجل للموظفين على األساس غير المخصوم ويتم دفعها عند تقديم الخدمة ذات مكافآت تقاس 
يتم االعتراف بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطط الحافز النقدي قصير األجل أو خطط مشاركة . الصلة

موعة التزام قانوني أو استداللي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها من جانب الربح لو كان لدى المج
  .الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  رأس المال واالحتياطيات  )ش(

  تكاليف إصدار رأس المال  )١(

  .ي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكيةيتم خصم تكاليف الزيادة الت  

  توزيعات األرباح لألسهم العادية  )٢(

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

  باإليراداتاالعتراف   )ت(

  والمساومةالمرابحة   

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

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

  المضاربة  

مضاربة بينما يتم تحميل يتم االعتراف بإيراد تمويل المضاربة عندما يحين الحق في استالم الدفعات أو عند توزيع ال  
في حالة خسارة رأس المال قبل البدء في   .الخسائر على بيان الدخل الموحد عند اإلعالن عن ذلك من جانب المضارب

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

  المشاركة  

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

  اإلجارة  

يتم استبعاد الدخل من الحسابات . ترة  اإليجاريتم االعتراف بالدخل من اإلجارة على أساس التناسب الزمني على مدى ف  
  .المتعثرة من بيان الدخل الموحد

  االستصناع  

يتم االعتراف باإليراد وهامش الربح في بيان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز أو طريقة المقاولة   
  .المنتهية

  الوكالة  

لى أساس التناسب الزمني بغرض جني معدل عائد دوري ثابت استنادا إلى يتم االعتراف بالدخل من ودائع الوكالة ع  
  .الرصيد القائم
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع(االعتراف باإليرادات   )ت(

  اإليرادات من خدمات األعمال المصرفية االستثمارية  

) التي يتم عرضها في إيراد الرسوم والعموالت(ية المصرفية يتم االعتراف بإيرادات خدمات األعمال المصرفية االستثمار  
يكون ذلك . متضمنة رسوم الودائع ورسوم التسويق واألداء حسب األحكام التعاقدية عندما يتم تقديم الخدمة وتحقق اإليراد

نحو كبير أن تتدفق المنافع في العادة عند تقوم المجموعة بأداء جميع التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على 
يتم تحديد التصرفات الهامة المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى األحكام المتفق عليها في العقود . االقتصادية من المعاملة للمجموعة

يستند تقييم ما إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستصب في مصلحة المجموعة على مدى االرتباطات . لكل معاملة
  .المؤكدة الملزمة المستلمة من األطراف األخرى

  إيرادات الرسوم والعموالت  

المالي المسجل بالتكلفة المطفأة  االصلعلى  الفعلي الربحمعدل يتم إدراج إيراد الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما ل  
يرادات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة يتم االعتراف بإ. ي للموجود الماليالفعل ربحمعدل الويتم إدراجه في قياس 

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

  إيراد توزيعات األرباح  

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

  صروف الضريبة م  )أأ(

بيان يتم االعتراف بالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة في . يشتمل مصروف الضريبة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة  
. الدخل الشامل اآلخرالموحد فيما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود معترف بها مباشرة في حقوق الملكية أو  الدخل

المتوقع سدادها أو استالمها من دخل أو خسارة السنة الخاضعة للضريبة باستخدام معدالت الضريبة الحالية هي الضريبة 
الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وتتم تسويتها مع الضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق 

  .بسنوات سابقة

لمؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق ا  
  :ال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة إلى. المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة

تؤثر في معاملة ال تعتبر بمثابة تجميع أعمال وال المطلوبات  وأالموجودات الفروق المؤقتة بين االعتراف المبدئي ب •  
  .على بيان الدخل الموحد المحاسبي أو الخاضع للضريبة

الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في شركات تابعة إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه أن ال يتم عكسها في  •
  المستقبل المنظور، و

  .الفروق المؤقتة الناشئة من االعتراف المبدئي بالشهرة •

المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها استنادا إلى القوانين المطبقة تقاس الضريبة المؤجلة ب  
  .أو يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ التقرير
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع(مصروف الضريبة   )أأ(

ن هناك حق قانوني قابل للتطبيق في مقاصة المطلوبات الضريبية ضريبة المؤجلة لو كاموجودات ومطلوبات التتم مقاصة   
الحالية مقابل الموجودات الضريبية الحالية وهي تتعلق بالضرائب التي يتم تحصيلها من نفس االختصاص الضريبي على 

ضريبة حالية نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو على منشآت ضريبية مختلفة ولكنه يقصد منها سداد مطلوبات وموجودات 
  .على أساس الصافي أو سيتم تحقيق موجوداتها ومطلوباتها الضريبية في نفس الوقت

يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واألرصدة الضريبية والفروق المؤقتة   
ستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدامها في المسموح بخصمها إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر أرباح م

تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في كل تاريخ تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل . مقابلها
  . معه تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة

  العائدات على السهم  )ب ب(

يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة . فف للسهم بالنسبة ألسهمها العاديةبعرض بيانات العائد األساسي والمخ يقوم البنك  
يتم تحديد . الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادية بالبنك على العدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة

م العادية والعدد المتوسط المرجح لألسهم المنسوبة إلى حاملي األسه الربح أو الخسارةالعائدات المخففة للسهم بتسوية 
  .العادية القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة

  تقارير القطاعات  )ج ج(

قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات وتتكبد   
دات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم مصروفات ويتضمن ذلك اإليرا

بهدف ) بصفتها كبير صانعي القرار التشغيلي(مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل لجنة اإلدارة بالمجموعة 
  . معلومات مالية متميزةوضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له 

  التمويلأنشطة   )دد(

أخرى ينتج عنها االحتفاظ بموجودات أو إيداعها بالنيابة عن األفراد  تمنبصفه مؤو تعمل المجموعة كمدير لألموال  
ات يتم استبعاد هذه الموجودات واإليرادات األخرى الناتجة من تلك األنشطة من هذه البيان. والشركات والمؤسسات األخرى

  .المالية الموحدة حيث أنها ليست أصوال من أصول المجموعة

  الضمان المعاد حيازته  )هـ هـ(

" موجودات أخرى"يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند   
  .بقيمة استحواذها بالصافي من مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 تاريخ في كما الشراء تكلفة يتعلق فيما األصول لهذه العادلة القيمة في النخفاض نتيجة المحققة غير الخسائر تضمين يتم  
 يتم المحققة غير المستقبل، في مماثلة لعقارات العادلة القيمة في زيادة وجود حالة في. المجمع الدخل بيان في التقارير
  .قبل من بها المعترف المحققة غير الخسائر من الحد إلى لمجمعا الدخل بيان في المكاسب إثبات
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  الشرعیة غیر االیرادات    )وو(

 أیرادات أیة بتجنیب تقوم وعلیھ ، االسالمیة الشریعة مع التتفق مصادر من إیرادات أیة تحقیق بعدم المجموعة تلتزم
 مختلفة إجتماعیة أنشطة على للصرف المجموعة قبل من استخدامھ یتم خیري حساب في شرعیة غیر مصادر من

  ..الشرعیة والدراسات البحوث متضمنة
 

 للبیع بھا محتفظ موجودات     )زز(
 من أساسًا سیتم الدفتریة قیمتھا استرداد كان اذا للبیع بھا كمحتفظ) المستبعدة المجموعات أو( الموجودات تصنیف یتم

 أو مستبعدة مجموعة أو منشأة من جزء الموجودات ھذه تكون قد. المستمر االستخدام خالل من ولیس بیع عملیة خالل
  .متداول غیر فردي موجود

  
 منھ مطروحًا العادلة والقیمة الدفتریة بالقیمة للبیع بھا كمحتفظ المصنفة) المستبعدة المجموعات أو( الموجودات تقیم

  .أقل أیھما البیع تكالیف
  

 بموجب تأسست محدودة مسؤولیة ذات شركة وھي"  أي أس فریدي"  تابعة شركة موجودات المجموعة صنـفت
 في للبیع بھا كمحتفظ التابعة الشركة ومطلوبات موجودات جمیع تصنیف تم. للبیع بھا كمحتفظ ، لوكسمبورغ قوانین
 في للبیع بھ كمحتفظ) المستبعدة المجموعة أو( االصل تصنیف عن بالتوقف المجموعة تقوم. الموحدة المالیة البیانات
 بعد. للبیع بھ كمحتفظ االصل تصنیف قبل الدفتریة بالقیمة االصل قیاس ویجب للبیع بھ كمحتفظ خصائصھ انتفاء حالة
 مل) المستبعدة المجموعة أو( الموجود كان إذا ما حالة في تحقیقھ تم یكون قد الذي إعادة أو اطفاء أو إستھالك تعدیل
 الفترة تمدید یمنع ال. أقل أیھما بیعھا عدم قرار من الحق تاریخ في لالسترداد القابلة وقیمتھ للبیع بھ كمحتفظ تصنف

 ناجم التأخیر كان إذا للبیع بھ كمحتفظ) المستبعدة المجموعة أو( االصل تصنیف من البیع عملیة الستكمال المطلوبة
 لبیع بخطتھا ملتزمة تزال ال المجموعة أن على كافیة أدلة وھناك عةالمجمو إرادة عن خارجة ظروف أو أحداث عن

  ).المستبعدة المجموعة أو( االصل
  دائنة وكاالت  )ح ح( 

 ال. للعمالء المستحقة االرباح على االتفاق یتم بموجبھا والتي وكالة عقد بموجب العمالء من ودائع المجموعة تقبل
 الوكاالت قیمة تسجل. الوكالة عقود إتفاقیات إطار في وردت التي األموال الستخدام المجموعة على قیود أي یوجد
 .المستحقة األرباح الى إضافة بالتكلفة الدائنة

 
 المالیة الضمانات  )ط ط( 

 ضمان وخطابات مستندیة اعتمادات على تشتمل مالیة ضمانات بإصدار ، االعتیادي العمل سیاق في المجموعة تقوم
    .وقبوالت

 القیمة إطفاء ویتم ، الضمان إصدار تاریخ في المستلمة الرسوم وھي العادلة بقیمتھا مبدئیًا المالیة الضمانات ھذه تدرج
 بموجب المجموعة مطلوبات قیاس یتم ، المبدئي التحقیق بعد. المالي للضمان اإلنتاجي العمر مدى على المبدئیة العادلة
 المركز بیان تاریخ في تنشأ مالیة التزامات أي لسداد المطلوبة قدیریةالت المصروفات أو المطفأة بالقیمة الضمان ھذا

 بتقدیرات ومدعومة تاریخیًا المتكبدة والخسائر المماثلة الصفقات على بناء التقدیرات ھذه تحدد. أعلى أیھما المالي
  .اإلدارة

  
 بیان في المستلمھ اإلصدار عالوة ءإطفا تسجیل یتم. الموحد الدخل بیان إلى تحول الضمانات مطلوبات في زیادة أي  

   ".ورسوم عموالت إیرادات"  ضمن الموحد الدخل
  المحتملة المطلوبات    )ي ي(

 أحادیة بتعھدات یتعلق فیما المجموعة وإلتزامات المستندیة واإلعتمادات الضمان خطابات المحتملة المطلوبات تتضمن
 اإلفصاح تم ولكن ، الموحد المالي المركز بیان في مدرجة رغی المطلوبات ھذه. وغیرھا عمالت بیع/ لشراء الجانب
 .الموحدة المالیة للبیانات المتتمة اإلیضاحات في عنھا
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  أرقام المقارنة  )ك ك(

اح عن جميع المبالغ فيما عدا في الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك يجب اإلبالغ أو اإلفص  
  . مع معلومات مقارنة

  المعلومات المالية للبنك الرئيسي  ) ل ل(

بإتباع نفس السياسات  ٤٥و  ٤٤تم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل للبنك الرئيسي المفصح عنهما باإليضاح رقم   
  .يلة والمشاريع المشتركة التي يتم تسجيلها بالتكلفةالمحاسبية المذكورة أعاله باستثناء التغيرات في الشركات التابعة والزم

  المعايير والتفسيرات الجديدة المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد  ) م م(

، اصدرت هيئة المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه االسالميه معيار المحاسبه المالي الجديد رقم  ٢٠١٢ سنهخالل   
  .٢٠١٣يناير  ١ ابتداءا منساري المفعول الو" االستثمار في العقارات "  ٢٦

المجموعه وال تتوقع ان تنتج عن تطبيق المعيار اي  ىتأثيرات المعيار المذكور اعاله وتأثيره عل بدراسهتقوم المجموعه 
  .المركز المالي للمجموعه أو ادائها او االيضاحات ىعل تأثير

حاسبه الدولي والمعايير الدوليه التاليه اصدرت ولم تصبح ساريه معايير المعن مجلس المعايير والتفسيرات الصادره 
  :المفعول ولم يتم تطبيقها من قبل المجموعه

  تاریخ التطبیق  المحتوى  المعیار 
  ٢٠١٣ینایر  ١  الترتیبات المشتركھ     ١١ المعیار الدولي للتقاریر المالیھ رقم
ن المساھمات في كیانات االفصاح ع  ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیھ رقم 

  ىاخر
  ٢٠١٣ینایر  ١

    ٢٠١٣ینایر  ١  قیاس القیمھ العادلھ  ١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیھ رقم 
  

تدرس المجموعه تأثير المعايير المدرجه اعاله وتأثيرها على المجموعه ووقت تطبيقها في حال عدم وجود معيار 
  .محاسبه مالي مقابل لها
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٤  

  

  اطر الماليةإدارة المخ

  مقدمة ولمحة عامة  )أ(

  المالية األدوات

تتضمن األدوات المالية جميع الموجودات واإللتزامات المالية للمجموعة ، تتضمن الموجودات المالية النقد واألرصدة 
لمالية البنوك المركزية وأرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المالية وموجودات أخرى محددة ، تتضمن اإللتزامات ا لدى

كما تتضمن األدوات المالية . حسابات البنوك وصكوك تمويل ومطلوبات أخرى محددةأرصدة حسابات العمالء الجارية و
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق والمطلوبات المحتملة والتعهدات المدرجة ضمن بنود خارج الميزانية 

  .العمومية

  
  إدارة المخاطر

  
  :المالية لألدوات استخدامها من التالية للمخاطر المجموعة تعرضت
  

  االئتمان مخاطر •
  السيولة مخاطر •
  السوق مخاطر •
  التشغيلية المخاطر •
  األخرى المخاطر •

  
 وعملياتها وسياساتها المجموعة أهدافو أعاله المخاطر من لكل المجموعة تعرض حول معلوماتا االيضاح هذ يقدم

  .للمجموعة المال ورأس المخاطر وإدارة لقياس
  

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

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

     
  

 المخاطر إلدارة األساسية المهام وتتمثل. باحتراف وإدارتها هادفة بطريقة المخاطر تخاذبإ المجموعة أعمالتتمثل 
 وتحديد المخاطر مراكز وإدارة المخاطر هذه وقياس ةالمجموع على تؤثر التي المخاطر جميع على التعرفب للمجموعة
 المنتجات في التغيرات لتعكس منتظم بشكل سياسات إدارة المخاطر بمراجعة المجموعة تقوم. المال رأس توزيعات
  .السوق في الممارسات وأفضل واألسواق

  
 المالي األداء على المحتملة لبيةالس اآلثار وتقليل والعوائد المخاطر بين مناسب توازن تحقيق هو المجموعة هدف

 أو داخلية عوامل عن ناجمة تكون قد والتي الضائعة، األرباح أوالمحتملة  الخسائرب المخاطر الفريق يعرف ، للمجموعة
  .خارجية

  
  

  المخاطر إدارة إطار
 واإلشراف للمجموعة المخاطر إلدارة العام اإلطار وضع عن العامة المسؤولية") المجلس(" اإلدارة مجلس أعضاء يتولى
شكل المجلس عد لجان متخصصة تقوم بتقديم  تقاريرها للمجلس مباشرة كما تقوم نيابة عن المجلس بدعم كفاءة  .عليه

أعمال اإلدارة والتي تتضمن أساساً من اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق والمخاطر ولجنة السياسات 
  .ولجنة الزكاة المزاياواإلجراءات ولجنة التعويضات و
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  )تابع( –إدارة المخاطر المالية   ٤

  )تابع(مقدمة ولمحة عامة   )أ(

  )تابع( المخاطر إدارة إطار
  

الرئيس التنفيذي باإلضافة إلى كبار المسؤولين عن تداول المعلومات  ةشاركبمالمجلس في تتالف اللجنة التفيذية من أعضاء 
تزويد المجلس  ا ومسؤولياتهاـبمثابة أداة لتنسيق أعمال المؤسسة ويأتي على رأس مهامه والبيانات المطروحة للنقاش وهي

مة ألداء وأعمال والمراجعة المنتظ والمعامالت ذات الطبيعة الخاصة رات التجاريةبكل ما يستجد من معلومات عن التطو
ئتمان التي تكون وإعداد قرارات منح اإل يةوالتشاور مع إبداء الرأي للمجلس في القرارات اإلستراتيج مختلف القطاعات
 .تمهيداً لعرضها على مجلس اإلدارة على وضع مقترحات خطط عمل المصرفكما تعمل اللجنة ضمن صالحياتها 

    
إن الهدف الرئيسي لعمل لجنة السياسات واإلجراءات هو دراسة وإعداد وتطوير اإلستراتيجيات واألهداف والسياسات ونظم 

وتتكفل اللجنة بأن تسير سياسات وممارسات المصرف وفقاً للمعايير المستقرة للعمل المصرفي ، كما ، ة العمل وإجراءات أدل
والتحقق من أن اإلجراءات الوظيفية متوائمة مع أهداف وعمليات  لتشغيل لكل واحدة من تلك المهامتقوم بمراجعة كفاءة ا

المصرف الفصلي على ضوء خطة العمل اإلستراتيجية والموازنات ومن مسؤوليات اللجنة أيضاً مراقبة أداء . المؤسسة
ل لك مراجعة وتعزيز تطوير األعمال ومواءمة المنتجات وتوزيع الموارد لمختلف قطاعات العمل ـويشم. المعتمدة

يها وتتولى اللجنة كذلك تسليط الضوء على مظاهر وحاالت اإلنحراف عن السياسات واإلجراءات المنصوص عل،  بالمصرف
وهي مسؤولية أيضاً عن ، في المعايير القياسية ورفعها إلدارة المصرف من حين آلخر إلتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة 

 .رسم سياسة المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة على ضوء ما يرفعه المصرف من قيم وشعارات
  
  

فة إلى مدير عام المجموعة المالية ومدير عام مجلس اإلدارة باإلضافي تتشكل لجنة التعويضات والمزايا من أعضاء 
للعمل لدى المصرف على  المتقدمينقضايا إختيار وتقييم ، وتختص بشكل أساسي في النظر في مجموعة الموارد البشرية 

مزايا ساسية وهي تحديد مكافآت ومستويات اإلدارة التنفيذية العليا وتقديم مقترحاتها لمجلس اإلدارة عالوة على مهمتها األ
فضالً عن اإلشراف على مقترحات  ، كبار العاملين في المصرف واإلشراف على توزيعها بحسب تقارير تقييم األداء

 .الترقيات وزيادات رواتب العاملين ومراقبة تكلفتها مقارنة بالموازنة المعتمدة
  
  

المسلم من خالل توجيه أموال الزكاة  تتولى لجنة الزكاة مسؤولية تعزيز روابط التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع
وقد حددت اللجنة أبرز القنوات الشرعية إلنفاق تلك األموال في أوجه المساعدات اإلنسانية ، والتنمية العامة . لمستحقيها

واللجنة مسؤولة كذلك عن تطوير عالقات جيدة مع الجمعيات . وغيرها من القنوات التي يجوز أن تنفق فيها أموال الزكاة
اإلنسانية التي تقدم مساعدات في مجاالت التنمية العامة وكذلك بغرض تقييم والمنظمات الخيرية ، وجماعات المساعدات 

وهي مسؤولية أيضاً عن وضع سياسات المصرف لجمع الزكاة وصرفها ، ومراقبة أرصدة . الجهات التي تتلقى تلك األموال
ها ، فضالً عن إحتساب حصيلة أموال الزكاة وتوزيعها وفقاً للقواعد مخصصات الزكاة الشرعية والمساءلة عن أوجه صرف

 .واألحكام الشرعية المنظمة لها
  
  

إن الهدف الرئيسي لعمل لجنة التدقيق والمخاطر هذه اللجنة هو مساعدة المجلس على إستيفاء متطلبات الحوكمة نهج اإلدارة 
ويشمل ذلك تقديم التقارير المالية ، . ما يتصل بأنشطة المصرفالمنوطة به وعلى النهوض بمسؤوليات اإلشراف العام في

ونظام الرقابة الداخلية ، وإدارة المخاطر الفعلية ، ومهام التدقيق الداخلي والخارجي واإلجراءات المتبعة لرصد مدى التقيد 
المشروة والتوصيات المناسبة  كما يشمل دور اللجنة بوجه خاص رفع تقارير إلى المجلس وتقديم. بالقوانين ونظم عماللبنك

بشأن المسائل ذات الصلة بما تقوم بها من أعمال التدقيق وبميثاق عمل لجنة المخاطر من أجل تسهيل إتخاذ القرارات من قبل 
  .المجلس

   
 . المهام لكت فى والمخاطر الداخلى التدقيق لجنة والتطابق االلتزام إدارة و المخاطر مجموعة ، الداخلى التدقيق إدارة تساعد

 
باإلضافة إلى اللجان المذكورة أعاله ، فقد قامت اإلدارة بتكوين عددة لجان داخلية متعددة المهام مثل لجنة المخاطر ولجنة 

ولجنة اإلئتمان ولجنة اإلستثمار والتي هي مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات ) ألكو(اإلدارة ولجنة األصول والخصوم 
  .حددالمخاطر في مجالها الم

  
تقدم مجموعة إدارة المخاطر والتى تعمل بصورة مستقلة تتقاريرها إلى الرئيس التنفيذي وتقوم لجنة التدقيق والمخاطر 

  .األعمالبمساعدة المجلس على الرقابة على 
   

 لوضع وذلك ، المصرف يواجهها التى المخاطر وتحليل على للتعرف وضعها تم المخاطر مجموعة واجراءات سياسات
 والنظم السياسات مراجعة يتم ، الموضوعة بالحدود الخاصة المخاطر لمتابعة وكذلك الرقابة سبلو للمخاطر مناسبة ودحد

 فى التغيرات وكذلك المنتجاتو السوق ظروف فى التغيرات تعكس لكى ومستمر دورى بشكل المخاطر بمجموعة الخاصة
  .المقدمة الخدمات
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  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤

  مخاطر االئتمان  )ب(

الى تكبد  يالتعاقدية مما يؤد موجود مالي من الوفاء بإلتزاماتهطراف أمخاطر االئتمان هى مخاطر إخفاق أحد العمالء أو أحد   
موجودات التمويل وارصدة لدى البنوك وإستثمارات مالية وموجودات من  يالمجموعة خسائر مالية وتنشأ هذه المخاطر بشكل أساس

  .حددةأخرى م
  

  :التالي على للمجموعة االئتمان مخاطر إلدارة العام اإلطار يشتمل
  .التمويلية االنشطة تجديد على للموافقة وسقوف صالحيات هيكل وضع   •
 عمليات وتخضع. للعمالء التسهيالت اعتماد قبل والسقوف الصالحيات لهيكل وفقا االئتماني التعرض مخاطر وتقييم مراجعة   •

  .المراجعة عملية لنفس التمويلية االنشطة مراجعةو التجديد
  .واالستثمار التمويل أنشطة تنويع   •
  .األخرى األطراف ولدى الجغرافية والمواقع الصناعية القطاعات في االئتمانية التركزات من الحد   •
 ومراجعة والبلدان والقطاعات ألخرىا باألطراف يتعلق فيما للتعرض المعتمدة بالسقوف اإللتزام لمدى المستمرة المراجعة   •

 .السوق وتوجهات المخاطر إدارة استراتيجية مع يتماشى بما السقوف
 

صياغة سياسات وإجراءات االئتمان والمرتفعة ذات القيمة االئتمانية  المبالغعن الموافقة على  مسؤولةإن لجنة مخاطر االئتمان 
  .االستراتيجية واألهداف وإدارة المخاطر التي تتماشى مع النمو

  

مدة  مناسباً وبتحديدإضافة إلى ذلك، تدير المجموعة مخاطر التعرض االئتماني بالحصول على ضمانات حيثما كان ذلك 
إلى إنهاء عمليات معينة أو التنازل عنها ألطراف أخرى لتخفيف مخاطر بعض الحاالت  يفقد تعمد المجموعة . التعرض
  .االئتمان

  

  .تدقيق مستمرة لعمليات اإلئتمان ووحدات األعمال للمجموعةأعمال القيام ب الداخلي وااللتزامالتدقيق  ةتتولى إدار
  

خاطر بإجمالي ميظهر الحد األقصى لل. المالي المركز قائمة لعناصر االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد أدناه الجدول يوضح
  .قاصة األساسية والضماناتاألرصدة قبل تاثير التخفيف عن طريق إستخدام إتفاقيات الم
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    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
    )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
  أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى االمحتفظ به اتالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان )١(
    
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
    :لة في بيان المركز المالي كما يليالتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسج 
  ١.٦٤١.٦٨١  ٣.٣١٧.١٣٨  لدى بنوك مركزية أرصدة  
  ٧.٣٦٨.٧٠٥  ٨,٧٥٧,٩٦٣ البنوك أرصدة لدى 
  ٢٩,٥٩٥,٨٧٠  ٤٣,١٣٧,٣٣٤  موجودات تمويل 
  ١٢,١٠٩,٨٤١  ١١,٣٥٦,٤٣٢  استثمارات مالية  
  ١,٠٩٤,٦٦٤   ٨٤٤,٤٥٥ موجودات أخرى 
  ٥١,٨١٠,٧٦١  ٦٧,٤١٣,٣٢٢ 
     
      :التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي 
 ٣,٣٥٨,٠٠٦  ٥,٦١١,١٢٦ خطابات ضمان 
 ٣,٧١٨,٥٧٢  ٤,٧٤١,٨٧٢ تسهيالت إئتمانية غير مستغلة 
 ٤٦٠,٣٩٨  ١,٤٧٠,٠١١ اعتمادات مستندية 
  ١٥٩,٧١٧   ٤٢٠,٣٢١ قبوالت بنكية 

  ٧,٦٩٦,٦٩٣  ١٢,٢٤٣,٣٣٠ 

 

  

عاله سيناريو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به يمثل الجدول أ
بالنسبة للموجودات بالميزانية العمومية، استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القيم . للتعزيزات االئتمانية األخرى المرفقة

  .الموحد في بيان المركز المالي الواردةالدفترية 

  . المتعلق بالضمان المالي هو أقصى قيمة يمكن للبنك أن يدفعها في حال طلب الضمانالحد األقصى للتعرض للمخطر اإلئتماني 

الحد القصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان المتعلقة باإللتزامات التمويلية هو كامل مبلغ اإللتزام ، في كال الحالتين فإن الحد األقصى 
  .في بيان المركز المالي الموحد كمطلوباتر أكبر بكثير من المبلغ المعترف به للتعرض للمخاط

 تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان )٢(

 القطاعات الجغرافية 

 

تعزيزظ به أو أي بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفا(يحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية 
  :استنادا إلى مقر إقامة أطرافها المقابلة. حسب المناطق الجغرافيةب )ائتماني آخر

 
  قطر ٢٠١٢

دول مجلس التعاون 
  الخليجي األخرى

دول الشرق 
 اإلجمالي  باقي دول العالم األوسط األخرى

موجودات مسجلة في بيان المركز  
          :المالي الموحد

 ٣.٣١٧.١٣٨  ١٤٥,٦٠٠    -    -    ٣,١٧١,٥٣٨ بنوك مركزية  أرصدة لدى 
 ٨,٧٥٧,٩٦٣  ٩١٤,٠٣٦    -   ٢,٩٣٨,٤٠٩   ٤,٩٠٥,٥١٨ أرصدة لدى البنوك 
 ٤٣,١٣٧,٣٣٤  ١,٩٣٦,٦١٢    -   ٨١٩,٧٩٦   ٤٠,٣٨٠,٩٢٦  موجودات تمويل 
 ١١,٣٥٦,٤٣٢  ١٨٠,٥٤٠    ١٠٩,٢٨٩   ٥٣٥,٦٤٤   ١٠,٥٣٠,٩٥٩  استثمارات مالية  
 ٨٤٤,٤٥٥  ١٤,٤٨٠    ٢,١٦٤   ٥٥,٤٧٣    ٧٧٢,٣٣٨ رىموجودات أخ 
   ٦٧,٤١٣,٣٢٢  ٣,١٩١,٢٦٨    ١١١,٤٥٣    ٤,٣٤٩,٣٢٢    ٥٩,٧٦١,٢٧٩ 
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-٤٢- 
  

  
 )تابع(إدارة المخاطر المالية  )٤(

 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
 )تابع(تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان  )٢(
 )بعتا( القطاعات الجغرافية 

  

٢٠١١  
  قطر 

دول مجلس التعاون 
  الخليجي األخرى

دول الشرق 
  باقي دول العالم  األوسط األخرى

  
  

 اإلجمالي
موجودات مسجلة في بيان 

          :المركز المالي الموحد
 ١.٦٤١.٦٨١   -    -      -    ١.٦٤١.٦٨١ بنوك مركزيةأرصدة لدى 

    ١.٤٤٧.١٤٩     ٤.٦٧٠.٨٩٤  بنوكلدى  أرصدة
-  

  
 

٧.٣٦٨.٧٠٥    ١.٢٥٠.٦٦٢  
  ٢٩.٥٩٥.٨٧٠   ١.١٤٣.٥٤٦    -   ٢١٩,٠٨٦    ٢٨.٢٣٣.٢٣٨  موجودات تمويل
 ١٢,١٠٩,٨٤١  ٨١٥.٧٩١    ٩١.٠٠٠   ٣٧٨.٧١٦   ١٠,٨٢٤,٣٣٤  استثمارات مالية 
 ١.٠٩٤.٦٦٤   ٤١.٥٢٨    -   ١٤٤.١٩٧   ٩٠٨.٩٣٩ موجودات أخرى

  ٥١,٨١٠,٧٦١   ٣.٢٥١.٥٢٧    ٩١.٠٠٠   ٢.١٨٩.١٤٨    ٤٦,٢٧٩,٠٨٦  



قشة
لمنا
خة ل
نس

  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في ة لسنلكما في و

 

-٤٣- 
  

  
         
      )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

      )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

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

      )تابع(القطاعات الجغرافية  
        

 

 
  قطر ٢٠١٢

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

شرق دول ال
األوسط 
 األخرى

  

 
باقي دول 

 اإلجمالي  العالم
بيان المركز موجودات خارج  

      المالي الموحد
  

    
 ٥,٦١١,١٢٦  ٥٥٦,٥٥٨       ٢٨,٧٧٤   ١٢٢,٩٠٤   ٤,٩٠٢,٨٩٠ خطابات ضمان 
 ٤,٧٤١,٨٧٢     -           -      -   ٤,٧٤١,٨٧٢ مستغلةغير  ائتمانيةتسهيالت  
 ١,٤٧٠,٠١١  ٢٥١,٤٤٨       ٤٣,١٥٧   ١٩,٨٢٩   ١,١٥٥,٥٧٧  اعتمادات مستندية 
 ٤٢٠,٣٢١  ١٤٤,٢٨٣       -   -   ٢٧٦,٠٣٨ قبوالت بنكية  
   ١٢,٢٤٣,٣٣٠   ٩٥٢,٢٨٩        ٧١,٩٣١    ١٤٢,٧٣٣    ١١،٠٧٦،٣٧٧  

 

  قطر ٢٠١١

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
 األخرى

  

 
باقي دول 

 اإلجمالي  العالم
خارج بيان المركز  موجودات 

      المالي الموحد
  

    
 ٣,٣٥٨,٠٠٦  ٤٩٦,٤٣٨       ٢٩,٦٢١   ١٢١,٣٤١   ٢,٧١٠,٦٠٦ خطابات ضمان 
 ٣,٧١٨,٥٧٢  -       -   -   ٣,٧١٨,٥٧٢ تسهيالت بنكية غير مستخدمة 
 ٤٦٠,٣٩٨  ٥٦,٧٧٠       -   ٢,٠١٠   ٤٠١,٦١٨  اعتمادات مستندية 
 ١٥٩,٧١٧  -       -   -   ١٥٩,٧١٧ قبوالت بنكية  
   ٧,٦٩٦,٦٩٣   ٥٥٣,٢٠٨        ٢٩,٦٢١    ١٢٣,٣٥١    ٦,٩٩٠,٥١٣  
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-٤٤- 
  

  
       
    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

    )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

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

    قطاعات الصناعة 
      

 
  التعزيزات اإلئتمانية األخرىالضمانات أو اإلعتبار مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية قبل األخذ في يحلل الجدول التالي، 

 :حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعةب
      

   
التعرض  إجمالي

  مخاطرلل
التعرض إجمالي 

 مخاطرلل
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
      
 ٥.٧٩٦.٦٨١  ٧,٧١٦,٩٥٢  شبة الحكومةو الحكومة 
 ١.٨٧٤.٦٠٤  ٢.٢٠٥.٦٣٠  مؤسسات مالية 
 ٥٧٩,٢٤١   ١,٦٨١,١٦٣  الصناعة 
 ٤.٦٠١.٦٩٩  ٧.٣٢١.٢٣٢  التجارة 
 ٧٨٣.٤٥٠  ٢.١٠٥.٤٧٧  الخدمات 
 ٢.٨٠٧.٧٦٥  ٣.٥٩٥.٩٧٨  المقاوالت 
 ١٠.٤٨٨.١٠٢  ١٣.٩٥٤.٥٠٠  العقارات 
 ٦.١٨٠.٨٦٦  ٨.٠٢٢.٦٩٩  أفراد  
 ٧٤٧.٢٧٠  ٢.٠٦٨.٩٨٣  أخرى 

 ٣٣.٨٥٩.٦٧٨  ٤٨.٦٧٢.٦١٤  إجمالي موجودات التمويل  

 

 :يطرح منه
  
   ٥,٠٤٢,٤٣٤  األرباح المؤجلة 

 
٣.٩٠١.١٨٣ 

 ٣١٠.٧٤٥   ٤٦٠.٠٩٥  موجودات التمويلمخصص  
 ٥١.٨٨٠   ٣٢.٧٥١  أرباح معلقة 
 ٢٩.٥٩٥.٨٧٠  ٤٣.١٣٧.٣٣٤  موجودات التمويلصافي  
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-٤٥- 
  

  
 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

 جودة االئتمان )٣(
  

 ماليةاستثمارات   أرصدة لدى البنوك  موجودات تمويل  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
ولم تنخفض  غير  متأخرة السداد 

    :قيمتها
  

      
 -  -    ٧,٣٧٢,٦١٧    ٨,٧٦٢,٣٢٦   ٢٩,٥٧٨,٤٠٩    ٤٣.٤٩٠.٠٣٩ القيمة اإلجمالية     
 -  -    )٣,٩١٢(    )٤,٣٦٣(   )٣,٩٠١,١٨٣(    )٥,٠٤٢,٤٣٤( األرباح المؤجلة     
 -  -    ٧,٣٦٨,٧٠٥    ٨,٧٥٧,٩٦٣    ٢٥.٦٧٧.٢٢٦    ٣٨.٤٤٧.٦٠٥ القيمة الدفترية     
             
             
متأخرة السداد وغير منخفضة  

            القيمة 

 -  -   -  -   ٣.٩٠٨.٨٣٧    ٤,٣٨٠,١٤٠ الدفتريةالقيمة      
          -  - 
 -  -         منخفضة القيمة  
 -  -   -  -   ٣٨.٢٤١    ٢٠٧.٩١٦ )أشهر ٣أكثر من ( دون المستوى 
 ٦أكثر من (مشكوك في تحصيلها  

 -  -   -  -   ٣٤.١٠٦    ١٧١.٤٢٣ )أشهر
 -  -   -  -   ٣٠٠.٠٨٥    ٤٢٣.٠٩٦ )أشهر ٩أكثر من ( رديئة 
   ٣٧٢,٤٣٢    ٨٠٢,٤٣٥    -  -   -  - 
مخصص خاص لخسارة  

 -  -  -  -   )٣١٠,٧٤٥(  )٤٦٠,٠٩٥( االنخفاض في القيمة
 -  -  -  -   )٥١,٨٨٠(  )٣٢,٧٥١( أرباح معلقة 
   )(٣٦٢.٦٢٥)  )٤٩٢.٨٤٦   -  -  -  - 
 -  -   -    -    ٩.٨٠٧  ٣٠٩.٥٨٩  بالصافي –القيمة الدفترية  
             
             استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل بيان  

 ٣٢٧,١٠٦  ١٣٨,٤٢١  -  -   -  -  الدخل

 ١١,٧٨٢,٧٣٥  ١١,٢١٨,٠١١  -  -   -  -  بالتكلفة المطفأة 
 

 
 -  -   -  -  ١٢,١٠٩,٨٤١  ١١,٣٥٦,٤٣٢ 

 ١٢.١٠٩.٨٤١  ١١,٣٥٦,٤٣٢   ٧,٣٦٨,٧٠٥    ٨,٧٥٧,٩٦٣  ٢٩,٥٩٥,٨٧٠  ٤٣,١٣٧,٣٣٤  إجمالي القيمة الدفترية  
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-٤٦- 
  

  
 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

 )تابع(جودة االئتمان  )٣(

 التمويل واالستثمارات في أدوات الدين التي انخفضت قيمتها موجودات  
  

 

بخالف تلك المسجلة بالقيمة (ة التمويل واالستثمارات في أدوات الدين التي انخفضت قيمتها بصورة فردي موجودات
دليل موضوعي على انخفاض قيمتها وال تتوقع تحصيل المبلغ  وجودالتي تحدد المجموعة ) الدخل بيانالعادلة من خالل 

 .اإلستثمارات المالية/ التمويل إلتفاقياتاألصلي والربح المستحق بكاملهما بناء على الشروط التعاقدية 
   
  . تقييم اإلنخفاض في قيمتهاالدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال يتم  االستثمارات في أدوات 
   
 السداد وغير منخفضة القيمة متأخرةموجودات تمويل  
  

 

هي تلك التي تجاوزت مدفوعات ربحها التعاقدي أو مبلغها  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة التمويل موجودات
تحقاقها ولكن المجموعة ترى بأنه من غير المناسب تكوين مخصص النخفاض القيمة على أساس األصلي موعد اس
 .أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة/ الضمانات المتاحة و/ مستوى الضمان

      
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
      
 ١.٩١٢.٣٩٣  ٢,٤٦٦,٩٤٥  يوما ٣٠حتى  
 ٧٧٠.٠٥٣  ٦٦٧.١٧٩  يوما ٦٠إلى  ٣٠ 
 ٤٨٥.١٨٣  ٢٦٧.٢٥٩  يوما ٩٠إلى  ٦٠ 
  ٧٤١.٢٠٨   ٩٧٨.٧٥٧  يوما ٩٠أكثر من  
  ٣.٩٠٨.٨٣٧   ٤,٣٨٠,١٤٠  إجمالي 
      
 المعاد جدولتها موجودات التمويل 
  

 

تستند . السدادة خارجية وتعديل وتأجيل يخطط إداراعتماد و لتمديد فترة السدادتتضمن أنشطة إعادة الجدولة ترتيبات 
. من المرجح جدا استمرار الدفع فإنهحسب تقدير اإلدارة وب دة الجدولة إلى مؤشرات أو معاييرارسات إعاسياسات ومم

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المعاد جدولتها كما فى  موجودات التمويلبلغت . تتم مراجعة هذه السياسات على نحو مستمر
  .)ريال قطرى ١,٩٦٦,٠٣٨:  ٢٠١١( ريال قطرى  ٢,٦٩٩,٤٢٥

  
إعادة جدولتها عند إكتمال الموجودات المتعلقة بها  تمألرصدة أساساً من تمويل بصيغة اإلجارة واإلستصناع تتمثل هذه ا

 .وبناء على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
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-٤٧- 
  

  
 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

  الضمانات  )٤(
   

 
ستند تحديد أهلية وقيمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ويتم تقييمها بالرجوع إلى سعر السوق ي

 .مماثلةأخرى أو مؤشرات موجودات 
   

 
شكل وديعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل  تتمثل فيالمجموعة إن ضمانات 

  .متأخرة السدادالتمويل  موجودات
   

 

بالنسبة ) مليون ريال قطري٧٤٨  :٢٠١١( مليون ريال قطري ١.١٠٦هو  اتي مبلغ الضمانإجمالإن 
مليون ١.١٥٥ : ٢٠١١( مليون ريال قطري٣٩٣ يوم، و ٣٠حتى وللمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها 

 مليون ريال قطري ٣٣١، و يوم ٦٠إلى  ٣٠للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها ما بين ) قطري
 ٩٦٨يوم، و  ٩٠إلى  ٦٠ما بين إستحقاقها  للمبالغ التي تجاوزت موعد) مليون قطري ٥٧١ :٢٠١١(

 ٩١لمدة  للمبالغ التى تجاوزت موعد إستحقاقها  )مليون ريال قطرى ٦٥٣ :٢٠١١( مليون ريال قطرى
  .يوم فأكثر

   
  الضمان المعاد حيازته 
   

 
مليون ريال  ٢٥٠ بقيمة الحيازة على ضمانحصلت المجموعة على موجودات عن طريق  ، ٢٠١١خالل 
  .ال توجد عمليات كهذه خالل السنة الحالية.  قطرى

      

 

. يتم بيع العقارات المعاد حيازتها في أقرب وقت ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفيض المديونية القائمة
ال تستخدم . الموجودات األخرىيتم تصنيف العقارات المعاد حيازتها في بيان المركز المالي الموحد ضمن 

 .ضمانات غير نقدية في عملياتها التشغيليةعموما المجموعة 
  
  سياسة الشطب 
    

 

بخسائر  ةخاصوأية مخصصات  اإلستثمار في أدوات دينتقوم المجموعة بشطب موجود تمويلي أو رصيد 
الخاص به الضمان د التمويلي أو عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن الموجو االنخفاض في القيمة

  .موافقة مصرف قطر المركزي الحصول على بعدذلك للتحصيل و غير قابل
   

 

/ للعميللمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي ا األخذ باإلعتباريتم القيام بهذا التحديد بعد 
عدم كفاية متحصالت الضمان لسداد المبلغ المصدر على سداد االلتزام أو / العميلالمصدر مثل عدم مقدرة 

بالنسبة للموجودات التمويلية القياسية ذات المبالغ الصغيرة، تستند قرارات الشطب عموما على . بكامله
 . مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقه
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-٤٨- 
  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 مخاطر السيولة )ج(

 

ماتها عند حلول موعد التزاعدم تمكن المجموعة من مقابلة المتمثلة في  هي المخاطرمخاطر السيولة 
الرتباطات التعاقدية أو ل النقد الالزممثال على ذلك، نتيجة لسحب ودائع العمالء أو استحقاقها، 

بالنسبة  التأمينات النقديةطلب الدين أو ادوات التدفقات النقدية الخارجة األخرى مثل استحقاقات 
الموارد المالية المتاحة  نقصستؤدي هذه التدفقات الخارجة إلى . ارة المخاطر وخالفهاألدوات إد

في ظل الظروف القاسية قد ينتج عن عدم توفر . لتمويل العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات
السيولة تخفيضات في بيان المركز المالي الموحد ومبيعات الموجودات أو احتمال عدم المقدرة على 

في جميع  موجودةإن المخاطر التي ال يمكن للمجموعة أن تقوم بمعالجتها . لوفاء بارتباطات التمويلا
ة العمليات التشغيلية المصرفية ويمكن أن تتأثر بمجموعة من األحداث المحددة الخاصة بالمؤسس

 ويتضمن ذلك أحداث ائتمان واندماج واستحواذ والصدمات وأحداث على مستوى السوق بأكمله
  .باإلضافة إلى غيرها المنتظمة والكوارث الطبيعية

   
  إدارة مخاطر السيولة )١(
   

 

 صكوك من كبير حد إلى تتكون والتي الجودة عالية السائلة األصول من بمحفظة المجموعة تحتفظ
،  والودائع بين البنوك قصيرة االجل ، األجل قصيرة متاجرة و استثمارات المركزي قطر مصرف

 السوق مخاطر إدارةتراقب  .المركزي قطر مصرف لدى قانوني باحتياطى المجموعة تفظتح كما
مؤشرات  من العديد تلتقط التي السيولة إدارة لوحة خالل من يومي أساس على للبنك السيولة مخاطر
على  السيولة إدارة لوحة تشمل .سواء حد علىة توترموال العادية السوق ظروف ظل في السيولة
 في اتخاذها سيتم التي العالجية واإلجراءات السيولة، نقص تحديد مسبقا في تساعد سوف لتيا النقاط
 تخضع السيولة وإجراءات سياسات جميع. المسؤولين األشخاص مع جنب إلى جنبا حالة كل إطار

  .)ألكو(األصول والخصوم لجنة  وموافقة لمراجعة
  

  التعرض لمخاطر السيولة )٢(
   

 

صافي  نسبةالذي يتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو  الرئيس القياس
إستثمار صافي الموجودات السائلة النقد وما يعادله و يتضمن. الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء

أدوات الدين والتي يوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وأدوات الدين والقروض في 
يتم استخدام احتساب مماثل، ولكنه غير . تباطات التي تستحق خالل الشهر التالياألخرى واالر

  .مطابق، لقياس التزام المجموعة بحدود السيولة الموضوعة من مصرف قطر المركزي
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-٤٩- 
  

  
 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع(مخاطر السيولة  )ج(

 تحليل االستحقاق )٣(
    

  

لمجموعة على أساس استحقاقاتها ومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق لة موجودات يتم إجراء تحليل سيول
حسابات اإلستثمار المطلق ،  اصحابفي حالة عدم وجود إستحقاق تقاعدي متفق عليه للموجودات والمطلوبات وحقوق . التعاقدية

  .يتم عندئذ تحليل اإلستحقاق بناء على اإلستحقاقات المتوقعة
    

  
 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥- ١ أشهر إلى سنة ٣ أشهر ٣- ١ أقل من شهر القيمة الدفترية 

٢٠١٢       
البنوك أرصدة لدى 

 - ٤٠٨.٢٣٢     ٥٩٠.٤٩١ ٧٩٠.٧٢٠  ١.٥٢٧.٦٩٥   ٣.٣١٧.١٣٨  المركزية

   -  ٨٤.٤٩٤   ١٤٧.٤٨٥   ١.٥٥٩.٦٠٥   ٦.٩٦٦.٣٧٩   ٨.٧٥٧.٩٦٣   بنوكال أرصدة لدى
  ٨.١٩٨.٨١٤   ١٧.٢٥٣.٧٢٢   ٦.١٨٦.١٦٦   ٧.١٦٨.١١٦   ٤.٣٣٠.٥١٦   ٤٣.١٣٧.٣٣٤  التمويل داتموجو

  ٤٤١.٠٤١   ١٠.٠٠٩.٣٥٤  ٢٨٣.٤٢٠     - ٦٢٢,٦١٧  ١١.٣٥٦.٤٣٢   استثمارات مالية
موجودات شركة تابعة 

 - - ٢٧٧,٩٢٠ - ١٥,٧١٨ ٢٩٣.٦٣٨  محتفظ بها للبيع
 - - ٧٧٦,٨٩٨ ٢٥.٣٣٤ ٤٢.٢٢٣ ٨٤٤.٤٥٥ موجودات أخرى

 ٨.٦٣٩.٨٥٥ ٢٧.٧٥٥.٨٠٢ ٨,٢٦٢,٣٨٠ ٩.٥٤٣.٧٧٥ ١٣,٥٠٥,١٤٨ ٦٧,٧٠٦,٩٦٠  إجمالي الموجودات 
       

أرصدة حسابات 
    -  ٢.٠٨٣.٠٣٦   ٢.٦٢٣.٠٦٧   ١.١٧٠.٢٦٤   ٤.٤٩٥.١٥١   ١٠.٣٧١.٥١٨    البنوك

حسابات العمالء 
 - - - - ٩.٠٨١.٨٨٠ ٩.٠٨١.٨٨٠ الجارية 

    -  ٥,٤١٥,٦٢٨  -    - -  ٥,٤١٥,٦٢٨   مويلصكوك ت
مطلوبات شركة تابعة 

 - - ٢٠٥,١٨٢ - - ٢٠٥,١٨٢  محتفظ بها للبيع

     ٤٩٢,٣٤٦  ٢٦٨,٩٨٣  ١٢٤,٠١٨  ١١٦,٠٢٠ ١,٠٠١,٣٦٧  مطلوبات أخرى
 - ٧,٩٩١,٠١٠ ٣,٠٩٧,٢٣٢ ١,٢٩٤,٢٨٢ ١٣,٦٩٣,٠٥١ ٢٦,٠٧٥,٥٧٥  إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب 
ت االستثمار حسابا
  المطلق

٧,٢١٧,٢٥٥  ١٠,٤٣٩,٤٥٥ ١١,٤٠٥,٢٥٩  ٥,٠٠٣,٥١٣  ٣٤,٠٦٥,٤٨٢  -    

    -  ١٥,٢٠٨,٢٦٥ ١٣,٥٣٦,٦٨٧ ١٢,٦٩٩,٥٤١ ١٨,٦٩٦,٥٦٤ ٦٠,١٤١,٠٥٧  اإلجمالي

 ٨,٦٣٩,٨٥٥ ١٢,٥٤٧,٥٣٧ )٥,٢٧٤,٣٠٧( (٣,١٥٥,٧٦٦) )٥,١٩١,٤١٦( ٧,٥٦٥,٩٠٣ الفرق
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-٥٠- 
  

  
 )ابعت(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع(مخاطر السيولة  )ج(

 )تابع(تحليل االستحقاق  )٣(

  
  

 سنوات ٥-١ أشهر إلى سنة ٣ أشهر ٣-١ أقل من شهر القيمة الدفترية 
 ٥أكثر من 
 سنوات

٢٠١١       
 - ٣٢.٨٠٧ ٥٦٧.٨٩٤    ٣٨٣.٨٦٠ ٦٥٧.١٢٠ ١.٦٤١.٦٨١ بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    -   ٣٢٩.٨٨٠   ٣٩٠.٣٤٧   ٢.٥٩٤.١٣٨   ٤.٠٥٤.٣٤٠   ٧.٣٦٨.٧٠٥   بنوكأرصدة لدى 

 موجودات تمويل
 

٥.٩٢٢.٥٤٥ ١٢.٤١٩.٢٤٢  ٦.٩٧٢.٨٥٢   ٢.٩٦٦.٩٠٢   ١.٣١٤.٣٢٩  ٢٩.٥٩٥.٨٧٠  
 ١,٥٥٢,٦٦١  ٩.٣٠٧.٦٩٤   ٦٥.٤٦٠   ٩١.٨٥٥   ١.٠٩٢.١٧١  ١٢.١٠٩.٨٤١  استثمارات مالية

موجودات شركة تابعة 
 - - ٣١٣,٣٧٠ - ١١,١٣٥ ٣٢٤.٥٠٥  محتفظ بها للبيع
 ١٠٤.٠٢٨ ٧٥٩,٦٧٨ ١٠١.٩٣١ ٤٧.٤٩١ ٨١.٥٣٦ ١,٠٩٤,٦٦٤ موجودات أخرى

 ٧.٥٧٩.٢٣٤ ٢٢,٨٤٩,٣٠١ ٨,٤١١,٨٥٤ ٦.٠٨٤.٢٤٦ ٧,٢١٠,٦٣١ ٥٢,١٣٥,٢٦٦  إجمالي الموجودات المالية
       

  -  ٤.٧٨٢.٥٥٦   ١.٨٢٣.٣١٢   ٢.٨٩٧.١٢٩   ٣.٨٣٩.٢٦٥   ١٣.٣٤٢.٢٦٢  لبنوكأرصدة حسابات ا
  -  -   -   -  ٩.١٩٨.٦٨٢  ٩.١٩٨.٦٨٢  الجارية حسابات العمالء
 - ٢.٧١٦.٦٩١ - - - ٢.٧١٦.٦٩١ صكوك تمويل

مطلوبات شركة تابعة 
  - - ١٩٥,٢٨٢ - - ١٩٥,٢٨٢  محتفظ بها للبيع
 مطلوبات أخرى

  ٥٨٦,٠٥٥   ٤٤٤,٩٠٥   ١٧٥,٠٦٤   ١١١,٦٨٤   ١,٣١٧,٧٠٨  -  
 - ٨,٠٨٥,٣٠٢ ٢,٤٦٣,٤٩٩ ٣,٠٧٢,١٩٣ ١٣,١٤٩,٦٣١ ٢٦,٧٧٠,٦٢٥ إجمالي المطلوبات 

  
حقوق أصحاب حسابات 

 - ٥٠٠,٥٧٣ ٨,٦٦٤,٩٦٧ ٥,٨٥٦,٩٧٢ ٣,٦٣١,٣٢٥ ١٨,٦٥٣,٨٣٧ االستثمار المطلق
 - ٨,٥٨٥,٨٧٥ ١١,١٢٨,٤٦٦ ٨,٩٢٩,١٦٥ ١٦,٧٨٠,٩٥٦ ٤٥,٤٢٤,٤٦٢  اإلجمالي

 ٧,٥٧٩,٢٣٤ ١٤,٢٦٣,٤٢٦ )٢,٧١٦,٦١٢( (٢,٨٤٤,٩١٩) )٩,٥٧٠,٣٢٥( ٦,٧١٠,٨٠٤ الفرق
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-٥١- 
  

  
  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
   

  
 مخاطر السوق )د(

 

المستقبلية تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 
تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت . ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق

ح ومؤشرات العمالت واألسهم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة أو محددة في السوق والتقلب في الرب
مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح وتوزيعات االئتمان وأسعار 

تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق إلى . صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم
 .أو لغير المتاجرة محافظ المتاجرة

 
تم يومجموعة الخزينة مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغير المتاجرة في تتركز 

لجنة يتم رفع تقارير بشكل منتظم إلى . ادارة مخاطر السوق بمجموعة المخاطرمراقبتها من قبل 
 .وحدات العملورؤساء  )ألكو(األصول والخصوم 

   
موجودات ومطلوبات المرتبط ببشكل أساسي من إدارة معدل الربح  ةالغير متداولمحافظ التنشأ 

صرف العمالت مخاطر محافظ لغير المتاجرة من ال تنشأ .بالمجموعة ألفراد والشركاتقطاعى ا
 .من استثمارات المجموعة في أدوات الدين وحقوق الملكية التى تنشأ االسهماألجنبية ومخاطر 

  
 إدارة مخاطر السوق )١(

 

مخاطر السوق ادارة . )ألكو(األصول والخصوم ند الصالحية الكلية عن مخاطر السوق إلى لجنة تس
تخضع لمراجعة (السوق مخاطر  دارةإلتفصيلية عن وضع سياسات  ولةؤبمجموعة المخاطرهى المس

 مخاطر دارةإل الرئيسي الهدف .المراجعة اليومية لتطبيقهاو) األصول والخصوموموافقة لجنة 
 جميع مصالح حمايةولضمان  مناسبة بطريقة السوق مخاطر وإدارة وتصنيف تحديد هوالسوق 

 لتحييد ليس امنه والغرض أساسية ككفاءة السوق مخاطر إدارة الى المجموعةتنظر . المساهمين
 واضحة حدود ضمن العائد/  المخاطر المفاضلة بين تعظيممن ذلك  بدال ولكن السوق، مخاطر
 إلدارة أساسية مقدمة هو اإلجراء هذا. التعرض حجم قياس يتطلب السوق رمخاط وجود .المعالم

 المجموعة لحماية كاف مال رأس على الحفاظ أو التحوطو التعرض تخفيض تتمثل فى التي المخاطر
  .التشغيلية القدرة ضعف خطر من

  
 محافظ المتاجرة  -التعرض لمخاطر السوق  )٢(

 

ياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن محافظ المتاجرة للمجموعة األداة األساسية المستخدمة لق
القيمة المعرضة للمخاطر في محافظ المتاجرة هي الخسارة . )VaR( هي القيمة المعرضة للمخاطر

من تغيرات سلبية ) فترة االحتفاظ(المقدرة التي ستقع على المحفظة على مدى فترة محددة من الزمن 
نموذج القيمة المعرضة للمخاطر المستخدم من قبل ). مستوى الثقة( للسوق باحتمالية محددة

يستند نموذج . أيام ١٠ويفترض فترة االحتفاظ هي % ٩٩المجموعة يستند إلى مستوى ثقة بنسبة 
باألخذ في االعتبار بيانات السوق . القيمة المعرضة للمخاطر بشكل رئيسي إلى المحاكاة التاريخية

واسع من  نطاقالنموذج يقدم عالقات المالحظة بين أسواق وأسعار مختلفة، لسنتين السابقتين والل
 .السيناريوهات المستقبلية المنطقية الحدوث لتغيرات أسعار السوق
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-٥٢- 
  

  
 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
 )تابع(مخاطر السوق  )د(
 )تابع(محافظ المتاجرة  -التعرض لمخاطر السوق  )٢(

 

 اال أنأداة هامة لقياس مخاطر السوق  وه (VaR)للخطرالقيمة المعرضة  نموذج بالرغم من أن
 :ما يلي تتضمنواالفتراضات التي يستند إليها النموذج ينتج عنها بعض القيود 

مراكز لل االستبعادتحوط أو ان يتم الأيام أنه من الممكن  ١٠فترة االحتفاظ البالغة تفترض  -
لسيولة أو في الحاالت التي غير القابلة لجودات ى الموينطبق ذلك علقد ال . هذه الفترة خالل
 .سيولةفيها السوق  نقص شديد فى ال يشهد

حتى . ال يعكس الخسائر التي يمكن أن تقع بعد هذا المستوى% ٩٩إن مستوى الثقة بنسبة  -
أن تتجاوز الخسائر القيمة المعرضة % ١ضمن النموذج المستخدم فإن هناك احتمال بنسبة 

 .للخطر
 قد يحدث للمراكزوال يعكس التعرض الذي  بشكل يومى للخطرم احتساب القيمة المعرضة يت -

 .اليومية خالل المتاجرة
استخدام البيانات التاريخية كأساس لتحديد النطاق المحتمل للعوائد المستقبلية قد ال يغطي دائما  -

 .كافة السيناريوهات المحتملة، خاصة تلك ذات الطبيعة االستثنائية
 

 

لمخاطر السوق اإلجمالية وأسعار صرف العمالت للخطر تستخدم المجموعة قيود القيمة المعرضة 
الهيكل العام لحدود القيمة . المحددة ومعدالت الربح والسهم وهامش االئتمان ومخاطر أسعار أخرى

 للخطرحدود القيمة المعرضة . والخصوميخضع لمراجعة وموافقة لجنة األصول للخطر المعرضة 
بشكل يومي على األقل، بينما يكون أكثر للخطر يتم قياس القيمة المعرضة . مخصصة لمحافظ المتاجرة

يتم رفع التقارير اليومية عن استخدام حدود القيمة . من ذلك بالنسبة لمحافظ المتاجرة األكثر نشاطا
بشكل منتظم إلى إلى إدارة مخاطر السوق في المجموعة ويتم تقديم تقارير موجزة للخطر المعرضة 

 .والخصوملجنة األصول 
  

 

ديسمبر وخالل  ٣١لمحافظ المتاجرة للمجموعة في للخطر فيما يلي ملخص لمركز القيمة المعرضة 
 :السنة
 حد أدنى حد أقصى متوسط ديسمبر ٣١في  

٢٠١٢     
  سعر السهممخاطر 

   ١١,٣٦٦ 
     

٩,٤٩٨ 
   

٤.٥٣٩ ١٢,٦٤٦ 
     

٢٠١١     
 سعر السهممخاطر 

٥.٥٦٢ ٢.٥٢٢ ٤.٦٥٠ 
       
٥٨٨ 

 



قشة
لمنا
خة ل
نس

  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في ة لسنلكما في و

 

-٥٣- 
  

  
  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية    ٤
 )تابع(مخاطر السوق )  د(
 )تابع(محافظ المتاجرة  - التعرض لمخاطر السوق )  ٢(

محتملة ضمن كل متضمنة حدودا لمعالجة مخاطر التركز ال قياس الحساسية، مراكز و هياكلللخطر يتم بالقيمة المعرضة  نموذجقيود 
إضافة إلى ذلك فإن المجموعة تستخدم نطاقا واسعا من اختبارات الجهد لتجسيد األثر المالي لمختلف السيناريوهات . محفظة متاجرة

 .على محافظ المتاجرة الفردية والمركز الكلي للمجموعة ، في السوقممتده قلة سيولة ، فى الفترات التى تحدث فيها  االستثنائية للسوق

 محافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر معدل الربح )  ٣(
تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم المن  ةالناتجالمخاطر الرئيسة التي تتعرض لها محافظ غير المتاجرة هي مخاطر الخسارة 

مخاطر معدالت الربح بشكل رئيسي من خالل مراقبة تتم إدارة . بسبب التغيرات في معدالت الربح في السوق ،العادلة لألدوات المالية
هي الجهة المراقبة  والخصومإن لجنة األصول . فجوات معدالت الربح والحصول على حدود موافق عليها مسبقا لنطاقات إعادة التسعير
 .لاللتزام بهذه الحدود وتساندها الخزينة المركزية للمجموعة ضمن أنشطة رقابتها اليومية

 :لخص لمركز فجوة معدل الربح للمجموعة على المحافظ لغير المتاجرةفيما يلي م

   :إعادة تسعير في  

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

غير حساسة 
 للربح

 الربح سعر
  % الفعلي

        
٢٠١٢        

 بنوكنقد وأرصدة لدى 
 - ٢,٠٧٢,٤٥٨    -     -     -   ١.٥٧١.٢٧٧   ٣.٦٤٣.٧٣٥  مركزية

 ١,٨٢  ٨     -   ٨٤.٤٩٤   ١٤٧.٤٨٥   ٨.٥٢٥.٩٧٦   ٨.٧٥٧.٩٦٣  بنوكال أرصدة لدى
 ٥,٧٦    -   ٣.٠٠٨.٧٦٤  ١١,٩٧٠,٤٦٧  ١٠.٧٦٥.١٨٩   ١٧.٣٩٢.٩١٤   ٤٣.١٣٧.٣٣٤  موجودات تمويل
 ٥,٥٩  ٢.٠٥٣.٩٠١   ١.٥٧٥.٨١٧  ٧,٣١١,٣٦٧  ٩٠.٠١٨   ١٨٦.٩٠٨  ١١,٢١٨,٠١١ استثمارات مالية

 ٤,١٢٦,٣٦٧  ٤.٥٨٤.٥٨١  ١٩,٣٦٦,٣٢٨ ١١,٠٠٢,٦٩٢  ٢٧.٦٧٧.٠٧٥  ٦٦,٧٥٧,٠٤٣  
        

  ١,٣٤    -    -  ٢.٢١٦.٤١٧  ٢,٥٠٥,٨٢٨  ٥.٦٤٩.٢٧٣   ١٠.٣٧١.٥١٨  أرصدة حسابات البنوك
  ٣,٥٥ - -  ٥.٤١٥.٦٢٨  -  -  ٥.٤١٥.٦٢٨   تمويل صكوك

  ٧,٦٣٢,٠٤٥ ٢,٥٠٥,٨٢٨  ٥.٦٤٩.٢٧٣  ١٥.٧٨٧.١٤٦  -  -  - 
حقوق ملكية أصحاب 

 حسابات االستثمار
 ١,٧    - -  ٨٢٤,١٥٣ ٧.٥٧٤.٢٥٨ ٢٥,٦٦٧,٠٧١ ٣٤,٠٦٥,٤٨٢  المطلق

  ٨,٤٥٦,١٩٨ ١٠,٠٨٠,٠٨٦ ٣١,٣١٦,٣٤٤ ٤٩,٨٥٢,٦٢٨ - -   
فجوة حساسية معدل 

  - ٤,١٢٦,٣٦٧ ٤,٥٨٤,٥٨١ ١٠,٩١٠,١٣٠ ٩٢٢,٦٠٦ )٣,٦٣٩,٢٦٩( ١٦,٩٠٤,٤١٥ الربح
فجوة حساسية معدل 

  - ٤,١٢٦,٣٦٧ ٨,٧١٠,٩٤٨ ١٩,٦٢١,٠٧٨ ٢٠,٥٤٣,٦٨٤ ١٦,٩٠٤,٤١٥ - الربح المتراكم
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-٥٤- 
  

  
 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
 )تابع(مخاطر السوق  )د(
 )تابع(محافظ لغير المتاجرة  -التعرض لمخاطر معدل الربح  )٣(

 

  :إعادة تسعير في  
 

 سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشهر ٣أقل من  تريةالقيمة الدف
أكثر من خمس 

 سنوات
  حساسة 

 لغير الربح
سعر الربح 

% الفعلي
٢٠١١       

بنوك نقد وأرصدة لدى 
 - ١,٢٢٢,٥٥٥   - - - ٦٠٩.٩٥٨ ١,٨٣٢,٥١٣  مركزية

 ١,٢٩ - - ٣٢٩,٨٨٠ ٣٩٠,٣٤٧ ٦,٦٤٨,٤٧٨ ٧,٣٦٨,٧٠٥ بنوكالأرصدة لدى 
 ٦,٨٠ -  ٣,٧٧٠,٠٦٤   ١٤,٥٧١,٧٢٣  ٦,٩٧٢,٨٥٢   ٤,٢٨١,٢٣١  ٢٩,٥٩٥,٨٧٠ موجودات تمويل

 ٥,٠٦ ٦٢٦,٢٨١  ١,٤٢٠,١٥٩   ٩,١٧٨,٩٧٩   ٣٦,٤٦٤   ٥٢٠,٨٥٢  ١١,٧٨٢,٧٣٥ استثمارات مالية

 ١,٨٤٨,٨٣٦ ٥,١٩٠,٢٢٣ ٢٤,٠٨٠,٥٨٢ ٧,٣٩٩,٦٦٣  ١٢,٠٦٠,٥١٩  ٥٠,٥٧٩,٨٢٣  
        

 ١,٥٦ - - ٤,٧٨٢,٥٥٦ ١,٨٢٣,٣١٢ ٦,٧٣٦,٣٩٣ ١٣,٣٤٢,٢٦٢ أرصدة حسابات البنوك
 ٣,٩٠ - - ٢,٧١٦,٦٩١ - -  ٢,٧١٦,٦٩١   تمويل صكوك

  ٧,٤٩٩,٢٤٧  ١,٨٢٣,٣١٢  ٦,٧٣٦,٣٩٤ ١٦,٠٥٨,٩٥٣ -  -    
حقوق أصحاب حسابات 

  ٢,١١ - - ٥٠٠,٥٧٣ ٨,٦٦٤,٩٦٧ ٩,٤٨٨,٢٩٧ ١٨,٦٥٣,٨٣٧  المطلق االستثمار
 ٧,٩٩٩.٨٢٠ ١٠,٤٨٨,٢٧٩ ١٦,٢٢٤,٦٩١ ٣٤,٧١٢,٧٩٠ - - - 

 - ١,٨٤٨,٨٣٦ ٥,١٩٠,٢٢٣ ١٦,٠٨٠,٧٦٢ (٣,٠٨٨,٦١٦) (٤,١٦٤,١٧٢) ١٥,٨٦٧,٠٣٣ فجوة حساسية معدل الربح
فجوة حساسية معدل الربح 

 - ١,٨٤٨,٨٣٦ ٧,٠٣٩,٠٥٩ ٢٣,١١٩,٨٢١ ٢٠,٠٣١,٢٠٥ ١٥,٨٦٧,٠٣٣ - المتراكم
 

 

  
  

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

نقطة  ١٠٠السيناريوهات المعيارية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري تتضمن . السيناريوهات المعيارية وغير المعيارية لمعدالت الربح
نقطة أساس صعودا أو هبوطا في أكبر من جزء االثني عشر  ٥٠العالم وأساس لهبوط أو صعود متناظر في كافة منحنيات العائدات حول 

فيما يلي تحليل لحساسية المجموعة لزيادة أو نقصان في معدالت ربح السوق بافتراض عدم وجود . شهرا في كافة منحنيات العائدات
  :حركة ال متماثلة في منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت

 
زيادة متناظرة  

 أساس نقطة  ١٠٠
نقصان متناظر 

 نقطة أساس  ١٠٠
   حساسية صافي الربح

٢٠١٢   
 مليون ٤,١١ ) مليون ٤,١١( ديسمبر ٣١في 

   
٢٠١١   

مليون ٤٠,١٨ )مليون ٤٠,١٨( ديسمبر ٣١في   
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع(مخاطر السوق  )د(

  )تابع(ير المتاجرة محافظ لغ -التعرض لمخاطر معدل الربح  )٣(

 

  )تابع(حليل الحساسية ت

لمجموعة، والتي تستخدم اتدار المراكز الشاملة لمخاطر معدل الربح لغير المتاجرة من قبل خزينة 
االستثمارات المالية والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات إدارة المخاطر إلدارة 

تستخدم أدوات إدارة المخاطر إلدارة . وعة لغير المتاجرةالمركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجم
  .مخاطر معدالت الربح

 محافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق األخرى  )٤(

 

 التعامالت بالعمالت األجنبية

يتم االعتراف في حقوق الملكية بنتائج المراكز الهيكلية لصرف العمالت األجنبية على صافي 
وعة في الشركات التابعة األجنبية والفروع األجنبية جنبا إلى جنب مع أية استثمارات المجم

إن سياسة المجموعة هي فقط التحوط من مثل هذه . تحوطات لصافي االستثمار ذات صلة
التعرضات عندما يكون لعدم القيام بذلك أثرا هاما على معدالت رأس المال التنظيمي للمجموعة 

نتائج هذه السياسة هي أن التحوط بشكل عام يصبح ضروريا فقط  .وشركاتها التابعة المصرفية
عندما يكون معدل التعرضات الهيكلية في عملة بعينها إلى موجودات مرجحة بالمخاطر مسجلة بتلك 

تقوم المجموعة إضافة إلى . العملة تختلف بشكل جوهري عن معدل رأس المال للمنشأة قيد النظر
طر فيما يتعلق بالعملة األجنبية بمراقبة أية مخاطر تركز فيما يتعلق مراقبة القيمة المعرضة للمخا

بأية عملة فردية بخصوص تحويل تعامالت العملة األجنبية والموجودات والمطلوبات النقدية إلى 
العملة الوظيفية المعنية للمجموعة وفيما يتعلق بتحويل العمليات األجنبية إلى عملة العرض 

 .للمجموعة
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 )تابع(ة المخاطر المالية إدار ٤
 )تابع(مخاطر السوق  )د(
 )تابع(محافظ لغير المتاجرة  -التعرض لمخاطر السوق األخرى  )٤(

 

 )تابع(التعامالت بالعملة األجنبية 
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

   :صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية
   

 ٢.٨٩٥  ٢٦٫٢٨٢ جنبيه استرليني
 (٣٦٦.٠٨٠) )٣٫٥٨٠٫٠١٥( دوالر
 (١٤٠.٨٨٧) )١٣٣٫١٦٧( يورو

 )٤٣٦.٢٣٥( ٢٠٣٫٣٠٣ عمالت أخرى
   

 

 

تم تثبيت سعر صرف الريال القطري للدوالر األميركي وتعرض المجموعة لمخاطر العملة محدود بذلك 
القدر ، تقوم المجموعة بإستخدام عقود تبادل آجلة بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية من أجل الحد من 

 . قلب العمالت األخرىمخاطر ت

 

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

 

 )نقصان(زيادة                 
  ٢٠١١  ٢٠١٢ في معدل صرف العملة% ٥بنسبة  التغير

     

  ١٤٥  ١٫٣١٤ جنيه استرليني
  )١٨٫٣٠٥(  )١٧٩٫٠٠١( دوالر
  )٤٫٠٤٤(  )٦٫٦٥٨( يورو

  )٢١٫٨١٢(  ١٠٫١٦٥ عمالت أخرى
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
 )تابع(مخاطر السوق  )د(

 مخاطر سعر السهم 

 

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

 .بيان الدخل والقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
  :لحساسية لتلك المخاطرتتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل ا

  والخسارة الربح على األثر
 

  المساهميناألثر على حقـوق 
 

التغير في أسعار 
  %األسهم 

 مؤشرات األسواق 
  

٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١     

           
 بورصة قطر  ١٠ -+/ ٣٦٫١٥٤ - ٣٠٧٫٤٨٩ ٣٧.٩٩١

 سوق البحرين لألوراق المالية  ١٠ -+/ ٣٫٢٦٨ ٢٫٢٩٩ - -
 ق لألوراق المالية شسوق دم  ١٠ -+/ ٥٫٧٩٩ ١٢٫٢٥٠ - -
  السعودية - تداول  ١٠ -+/ ٨٠٫٢٦٨ ١٢٫١١٤ - -
  بورصة دبي  ١٠ -+/ - ٥٫٤٤٠ - -
  هونج كونج  ١٠ -+/ - ٢٤٦ - -
  الواليات المتحدة االمريكية  ١٠ -+/ - ٢٦٫٤٧٥ - -
    فرنسا  ١٠ -+/ ٢١٢,٤٢١ ٢٠٫٤١١ - -

   

 

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

 .مختلفة عن المعروضة أعاله
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
 المخاطر التشغيلية )هـ(

 

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة  
عديدة مرافقة الرتباط المجموعة باألدوات المالية بما في ذلك العمليات والموظفين والتكنولوجيا 

وق والسيولة كتلك التي تنشأ من والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان والس
 . المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات

تجنب الخسائر المالية  بغية تحقيق التوازن وإن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية 
ب إجراءات الرقابة واإلضرار بسمعة المجموعة مع الفاعلية الكلية من حيث التكلفة ومن أجل تجن

 .التي تحد من المبادرة واإلبداع
تسند المسؤولية الرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا 

ويتم دعم هذه المسؤولية بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية . ضمن كل وحدة
 :في النواحي التالية

 .ات للفصل المناسب بين المهام متضمنة التصريح المستقل للمعامالتمتطلب -

 .متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها -

 .االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى -

 توثيق الضوابط واإلجراءات -

اإلجراءات متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط و -
 .لمعالجة المخاطر التي يتم تحديدها

 متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح -

 وضع خطط الطوارئ -

 التدريب والتطوير المهني -

 المعايير األخالقية والعملية -

 .تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين أينما كان ذلك فعاال -
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 )تابع(ة إدارة المخاطر المالي ٤

 )و(
  إدارة رأس المال

 رأس المال النظامى

 

إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر 
يتم أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس . والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي لألعمال

بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى  المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة
التي يمكن تحقيقها بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس 

  .مال متين

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

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

 ٣١ولوائح مصرف قطر المركزي في  ٢كان مركز رأس المال النظامى للمجموعة بموجب بازل 
  :ديسمبر كما يلي

 ٢٠١١  ٢٠١٢  
   

 ٧٫٦٣٦٫٢٧٢ ٩٫٠٥٥٫٥٣٢  رأس المال األساسي 
 - ٤٤٣٫٠١٦ ساعد رأس المال الم

 ٧٫٦٣٦٫٢٧٢ ٩٫٤٩٨٫٥٤٨ إجمالي رأس المال النظامى
 

 
 

 

يتضمن رأس المال األساسي رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطي العام واألرباح المدورة 
  .واحتياطيات أخرى الخ

) خاطرمن الموجودات المرجحة بالم% ١,٢٥لغاية (يتضمن رأس المال المساعد احتياطي المخاطر 
 .ودين مساند) إذا كان سالبا% ١٠٠إذا كان موجبا و% ٤٥(واحتياطي القيمة العادلة 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
 )تابع(إدارة رأس المال  )و(

 )تابع(رأس المال النظامى  
 الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية 

 

 ٢٠١١  ٢٠١٢   
 

المبلغ  ٢ بازل
  رجح بالمخاطرالم

المبلغ  ٢ بازل
المرجح 
   بالمخاطر

    
  الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان

 ٣٣٫٣٨٧٫٦١٥ ٥٢,٣٩٩,٧٩٣  
  ٤٫٣٨٢٫٢٦٨ ٧,٠٣٠,٠٧٤ الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

يتعلق بالمخاطر الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر فيما 
  ٣٫٣٢٨٫١٠٥ ٣,٦٧١,٨٠٨ التشغيلية
  ٤١٫٠٩٧٫٩٨٨ ٦٣,١٠١,٦٧٥ موجودات مرجحة بالمخاطرإجمالي 

   
  ٧,٦٣٦,٢٧٢ ٩,٤٩٨,٥٤٨ رأس المال النظامى

الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كنسبة من رأس المال 
  ١٨٫٥٨% %١٥٫٠٥ )معدل رأس المال(النظامى 

 

  

 

ووفق المتطلبات الحالية للجنة بازل لكفاية % ١٠ر المركزي هو ـرف قطـألدنى للمعدل المحدد من قبل مصالحد ا
 %.٨رأس المال هو 

   
 استخدام التقديرات واألحكام ٥

 الرئيسية للتقديرات الهامةالمصادر  )أ(

  

يتم . لوبات الصادر عنها التقريرتقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمط
إجراء تقييم مستمر للتقديرات واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث 

 .مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف

  مخصصات خسائر االئتمان  )١(

 

مطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس تم يتم تقييم الموجودات التي تم قياسها بالتكلفة ال
 .وصفه في السياسات المحاسبية

إن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على الموجودات المالية المقيمة 
لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير 

تقوم اإلدارة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف . النقدية التي يتوقع استالمها
يتم تقييم كل أصل تعرض النخفاض في قيمته وفقا . المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به

ة مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استراتيجية التخارج وتقدير التدفقات النقدية لخصائصه، حيث تصادق إدار
يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد . القابلة لالسترداد من ذلك األصل
  .إلى لوائح مصرف قطر المركزي
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 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥

 )تابع(المصادر الرئيسية للتقديرات الهامة  )أ(

 تحديد القيم العادلة )٢(

 

 تحديدهإن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق يمكن 
بالنسبة لألدوات المالية التي . استخدام أساليب التقييم التي تم شرحها في السياسات المحاسبية الهامةب

فإن القيمة العادلة لها تكون  فى السعر، شفافية قليلةوالتى تمتاز ب ، لمتاجرة بها بشكل غير متكررتتم ا
وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السيولة والتركز والشك حول  أقل موضوعية

  .عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها

  

  :امة وهي كالتاليعالقيمة العادلة لكل إستثمار على حده وفقاً لسياسات التقييم التحدد 

بالنسبة لإلستثمارات المدرجة ، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى أفضل أسعار عرضه مدرجة   )١
 .في السوق عند إقفال اليوم في تاريخ بيان المركز المالي

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

الشراء الهامة مع أطراف أخرى والتي تمت أو هي في طور اإلنتهاء ، عند عدم وجود عمليات 
حديثة قد تمت أو هي في طور اإلنتهاء ، عندئذ تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية 

لغيرها ، فإن القيمة العادلة تكون بناء على صافي القيمة سبة أما بالن ،الحالية إلستثمارات مماثلة
 .الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة أو غيرها من طرق التقييم ذات الصلة

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

فقات النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل المجموعة بإستخدام بناء على صافي القيمة الحالية للتد
 .معدالت األرباح الحالية إلستثمارات مماثلة في الشروط والخصائص

  
قياس القيمة العادلة لها بإستخدام اي من الطرق الوارة أعاله  يمكنبالنسبة لإلستثمارات التي ال  )٤

  .لقيمةفإنها تسجل بالتكلفة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في ا
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 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥

  التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  )ب(

  تقييم األدوات المالية  )١(

 

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

قوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية ت
 .المدخالت المستخدمة في إجراء القياس

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

مثل (كن مالحظتها سواء بشكل مباشر أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يم: ٢المستوى  -
تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها ). مثل المشتقات من األسعار(أو غير مباشر ) األسعار
أسعار سوق مدرجة في السوق النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات : باستخدام

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

تتضمن هذه الفئة كافة . أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها: ٣المستوى  -
األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون 

تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها . ن مالحظتها أثر هام على تقييم األداةللمدخالت التي ال يمك
استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال 

 .يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات

 

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

 

ثلة تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مما
تتضمن االفتراضات والمدخالت . تقييم أخرىوطرق حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها 

 وطرقالمستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان 
واألسهم ومعدالت صرف العملة  الصكوكأخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار 

إن هدف أساليب . نبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتهااألج
 بيان المركز الماليالتقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ 

نشطة والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األ
 .االعتيادية



قشة
لمنا
خة ل
نس

  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في ة لسنلكما في و

 

-٦٣- 
  

  
 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥

 )تابع(التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  )ب(

 الموجود المالي تصنيف  )٢(

ادلة الذي يصنف فيه قياس القيمة وفق مستوى القيمة الع السنةيحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية  
 :العادلة

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة ٢٠١٢
         

         
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الملكيةحقوق 
٧٣٤.١٦٤  ١٣٧.٦٣٢  ٣٥٩.٠٣١  ١.٢٣٠.٨٢٧  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ٧٠٩.٨٧٧  -  ١٩٧.٠٤٣  ٩٠٦.٩٢٠ بيان الدخل

  ١.٤٤٤.٠٤١ ١٣٧.٦٣٢ ٥٥٦.٠٧٤ ٢.١٣٧.٧٤٧ 
  

  ٣المستوى   ٢المستوى    ١ المستوى  القيمة العادلة ٢٠١١
         

         
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الملكيةحقوق 
١,٧٠١,٥٩٣ ١٣٧,٠١٢  ٥٠,٣٨٦  ١,٨٨٨,٩٩١  

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 الدخلبيان 

٩٧٢,٥٤٩ -  ١٦٥,٩١٣  ١,١٣٨,٤٦٢  

         ٢,٦٧٤,١٤٢ ١٣٧,٠١٢  ٢١٦,٢٩٩  ٣,٠٢٧,٤٥٣ 
 

   

تغيرات في أحوال السوق لبعض االستثمارات المالية، فإن أسعار السوق المدرجة في األسواق لخالل السنة الحالية ونتيجة ل
لومات كافية كانت متاحة لقياس القيم العادلة لتلك االستثمارات المالية غير أن مع. النشطة لم تعد متاحة لتلك االستثمارات المالية

 ٣١كما في  مليون ريال قطري ٤٣وبالتالي فقد تم تحويل هذه االستثمارات المالية البالغ قيمتها  طرق تقييم أخرىاستنادا إلى 
 .من تدرج القيمة العادلة لثالثامن المستوى األول إلى المستوى  بعد استبعاد مخصص اخفاض القيمة ٢٠١٢ديسمبر 

 .عدا التحويل الوارد أعاله بين المستوى األول والثالث ٢٠١١ال توجد تحويالت بين مستويات القيمة العادلة مقارنة بسنة  
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 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥

 )بعتا(التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  )ب(

 للموجودات الثابتةاألعمار اإلنتاجية  )٣(

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

  ت غير الملموسة المقدر للموجوداالعمر اإلنتاجي   )٤(

یتم تحدید ھذا التقدیر بعد . الحتساب اإلطفاء لموجوداتھا غیر الملموسةتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر   
  .من استخدام الموجودات غیر الملموسة الحصول علیھااالقتصادیة المقدرة التي سیتم األخذ باإلعتبار المنافع 

  لة للتحقيق للمخزون والمشروعات تحت التنفيذتقدير صافي القيمة القاب  )٥(

القیمة القابلة للتحقیق  تقاسیدرج المخزون والمشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة أو بالقیمة القابلة للتحقیق أیھما أقل ،   
ار بالرجوع إلى أوضاع السوق واألسعار في تاریخ بیان المركز المالي وتحدد من قبل المجموعة بعد األخذ باإلعتب

  .المشورة الخارجیة وفي ضوء عملیات السوق الحالیة

  اإلنخفاض في قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  )٦(

أو " انخفاض جوهري"عند حدوث  الملكيةتحدد المجموعة اإلنخفاض في قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق   
ويتم بناء على عوامل  حكميتطلب تحديد ما هو جوهري أو طويل األجل . ادلة ألقل من تكلفتهافي القيمة الع" طويل األجل"

من بين عوامل  ألجل هذا الحكمتقوم المجموعة . على حده بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية راستثمانوعية وكمية لكل 
، وأداء الصناعة والقطاع ، تنفيذ الوتأثير التأخير في  هاأخرى ، بتقييم المؤشرات على التدهور المالي للشركة المستثمر في

أو إعادة هيكلة فية المستثمر إفالس أو ما إذا كان من المحتمل  والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية 
  .مالية أخرى

  تصنيف الموجودات المحتفظ بها للبيع  )٧(

أو المجموعات المستبعدة كمحتفظ بها للبيع اذا كان استرداد قيمتها الدفترية وجودات غير المتداولة تقوم المجموعة بتصنيف الم  
أيضا قد تكون هذه الموجودات جزء من منشأة أو . سيتم أساساً من خالل عملية بيع وليس من خالل االستخدام المستمر

الوقت المتوقع . بيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيفال من المتوقع أن يتم .مجموعة مستبعدة أو موجود فردي غير متداول
 .تقريروأدائها الحالي ويتطلب ال موجوداتحالة الببيع على افتراضات اإلدارة فيما يتعلق لوخطة اإلدارة لإلتمام عملية البيع 

ات تصنيف المجموعتغيير ب في لبيع قد يتسباليس هناك يقين بشأن التنفيذ واالنتهاء من عملية البيع وأية تغييرات في خطة 
  .واإلفصاح في البيانات المالية الموحدةواالعرض ، وبالتالي أساس القياس المستبعدة 

أكثر من سنة مرور ، على الرغم من ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  "محتفظ بها للبيعشركة تابعة "فيردي  يعبدارة ملتزمة باإل
بيع  أدت إلى تأخير ااإلدارة ترى أن عوامل خارج سيطرته. الموجوداتيع هذه واحدة منذ اإلعالن األولي عن نية اإلدارة لب

  .الموجوداتهذه 
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 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥

 )تابع(التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  )ب(

  تقييم إستثمارات عقارية   )٨(

والتي ، موجودات الشركة التابعة وقد تم تصنيف . تمتلك استثمارات عقارية تقع في فرنسا' فيردي'تابعة  المجموعة الشركة   
في البيع تكاليف  مطروحا منهاالقيمة العادلة ب ومدرجة" محتفظ بها للبيع"كاالستثمارات العقارية،  علىفي الغالب  تشتمل

كما  "تقييم خارجي"على دارة اإلدلة لهذه العقارات االستثمارية، حصلت عند تحديد القيمة العا. البيانات المالية الموحدة للمجموعة
   .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  تقييم اإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل   )٩(

طرق . قييم مختلفةتقيم اإلستثمارات الغير مدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل من قبل اإلدارة بإستخدام طرق ت  
السوق ، وتحليل التدفقات النقدية وطريقة المعامالت المشابهة باإلضافة إلى  مدخالتالتقييم المستخدمة تتضمن إستعمال طريقة 

هذه التقنيات تتطلب من اإلدارة القيام بعمل إفتراضات وتقديرات معينة حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة . طرق أخرى
  .تتأكد اإلدارة أنه في جميع األحوال هذه اإلفتراضات منطقية وواقعية. ادات واألرباح واوضاع السوقواإلير

تأخذ في اإلعتبار كافة العوامل . مدخالت السوق ومدخالت خاصة بالمجموعة كبيرإن طريقة التقييم المختارة تستخدم بشكل 
في كل فترة ، تقوم . المالية األدوات لتسعيرتقييمات السوق المقبولة التي يأخذها التعامل عند تحديد السعر وتكون متوافقة مع 

المجموعة بإعداد تقنيات التقييم وتقوم بإختبارها للتأكد من أنها واقعية وذلك بإستخدام أسعار من معامالت السوق أو بإستخدام 
  .ةأو بإستخدام أي معلومات سوقية متوفر) تعديالت أو تقديرات دونمن (نفس األداة 

  اإلستمرار في األعمال   )١٠(

قامت إدارة المجموعة بعمل تقدير لقدرة المجموعة على اإلستمرار في األعمال ولديها نتيجة مرضية بأنه لدى المجموعة   
كذلك ليس لدى اإلدارة أي شك جوهري في قدرة المجموعة على . وارد لإلستمرار في العمل في المستقبل المنظورمال

   .بناءاً عليه ، فإن البيانات المالية الموحدة مستمرة في اإلعداد على أساس إستمرار األعمال. عمالاإلستمرار باأل
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  القطاعات التشغيلية ٦

 تقدم. اإلستراتيجية للمجموعة القطاعاتتمثل قطاعات تشغيلية كما هو موضح أدناه وهي  اربعةلدى المجموعة  
مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير  اإلستراتيجية منتجات وخدمات القطاعات
  .استراتيجي بشكل شهري قطاعبمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل  يقوم الرئيس التنفيذي. الداخلية

 . يشرح الملخص التوضيحي التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه التقرير في المجموعة 

تشتمل األعمال المصرفية للشركات على الخدمات المقدمة لمستثمري  – شركاتاألعمال المصرفية لل
 . المؤسسات والشركات والبنوك األخرى والكيانات االستثمارية مثل صناديق االستثمار المشترك أو المعاشات

  
فراد من خالل تشتمل األعمال المصرفية لألفراد على الخدمات المقدمة للعمالء األ – األعمال المصرفية لألفراد

الفروع المحلية للمصرف والتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطاقات إئتمانية ووخطوط اإلئتمان الشخصية 
  ... ورهون إلخ

  
  .الخزينة واالستثمار والتمويل ووظائف مركزية أخرى – وحدات المجموعة األخرى

  
ولية على شركات المجموعة التابعة المحلية تشتمل الشركات التابعة المحلية والد – شركات تابعة محلية ودولية

 . والدولية والتي تم توحيدها في البيانات المالية للمجموعة
  

يقاس األداء بناء على ربح القطاع قبل الضريبة . تم إدراج معلومات تتعلق بنتائج الموجودات والمطلوبات لكل قطاع
يستخدم ربح القطاع لقياس . الرئيس التنفيذيقبل اجعتها من الذى تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية التي تمت مر

األداء حيث ترى اإلدارة أن معلومات كهذه هي المعنية بشكل كبير بتقييم نتائج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت 
  .أخرى تعمل في مثل هذه المجاالت
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  )تابع(  القطاعات التشغيلية ٦

 یةمعلومات عن القطاعات التشغیل 

 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
 المصرفية لألفراد

المجموعة وحدات 
 االخرى

 تابعة شركات
 المجموع دولية محلية

٢٠١٢            
      :إيرادات خارجية

  ٢.٦٦٦.٤٨٣ ١٥.٢٥٣  ٦٠٢.٢٣٥  ٥٩١.٦٤٢ ١,٤٥٧,٣٥٣ إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
  ٤١٧.١٦٤  ١٦٨.٨٠٤  ٣٧.٤٩٠  ٥٩.٥٥٤  ١٥١.٣١٦ موالتت رسوم وعاصافي إيراد

 ٢٦,١٠٤ (٧,٧٢٨)  ٣٣,٨٣٢ - - عمليات النقد االجنبي) خسارة( ربح 
 )١٥,٩٣٠( (٤.٦٥٦) )١١,٢٧٤( - - الحصة من نتائج شركات زميلة 

 ١١,٢٤٩  ٣٨٢ ١٠,٨٦٧ - - إيرادات أخرى
 - -  ١٠٣.٧٣٢  ٢٩٤.٢٧١ )٣٩٨,٠٠٣( القطاعات ما بين اإليرادات

 )٤٢,١٣٧(  )٤٢,١٣٧(  -  - -  الخسارة من شركة تابعة محتفظ بها للبيع
 ٣٠.٦٢.٩٣٣ ١٢٩.٩١٨  ٧٧٦.٨٨٢  ٩٤٥.٤٦٧ ١.٢١٠.٦٦٦ بعد العمليات غير المستمرة إجمالي إيراد القطاع

      
 )٨٤٢,٤٧٦( )٢١٨,١٨١( (١٠٣.٩٩٧) (٣٤٥.٥٠١) (١٧٤.٧٩٧)  واستهالك واطفاء أخرىتكاليف موظفين ومصاريف 

 (١٢٩.٧٨٢) (٩.١٥٧) (١٢٠.٦٢٥)    حصة حملة الصكوك من الربح
 (٤٦١.٠٩٣) (٢٩.٨٥٧) (٣٥.٢٥٩) (٢٩٠.٠٢٥) (١٠٥.٩٥٢)  صافي العائد على اصحاب حسابات االستثمار المطلق

      :البنود غير النقدية الهامة األخرى
 (٣٠٢.٢٩٨) (٥٨.١٥٢) (٢٤٤.١٤٦) - - ةمالي صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات

 )١٨٨,٢٥٦( (٢٩.٧٩٣) - )٣١,٧٥٤( )١٢٦,٧٠٩(  قيمة موجودات التمويل في صافي خسائر انخفاض
        

 )١١,٣٧٩( )١١,٣٧٩( - - -  خسائر انخفاض اخرى
 ١.١٢٧.٦٤٩ (٢٢٦.٦٠١)  ٢٧٢.٨٥٥  ٢٧٨.١٨٧  ٨٠٣.٢٠٨ صافي ربح القطاع قبل الضريبة

      
 ٧٣,١٩٢,٠٦٢ ٢,٨٤٤,٧٥٩  ٢٧.٣٢٧.٨٦٤  ٩.٥٨٠.٠٣٩  ٣٣.٤٣٩.٤٠٠ موجودات القطاع 

      
 ٦٠.١٤١.٠٥٧ ١,٥٠٢,٧٠٠ ١٨.٩٢١.١٧١  ٢٥.٦٠٤.١١٧  ١٤.١١٣.٠٦٩ مطلوبات القطاع 
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 الف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و
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 )تابع( معلومات عن القطاعات التشغیلیة
 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات المصرفية 
 فرادلأل

المجموعة  وحدات
  األخرى

شركات تابعة 
 المجموع محلية ودولية

٢٠١١            
      :إيرادات خارجية

 ٢.٤٤٥.٣٥٥ ١٤٠.٧٢٢ ٥٢٤.٤٤٥  ٤٩٥.٤٢٦ ١.٢٨٤.٧٦٢ إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
 ٣٠٠.٠٠٣  ٧١.٨٣٦ ١١.٧٢١ ٤٠.٧٩٥ ١٧٥.٦٥١ صافي إيرادت رسوم وعموالت

 (٢٥.٢٦٥) (٥٥.٩١٠) ٣٠.٦٤٥ -  - عمليات النقد االجنبي) خسارة( ربح 
 )٣٨.٥٤١( (٤٥.٩١٢) ٧.٣٧١ - - حصة من نتائج شركات زميلة ال

 - - ١١١.٥٩١  ٢٥١.٨٤٩ (٣٦٣.٤٤٠) القطاعات ما بين اإليرادات
 )١.٩١٩(  )١.٩١٩(  -  - -  الخسارة من شركة تابعة محتفظ بها للبيع

 ٢.٦٧٩.٦٣٣ ١٠٨,٨١٧ ٦٨٥,٧٧٣ ٧٨٨.٠٧٠ ١.٠٩٦.٩٧٣ بعد العمليات غير المستمرةإجمالي إيراد القطاع 
      

 (٧٥١.٠٥٥) (٢٢٦.٨٣٤) (٤٠.٥٢١) (٢٧٨.١٠٥) (٢٠٥.٥٩٥)  واستهالك واطفاء أخرىتكاليف موظفين ومصاريف 
 (١٠٥.٨٥٤) -  (١٠٥.٨٥٤) -  -   حصة حملة الصكوك من الربح

 (٤٠٩.٦١٥) ٧٨٩ -  (٣٢٤.٥٨١)  (٨٥.٨٢٣)  الستثمار المطلقصافي العائد على اصحاب حسابات ا
       

      :البنود غير النقدية الهامة األخرى
 )١٨١.٩٦٣( (١٧٤.٥٣٠) (٧.٤٣٣) -  -  ةمالي صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات

 (١٣.٠٠١) -  - (٣٨.٦٩١) ٢٥.٦٩٠  قيمة موجودات التمويلفي صافي خسائر انخفاض 
  ١.٢١٨.١٤٥ )٢٩١,٧٥٨( ٥٣١,٩٦٥  ١٤٦.٦٩٣  ٨٣١.٢٤٥ بح القطاع قبل الضريبةصافي ر

 ٥٨.٢٧٤.٨٨٦ ٢.٧٧٦.٧٥٥  ٢٥.٢٩١.١٨٤ ٦.٨٩٠.٣١٧  ٢٣.٣١٦.٦٣٠ موجودات القطاع 
      

  ٤٥,٤٢٤,٤٦٢ ١.٣٠٠.٧٩٦ ١٦.٢٤٠.٥٠٢  ٢١.٠٩١.٤٢٩ ٦.٧٩١.٧٣٤  مطلوبات القطاع 
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 ألف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

-٦٩- 
  

  
 اليهالقيمة العادله وتصنيف االداوت الم ٧
   

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

القيمة العادلة من  
 التكلفة المطفأة خالل بيان الدخل

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

٢٠١٢     
 ٣,٦٤٣,٧٣٥ ٣,٦٤٣,٧٣٥ ٣,٦٤٣,٧٣٥ - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 ٨,٧٥٧,٩٦٣ ٨,٧٥٧,٩٦٣ ٨,٧٥٧,٩٦٣ -  أرصده لدى البنوك
 ٤٣,١٣٧,٣٣٤ ٤٣,١٣٧,٣٣٤ ٤٣,١٣٧,٣٣٤ - موجودات تمويل
     :إستثمارات مالية

 ١٣٨,٤٢١ ١٣٨,٤٢١ - ١٣٨,٤٢١ مقاسة بالقيمة العادلة -
 ١١,١٢١,٩٥٦ ١١,٢١٨,٠١١ ١١,٢١٨,٠١١ - مقاسة بالقيمة المطفأة -

 ٨٤٤,٤٥٥ ٨٤٤,٤٥٥ ٨٤٤,٤٥٥ -  موجودات أخرى
 ٦٧,٦٤٣,٨٦٤ ٦٧,٧٣٩,٩١٩ ٦٧,٦٠١,٤٩٨ ١٣٨,٤٢١ 
     

 ١٠,٣٧١,٥١٨ ١٠,٣٧١,٥١٨ ١٠,٣٧١,٥١٨ -  حسابات البنوك 
 ٩,٠٨١,٨٨٠ ٩,٠٨١,٨٨٠ ٩,٠٨١,٨٨٠ - حسابات العمالء الجارية

 ٥,٤١٥,٦٢٨ ٥,٤١٥,٦٢٨ ٥,٤١٥,٦٢٨ -  صكوك تمويل
 ١,٠٠١,٣٦٧ ١,٠٠١,٣٦٧ ١,٠٠١,٣٦٧ -  مطلوبات أخرى

 - ٢٥,٨٧٠,٣٩٣ ٢٥,٨٧٠,٣٩٣ ٢٥,٨٧٠,٣٩٣ 
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 )تابع(القيمة العادله وتصنيف االداوت الماليه  ٧
   
 :يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 

  
القیمة العادلة من خالل  

 التكلفة المطفأة بیان الدخل
مة إجمالي القی
 القیمة العادلة الدفتریة

     
 ١٫٨٣٢٫٥١٣ ١٫٨٣٢٫٥١٣ ١٫٨٣٢٫٥١٣ - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 ٧٫٣٦٨٫٧٠٥ ٧٫٣٦٨٫٧٠٥ ٧٫٣٦٨٫٧٠٥ -  أرصده لدى البنوك
 ٢٩٫٥٩٥٫٨٧٠ ٢٩٫٥٩٥٫٨٧٠ ٢٩٫٥٩٥٫٨٧٠ - موجودات تمويل

     :ستثمارات ماليةإ
 ٣٢٧٫١٠٦ ٣٢٧٫١٠٦ - ٣٢٧٫١٠٦ مقاسة بالقيمة العادلة -
 ١١٫٥٩٠٫٢٢٠ ١١٫٧٨٢٫٧٣٥ ١١٫٧٨٢٫٧٣٥ - مقاسة بالقيمة المطفأة -

 ١٫٠٩٤٫٦٦٤ ١٫٠٩٤٫٦٦٤ ١٫٠٩٤٫٦٦٤ -  موجودات أخرى
 ٥١٫٨٠٩٫٠٧٨ ٥٢٫٠٠١٫٥٩٣ ٥١٫٦٧٤٫٤٨٧ ٣٢٧٫١٠٦ 
     

 ١٣٫٣٤٢٫٢٦٢ ١٣٫٣٤٢٫٢٦٢ ١٣٫٣٤٢٫٢٦٢ -  البنوك  حسابات
 ٩٫١٩٨٫٦٨٢ ٩٫١٩٨٫٦٨٢ ٩٫١٩٨٫٦٨٢ - حسابات العمالء الجارية

 ٢٫٧١٦٫٦٩١ ٢٫٧١٦٫٦٩١ ٢٫٧١٦٫٦٩١ -  صكوك تمويل
 ١٫٣١٧٫٧٠٨ ١٫٣١٧٫٧٠٨ ١٫٣١٧٫٧٠٨ -  مطلوبات أخرى

 - ٢٦٫٥٧٥٫٣٤٣ ٢٦٫٥٧٥٫٣٤٣ ٢٦٫٥٧٥٫٣٤٣ 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و
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 تجميع األعمال  ٨

  الشركات التابعة المستحوذ عليها

 تاريخ االستحواذ النشاط الرئيسي 
نسبة أسهم حقوق الملكية التي لها 

 المقابل  (%)حق التصويت المستحوذ عليها
٢٠١١     

 ١٫٦١٠٫٦٣٤ ٤٦٫٦٧ ٢٠١١مارس  بنوك   كيو انفست 
  
 على بالتالي وحصل م.م.ذ انفست كيو بشركة التصويت أسهم من٪ ١١,٦٧ نسبة بشراء البنك قام ،٢٠١١ مارس ١ في

 تم .التصويت أسهم من٪ ٤٦,٦٧ إجمالي تملك لخال من م.م.ذ إنفست لكيو والتشغيلية المالية األنشطة على السيطرة
 لمركز التنظيمية الهيئة قبل من اعتمادها وتم ٢٠٠٧ إبريل في للمال قطر مركز هيئة قبل من م.م.ذ انفست لكيو الترخيص

 تالثروا وإدارة والوساطة االستثمارات وإدارة االستثمار بنوك أنشطة م.م.ذ كيوانفست أعمال مجاالت تشمل .للمال قطر
  .االستثمارات وإيداع إلنشاء متخصصة فرق ولديها

  :كالتالي اإلستحواذ تاريخ في كما م.م.ذ انفست كيو لشركة المتكبدة والمطلوبات عليها المستحوذ للموجودات العادلة القيمة إن
      

    تاتاريخ القتناء
  الموجودات

في القيمة الدفترية 
  تاريخ االستحواذ

 في القيمة العادلة 
  الستحواذاتاريخ 

 ٢٣١.١٨٨ ٢٣١.١٨٨  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
 ٤٤٤.٢٨٩ ٤٤٤.٢٨٩  إيداعات لدى مؤسسات مالية

 ١.٥٦٣.٣٣٥ ١.٥٦٣.٣٣٥  استثمارات مالية
 ٣٥٨.٩٥٨ ٣٥٨.٩٥٨  موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

 ٤٤٦.٩١٥ ٤٤٦.٩١٥  استثمارات في شركات زميلة 
 ٢٠٧.٠٤٦ ٢٠٧.٠٤٦  موجودات أخرى

  ––––––––––  ––––––––––  
  ٣,٢٥١,٧٣١  ٣,٢٥١,٧٣١  اإلجمالي

  
      المطلوبات

  )٢٢٠,٠٨٤(  )٢٢٠,٠٨٤(  مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
  )١٨,٠١٤(  )١٨,٠١٤(  بنوكحسابات ال

  )٢٥,٤٦٥(  )٢٥,٤٦٥(  مطلوبات أخرى
  ––––––––––  ––––––––––    )٢٦٣,٥٦٣(  )٢٦٣,٥٦٣(  
      

  ٢,٩٨٨,١٦٨  ٢,٩٨٨,١٦٨  جوداتصافي المو
  )١,٥٩٣,٥٩٠(  )١,٥٩٣,٥٩٠(  %)٥٣,٣٣(حقوق غير مسيطر عليها 

  ––––––––––  ––––––––––  
  ١,٣٩٤,٥٧٨  ١,٣٩٤,٥٧٨  الموجودات المستحوذ عليها  يإجمالي صاف

  ٢١٦,٠٥٦    الشهرة الناتجة من اإلستحواذ
  ١,٦١٠,٦٣٤    تكلفة األعمال   ––––––––––    
      :عمالقيمة األ      

  ٦٥٦,١١٠    المبلغ النقدي
  ٩٥٤,٥٢٤    القيمة العادلة لحصة ملكية البنك في كيو انفست قبل تجميع األعمال

    ––––––––––  
    ١,٦١٠,٦٣٤  
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 )تابع(تجميع األعمال    ٨
   
  

 ١٫٦١٠٫٦٣٤ القيمة العادلة للمقابل 
 ١٫٥٩٣٫٥٩٠  )كيو انفستفي % ٥٣.٣٣(مساهمات غير مسيطرعليها : مضافا
 )٢٫٩٨٨٫١٦٨( القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها : ناقصا

 ٢١٦٫٠٥٦ الشهرة الناتجة عن االستحواذ
 

 

تم تسجيلها بتاريخ االستحواذ بالرجوع الى القيمه العادله للحقوق  %٥٣.٣٣ الحقوق الغير مسيطر عليها والبالغه 
  .ريال قطري ١.٥٩٣.٥٩٠غة الغير مسيطر عليها والبال

، قامت المجموعة بإجراء " تجميع األعمال" ٣خالل السنة ، وبما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 
لقد حدد تخصيص سعر . م.م.للقيمة المدفوعة لإلستحواذ على أسهم كيو إنفست ذ) PPA" (تخصيص سعر الشراء"

. ودات الملموسة والموجودات غير الملموسة والشهرة الناتجة عن اإلستحواذالشراء القيمة المدفوعة للموج
الموجودات غير الملموسة التي تم تحديدها عند اإلستحواذ على اسهم كيو إنفست ليست ذات قيمة هامة ولم يتم 

  .أخذها بعين اإلعتبار

  

 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية  ٩
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   

 ١٩٠.٨٣٢ ٣٢٦٫٥٩٧  النقد

 ١.٢٢٢.٥٥٥ ١٫٩٢٦٫٨٥٩ *احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

 ٤١٩.١٢٦ ١٫٢٤٤٫٦٧٩ أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

 - ١٤٥٫٦٠٠ أرصدة لدى مصارف مركزية أخرى

 ١.٨٣٢.٥١٣ ٣٫٦٤٣٫٧٣٥ 

العمليات اليومية غير متاح لالستخدام في  يإلزام يإحتياط يمثل االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي  *
  .للمجموعة

 
 بنوك أرصدة لدى ١٠ 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
      

 ٥٫٦٧٣٫٩٠٢ ٧٫٧١٧٫٥٢٢  المرابحة في السلع والمعادن أرصده
 ١٠٤٫١١٨ ٧٨٠٫٩٨٩ ودائع وكالة 

 ٨٥٠٫٠٠٠ ٢٢٩٫٩٣٦ المطلق االستثمار ايداعات
 ٧٤٤٫٥٩٧ ٣٣٫٨٧٩ الحسابات الجارية

 )٣٫٩١٢( )٤٫٣٦٣(  أرباح مؤجلة
 ٧٫٣٦٨٫٧٠٥ ٨٫٧٥٧٫٩٦٣   
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١١  

  )أ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  تمويلموجودات 
  حسب النوع

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
     
 ١٦,٥٠٨,١٣٨ ٢٦.٩٨٣.٣٦٢    مرابحه    

 ٧,٠٣٩,٦١٢ ٩٫٩٣٥٫٦٧٩  مساومه 
  ٥,٦٧١,٧٩١ ٨٫٧٣٦٫٦٤٢ اجاره منتهيه بالتمليك

 ٣,٤٨١,٩٨٧ ٢٫٤٣٢٫٥٥١ إستصناع
 ٩١٥,٩٥٠ ٣٠٤٫٤٢٣ مضاربه
 ٢٤٢,٢٠٠ ٢٧٩٫٩٥٧ أخرى

 ٣٣٫٨٥٩٫٦٧٨ ٤٨٫٦٧٢٫٦١٤  إجمالي موجودات التمويل
    

 ٣٫٩٠١٫١٨٣ ٥٫٠٤٢٫٤٣٤  ربح مؤجل: ناقص
 ٣١٠٫٧٤٥  ٤٦٠٫٠٩٥  المخصص الخاص لالنخفاض في القيمة  

 ٥١٫٨٨٠ ٣٢٫٧٥١  معلقة أرباح
 ٢٩٫٥٩٥٫٨٧٠ ٤٣٫١٣٧٫٣٣٤ صافي موجودات التمویل  

  
   
   

في كما متضمـنة موجـودات التمويل المتأخرة في السداد وغير منخفضة القيمة  مويل المتعثرةـاإلجمالي لموجودات الت بلغ المبلغ
مليون  ٤.٢٨١: ٢٠١١(من إجمالي موجودات التمويل % ١٠.٦٥مليون ريال قطري والذي يمثل  ٥,١٨٣  مبلغ ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  ).لمن إجمالي موجودات التموي ١٢.٦٤٪ ، ريال قطري
   
  :توزیع المخصص حسب نوع العمالء كما یلي 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
      

 ١٧٢٫٣٠٩ ١٢٥٫٤٣٧  الشركات   
 ١٣٨.٤٣٦ ٣٣٤٫٦٥٨  واخرىاألفراد 

  ٣١٠٫٧٤٥ ٤٦٠.٠٩٥ 
  
  :التغير في مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية )ب(

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
     
 ٢٩٧٫٨٠٩ ٣١٠٫٧٤٥ يناير ١الرصيد في    

 ٦٧٫٩١٨ ٢٦٩٫٤٨٥ مكون خالل السنةالمخصص ال
 )٥٤٫٩١٧( )٨١٫٢٢٩( المخصص المسترد خالل السنة

    
  )٦٥(  )٣٨٫٩٠٦(  أرصدة مشطوبة خالل السنة

 ٣١٠٫٧٤٥ ٤٦٠.٠٩٥ دیسمبر ٣١الرصید في 
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  )تابع(موجودات التمويل  ١١

  

  الموجودات التمويليهمخصص تدني قيمة الحركة في ) ج(

 

    

 
 تمويل

 لشركاتا

 تمويل
 المشروعات
 الصغيرة

الرهن  تمويل افراد
 االجمالي العقاري

 ٣١٠.٧٤٥ ١١٢.٥٨٩  ١١٤.٥٢١   ٥.٧٩٤   ٧٧.٨٤١  يناير ١الرصيد في 
       

 ٢٦٩,٤٨٥ ١٣٤.١٠٧  ٥٩.٢٠٩   ٤.٧٨٤   ٧١.٣٨٥  مخصصات مكونة خالل السنة
 (٨١.٢٢٩) (٤٩.٥٣٤) (٢٧.٤٥٥)  (١.٩٠٠)  )٢,٣٤٠( خالل السنه مخصصات مستردة

 (٣٨.٩٠٦) (١٧.٤٥٧) - -   (٢١,٤٤٩) مبالغ مشطوبه
 ٤٦٠.٠٩٥ ١٧٩.٧٠٥ ١٤٦.٢٧٥   ٨.٦٧٨  ١٢٥,٤٣٧ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

        
 ٢٩٧.٨٠٩ ١٤٦.٨٩٤ ٧٥.٨٣٠ ٥.٣٢٩  ٦٩٫٧٥٦ يناير ١الرصيد في 

        
 ٦٧.٩١٨ ٧.٥٤٨ ٤٩.٢٢٥ ١.١٤٥ ١٠٫٠٠٠ مخصصات مكونة خالل السنة

 (٥٤.٩١٧) (٤١.٨٥٣) (١٠.٤٦٠) (٦٨٩) (١.٩١٥) خالل السنه مخصصات مستردة
 (٦٥) -   (٦٥) - - مبالغ مشطوبه
   ٣١٠,٧٤٥ ١١٢.٥٨٩ ١١٤.٥٣٠ ٥.٧٨٥ ٧٧.٨٤١ ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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 )تابع(موجودات التمويل  ١١

 حسب القطاع )د(
 

  مساومة  مرابحة
إجارة منتهية 

 أخرى مضاربة إستصناع لتمليكبا
  اإلجمالي
٢٠١٢ 

٢٠١٢        
        

 ٧٫٧١٦٫٩٥٢ ٢٣ - ١٥٢٫٠٢٩ ٣٤٦٫٦٥١ ٥٨٤ ٧٫٢١٧٫٦٦٥  حكومة وشبه حكومة
 ٢٫٢٠٥٫٦٣٠ ١٦ - - ٢٨٫٧٠١ ٥٨٫٨٢٩ ٢٫١١٨٫٠٨٤ مؤسسات ماليه غير بنكيه

 ١٫٦٨١٫١٦٣ ١٠٫٨٥٠ - ٥٫٣٣٤ - ٧٢١٫٠٤٢ ٩٤٣٫٩٣٧ الصناعه
 ٧٫٣٢١٫٢٣٢ ٥٨٫٧٧٥ ١٩٫٣٨٤ ٥٥٠٫٧٢١ ٢٧١٫٠١٨ ٣٤٣٫٦٩٨ ٦٫٠٧٧٫٦٣٦ التجاره
 ٢٫١٠٥٫٤٧٧ ٨٫٤٨٤ ٢٦٫٧٦٨ ١١٫٧٥٧ ١١٤٫٥٥٦ ٩٤٨٫١٥٢ ٩٩٥٫٧٦٠ الخدمات
 ٣٫٥٩٥٫٩٧٨ ٩٫٩٥٣ ٢٥٨٫٢٧١ ٣٧٫٩٠٢ ٢٠٠٫٦٨٤ ١٨٢٫٢٥٧ ٢٫٩٠٦٫٩١١  المقاوالت
 ١٣٫٩٥٤٫٥٠٠ ٨٦٫٩٨٦ - ١٫٦٧٤٫٣٨٩ ٧٫٦٩٨٫٥٢٠ ٢١٫٩٧٩ ٤٫٤٧٢٫٦٢٦ عقارات
 ٨٫٠٢٢٫٦٩٩ ٩٩٫٢٢٩ - - - ٧٫١١٠٫٦٣٦ ٨١٢٫٨٣٤  شخصي
 ٢٫٠٦٨٫٩٨٣ ٥٫٦٤١ - ٤١٩ ٧٦٫٥١٢ ٥٤٨٫٥٠٢ ١٫٤٣٧٫٩٠٩  أخرى

 ٤٨٫٦٧٢٫٦١٤ ٢٧٩٫٩٥٧ ٣٠٤٫٤٢٣ ٢٫٤٣٢٫٥٥١ ٨٫٧٣٦٫٦٤٢ ٩٫٩٣٥٫٦٧٩ ٢٦٫٩٨٣٫٣٦٢ إجمالي موجودات التمويل
        

 ٥٫٠٤٢٫٤٣٤       ربح مؤجل: ناقص
 ٣٢٫٧٥١       ارباح معلقه       

مخصص انخفاض قيمة  
 ٤٦٠٫٠٩٥       موجودات   التمويل

        
 ٤٣٫١٣٧٫٣٣٤       صافي موجودات التمويل

 

    
  :مالحظة

  .٢١مدرجة في اإليضاح رقم  ٢٠١٢و ٢٠١٠تفاصيل موجودات التمويل المتعلقة بالصكوك المصدرة خالل سنة   
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 )تابع( موجودات التمويل ١١

  )تابع(ع حسب القطا  )د(

 
  اإلجمالي
  إستصناع  مضاربة أخرى ٢٠١١

إجارة منتهية 
 ٢٠١١ مرابحة مساومة بالتمليك

        
  حكومة وشبه حكومة ٤٫٩٧٧٫٠٣٠ - ٣٨٩٫٣٦٦ ٤٣٠٫٢٨٥ - - ٥٫٧٩٦٫٦٨١

١٫١٦٣٫١٧٥ ٥٨٫٤٠٤ - - ٦٥٣٫٠٠٠ ٢٥ ١٫٨٧٤٫٦٠٤ 
مؤسسات ماليه غير 

 بنكيه
 الصناعه ١٣٠٫١٤٤ ٤٤٦٫١١٦ - - - ٢٫٩٨١ ٥٧٩٫٢٤١

 التجاره ٣٫٧٧٠٫٨٤٩ ٢٤٢٫٩٦٠ ١٤٧٫١٧٠ ٣٥٤٫٩٦٥ ٢٢٫٨٧٢ ٦٢٫٨٨٣ ٤٫٦٠١٫٦٩٩
 الخدمات ١٩٨٫٣٥٧ ٤٨٣٫٣٧٨ ٦١٫٢٠٢ ٥٫٦٨٨ ٣٣٫٢٤٩ ١٫٥٧٦ ٧٨٣٫٤٥٠

  المقاوالت ٢٫٤٠٠٫١٥٧ ١٢٨٫٦٠٧ ١٠٫٠٣٣ ٥٢٫٣٩٦ ٢٠٦٫٨٢٩ ٩٫٧٤٣ ٢٫٨٠٧٫٧٦٥
 عقارات ٢٫٧٦٨.٦٣١ ٤٩٫١٠٠ ٤٫٩٨٩٫٤٢٨ ٢٫٦٣٧٫٥٥٥ - ٤٣٫٣٨٨ ١٠٫٤٨٨٫١٠٢
  شخصي ٩٢٥٫٢٠١ ٥٫١٣٧٫٧٤٢ - - - ١١٧٫٩٢٣ ٦٫١٨٠٫٨٦٦

  أخرى ١٧٤٫٥٩٤ ٤٩٣٫٣٠٥ ٧٤٫٥٩٢ ١٫٠٩٨ - ٣٫٦٨١ ٧٤٧٫٢٧٠

١٦٫٥٠٨٫١٣٨ ٧٫٠٣٩٫٦١٢ ٥٫٦٧١٫٧٩١ ٣٫٤٨١٫٩٨٧ ٩١٥٫٩٥٠ ٢٤٢٫٢٠٠ ٣٣٫٨٥٩٫٦٧٨ 
إجمالي موجودات 

 التمويل
         

  ربح مؤجل: ناقص       ٣٫٩٠١٫١٨٣
 ارباح معلقه              ٥١٫٨٨٠

٣١٠٫٧٤٥     
 

 
مخصص انخفاض قيمة 

 موجودات التمويل
         

٢٩٫٥٩٥٫٨٧٠     
 

 
صافي موجودات 

  التمويل 
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  استثمارات مالية ١٢  

 ٢٠١١  ٢٠١٢  

 غير مدرجة مدرجة االجمالي  غير مدرجة  مدرجة 
  االجمالي

 
استثمارات مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان 
 :الدخل

      

في استثمارات  •
 ٨١١,٣٥٦ ٦٤٥,٤٤٣ ١٦٥,٩١٣ ٧٦٨,٤٩٩ ٦٣٠,٥٤٢ ١٣٧,٩٥٧ حقوق الملكية

في استثمارات في  •
        )١(أدوات الدين

 ٣٢٧,١٠٦ ٣٢٧,١٠٦ - ١٣٨,٤٢١ ٧٩,٣٣٥ ٥٩,٠٨٦  ذات معدل ثابت -
  ١,١٣٨,٤٦٢ ٩٧٢,٥٤٩ ١٦٥,٩١٣ ٩٠٦,٩٢٠ ٧٠٩,٨٧٧ ١٩٧,٠٤٣ 

استثمارات في أدوات الدين 
 بالتكلفة المطفأة مصنفةال
)٢(       

صكوك حكومة  -
  قطر

-  ١٠,٢٥٠,٠٠٠  ١٠,٢٥٠,٠٠٠  -  ١٠,٢٥٠,٠٠٠  ١٠,٢٥٠,٠٠٠  

  ذات معدل ثابت -
٥٥٩,٤٦٧ ٢٠٤,٠٣٩ ٣٥٥,٤٢٨ 

٨٥٨,٧٥٧ ٦٤٣,٨٤١ ٢١٤,٩١٦ 

ذات معدل  -
 ٦٧٣,٩٧٨ ٢٢٣,١٨٧ ٤٥٠,٧٩١ ٤٠٨,٥٤٤ ٦٥,١٥٢ ٣٤٣,٣٩٢  متغير

  ١١,٧٨٢,٧٣٥ ١١,١١٧,٠٢٨ ٦٦٥,٧٠٧ ١١,٢١٨,٠١١ ١٠,٥١٩,١٩١ ٦٩٨,٨٢٠ 
استثمارات في أدوات 

حقوق ملكية مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق 

 ١,٨٨٨,٩٩١ ١,٨٣٨,٦٠٥ ٥٠,٣٨٦ ١,٢٣٠,٨٢٧ ٨٧١,٧٩٦ ٣٥٩,٠٣١ الملكية
  ١٤,٨١٠,١٨٨ ١٣,٩٢٨,١٨٢ ٨٨٢,٠٠٦ ١٣,٣٥٥,٧٥٨ ١٢,١٠٠,٨٦٤ ١,٢٥٤,٨٩٤ 

  
  :يضاحاتا

٢٠١١(ريال قطري  ١١.١٢١.٩٥٦بلغت  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ فيت المسجله بالتكلفة المطفأة كما القيمه العادله لالستثمارا )١(
 ).ريال قطري ١١.٥٩٠.٢٢٠

  ).ب( ٥ان مستويات قياس القيمه العادله والتحويالت بين مستويات القيمه العادله مدرجه في االيضاح رقم  )٢(
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 )تابع(مالية استثمارات  ١٢

   

 
المصنفة ادوات حقوق الملكية و بالتكلفة المطفأة األدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفةاض قيمة الحركة في مخصص انخف

 : بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   

 ١٦٨,٧٢٥ ٣١٠,٨٨٢ يناير ١الرصيد في 
 ١٨١.٩٦٣ ٣٠٢,٢٩٨ المخصص للسنه

 )٣٩,٨٠٦( ٢٤,٢٤٢ خالل السنه) استردادات(تعديالت 
 ٣١٠,٨٨٢ ٦٣٧,٤٢٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 

   
  
  

  :مالحظة
فإن  في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة والتي تقاس بالقیمة العادلة

أشھر  ٩خفاض القیمة السوقیة لمدة عند ان(األجل أو طویل ) كحد أدنى% ٢٠عند انخفاض القیمة السوقیة بنسبة ( االنخفاض الھام
فإن اإلنخفاض في االستثمار إلى أقل من التكلفة یوضع في االعتبار عند تحدید ما إذا كانت قیمة االستثمار قد ) على األقل
    . انخفضت

  
  

    تثمارات في شركات زميلة اس  ١٣ 
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
      
 ١,٦٣١,٢٥٩  ٨٨٤,٩١٧ يناير ١الرصيد في  
 ١٠,٦٥٩ ٤,٦٥٣ وتغيرات اخرى العمالت األجنبيةفروق  
 ٥٣٣,٧٩٧ ١٠,٦٧١ استثمارات مستحوذ عليها خالل السنة 
 )٣٨٫٥٤١( )١٥,٩٣٠(   األعمالنتائج الحصة من  
 )١٠٨٫٩٣٠( )٩,٠٠٠( نقديةتوزيعات  
 )١,١٤٣,٣٢٧( - تم بيعها أو تحويلهاشركات زميلة  
 ٨٨٤,٩١٧ ٨٧٥,٣١١ ديسمبر ٣١الرصيد في  
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   )  تابع(استثمارات في شركات زميلة   ١٣ 
  

  

  (%) الملكيةنسبه    

 ٢٠١١ ٢٠١٢  أنشطة الشركة بلد التأسيس اسم الشركة
 ٣٠ ٣٠ تمويل قطر )خ.ق.م.ش( للتمويل الجزيرة شركة

 ٤٩ ٤٩ عقارات قطر )م.م.ذ( الدوحة درةشركة 
 ٢٥ ٢٥ تأمين قطر للتأمين االسالمية الضمان
 ٢٠ ٢٠ عقارات قطر المشاريع وإدارة للتسويق ريتاج شركة

 ٤٥,٥٥ ٤٣,٧ وساطه ماليه المتحدة المملكة بي ال سي جوردنبانيمور 
 ٣٧ ٣٧ اعمال بنكيه لبنان العربي التمويل بيت
 ٤١,٦٧ ٤١,٦٧ اعمال بنكيه ماليزيا اآلسيوي التمويل بنك

  

  الزميلة استنادا إلى البيانات المالية  فيما يلي المركز المالي وإيرادات ونتائج الشركات

  :٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

دیسمبر  ٣١ 
٢٠١٢ 

 الجزیرة شركة
  الدوحة درة   للتمویل

 الضمان
 االسالمیة
 للتأمین

 بانیمور رتاج  
 جوردون

 التمویل بیت
 العربي

 التمویل بنك
  الوعب اآلسیوي

                
 إجمالي

  - ٣٫٣٤٥٫٥٣٧ ٥٤٩٫٨٥٠  ٣١٢٫١٢٥ ٣٩٧٫٧٧٩ ٤١٤٫٨٠٩  ١٫٩٦٥٫٧٥٦  ١٫٤٨٥٫٥٠٢  الموجودات
 إجمالي

  - ٢٫٧٨٣٫٤٣٦ ٤٢٠٫٣٨٠  ١٠٥٫٢٩٨ ٢٧٨٫٥٩١ ١٧٧٫٤٤٩  ١٫٥٨٧٫٤٩٤  ٦٨٢٫٦٢٦  المطلوبات
 إجمالي

  - ٦٩٫٠٢٨ ٣٠٫١٧٩ ١٣٫٩٣٢ ١٨٠٫٣٧٣ ٦١٫٦٠٨  ٨٠  ٩٧٫٦٩٠  اإلیرادات
/ الربح صافى

  - )٢٩٫٩٧٨( ٣٦٫٦٩٧  )٢٫٥٧٢( (٣٤.٠٩٥) ١٨٫٩٧١ )١٠٫٣٥٤( ٥٩٫٧٢٠  )الخسارة(
الحصة من 

صافي الربح 
  ٦٥٢ )١٣٫١٤٥( )١٣٫٢٤١(  ٢٣٧ )٤٫٨٩٢( ٤٫٧٤٣ )٨٫٢٠٠( ١٧٫٩١٦  )الخسارة(
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   )تابع(استثمارات في شركات زميلة   ١٣ 
  

 ٢٠١١دیسمبر  ٣١
 شركة

 الجزیرة
   للتمویل

   الدوحة درة
 الضمان
 االسالمیة
 للتأمین

بانیمور   رتاج  
  ردونجو

  التمویل بیت
 العربي

 التمویل بنك
 اآلسیوي

 كیو
  الوعب  انفست

                   
  -  - ١٫١٩٠٫٧٨٧ ٤٧٥٫٤٠٠  ٥٢١٫٥٠٣  ٢٥٫٢٦٢ ٨١٫٦٥٢  ٨٢٣٫٣٠٠  ٥٤٨٫٠٢٣  الموجودات إجمالي
  -  - ٩٦٧٫٢٠٩ ٤١٤٫٥١٨  ١٩٤٫٦٧٨  - ٣٠٫٣١٨  ٦٢٥٫٠٨٤  ٣١٦٫٠٥٧  المطلوبات إجمالي
  -  - ٦٤٫٣٥٩ ٢٩٫٤٦٨  ٢٢٩٫٣٤٥  - ٢٢٫٨١٤  ٣٥٢  ١١٤٫٠٦٨  اإلیرادات إجمالي
  الربح صافى

  -  - ٢٦٫٨٧٦ ١٠٫٩٠٢  )٦١٫٩٢١(  - ٥٫٧٠٣ ١٤٠ ٣٤٫٣١٢  )الخسارة(
حصة من صافي 

 ٥٫٩١١  )٦٫٦١٣( ١٠٫٠٦٩ (١٠٫٩٧١)  )٤٥٫٧٥١(  )٦٫٥٧٦( ١٫٢٣٢ )٦٦٩( ١٤٫٨٢٧  )الخسارة(الربح 
  
  

  
  :إيضاحات

  
 السهمبلغ سعر إغالق . لمتحدةالمملكة امار الثانوي في بانيمور جوردون بي ال سي شركة مدرجة في سوق اإلستث )١(

)  ريال قطري ٠,٠٥٦ :٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢بنهاية ديسمبر ريال قطري  ٠,٠٥٩شركة بانيمور جوردون ل
إن الشركات ). مليون ريال قطري ٤٤ :٢٠١١ ديسمبر ٣١(مليون ريال قطري  ٥٨بالتالي بلغت قيمتها السوقية و

 .ير مدرجة في أي سوق من أسواق المالالزميلة األخرى غ
 

الوعب كانت . الوعب مقابل حصة ملكيتها يإستلمت المجموعة مبلغ التسوية األخير من مصف ٢٠١١في أكتوبر  )٢(
 ٥بلغت حصة المجموعة في صافي موجودات الوعب بتاريخ اإلستبعاد مبلغ . تعمل في أنشطة اإلستثمار العقاري

مليون ريال قطري في أكتوبر  ١٨٢من الوعب بمبلغ % ٢٥عة بشراء نسبة قامت المجمو. مليون ريال قطري
  .كتوزيعات نهائية ريال قطري ٦٥٢خالل السنة إستلمت المجموعة مبلغ . ٢٠٠٩
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  استثمارات عقارية ١٤ 
  

     
  

     

   
  ٢٠١٢  

  
  ٢٠١١  

      
 ١,٠٢٩,٥٣٥  ٦٩٣,٠٦٠  يناير ١الرصيد في 

         
 (٢٠٤.٣٣٧)  -  اتاستبعاد

 (١٢٠.٠٠٠)  -   اعاده تصنيف
 -  ٨١.١٧٢   التغير في القيمة العادلة

 (١٢.١٣٨)  -   مخصص انخفاض القيمة
 ٦٩٣,٠٦٠  ٧٧٤,٢٣٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  :إيضاح

  .اإلستثمارات العقارية محتفظ بها لتحقيق إيرادات إيجارات أو لزيادة القيمة
 

  للبيع بها محتفظ تابعة ركةشومطلوبات  موجودات ١٥  

  

 الموجودات ٢٠١٢ ٢٠١١

      
 النقد ومافي حكمه ١٥,٧١٨ ١١.١٣٥

   عقاري استثمار  ٢٧٧.٩٢٠  ٢٩٣,٥٥٠
  موجودات اخرى  -  ١٩.٨٢٠

 اجمالي الموجودات ٢٩٣.٦٣٨ ٣٢٤,٥٠٥

 المطلوبات  

  بالمرابحةتمويل  ١٩٢.٥٥٧ ١٩٢.٣٣٨

 مطلوبات أخرى  ١٢.٦٢٥  ٢,٩٤٤

 اجمالي المطلوبات ٢٠٥.١٨٢ ١٩٥.٢٨٢

  السنة خساره )٤٢,١٣٧( )١,٩١٩(
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 موجودات ثابتة ١٦
 أراضي 

 يومبان
معدات تقنية 
 المعلومات

أثاث 
  يإجمال  سيارات وتركيبات

      
            

            التكلفة
 ٥٤٩,٢٧٠ ٥,٣٢٨ ١٧٨,٠٠٢ ١٠٣,٣٢٩ ٢٦٢,٦١١ ٢٠١٢ینایر  ١الرصید في 

 ٦٣,٤٨٣ ٦٧٨ ٧,٣٤٦ ١٤,٣٣٢ ٤١,١٢٧ اضافات
 )٧,٣٩٧( )٣١( )٢,٨٩٠( )٤,٤٧٦( - اتاستبعاد

 ٦٠٥,٣٥٦ ٥,٩٧٥ ١٨٢,٤٥٨ ١١٣,١٨٥ ٣٠٣,٧٣٨ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
       

 ٥٥٠,٨٥٦ ٣,٥٨٥ ١٤٣,٣٦٩ ١٤١,٥٧١ ٢٦٢,٣٣١  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
 ٤١,٩٦٤ ١,٣٧١ ٢٥,٩٨٧ ١٤,٦٠٦ - ةشركة تابع علىاستحواذ 
 ٥٥,٥٥٥ ٣٧٢ ١٠,٨٠٦ ٤٤,٠٩٧ ٢٨٠ اضافات

  )٥,٧٥٣( - )٢,١٦٠( )٣,٥٩٣( - استبعادات
 )٩٣,٣٥٢( - - )٩٣,٣٥٢( -  تحويالت

 ٥٤٩,٢٧٠ ٥,٣٢٨ ١٧٨,٠٠٢ ١٠٣,٣٢٩ ٢٦٢,٦١١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
      

      اإلستهالك المتراكم  
 ١٨٧,١٥٥ ٣,٩١٥ ٧٩,٧٢٦ ٥٩,٣٤٥ ٤٤,١٦٩ ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

 ٤٨,١٠٧ ٨٣٣ ٢٣,٧٥٦ ١٧,٨٤٨ ٥,٦٧٠ ستهالك المحتسب خالل السنةاإل
 )٧,٢٧٢( )٢٧( )٢,٨٠١( )٤,٤٤٤( - استبعادات

 ٢٢٧,٩٩٠ ٤,٧٢١ ١٠٠,٦٨١ ٧٢,٧٤٩ ٤٩,٨٣٩  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
       

 ١٨٠,٢٩٦ ٢,٦٤٨ ٥٤,٨٩٥ ٨٤,٢٥٤ ٣٨,٤٩٩ ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
 ١٥,٠٩٩ ٧١٤ ٣,٥٨٦ ١٠,٧٩٩ - استحواذ على شركة تابعة

 ٥٠,٢٣٥ ٥٥٣ ٢٢,٩٥٠ ٢١,٠٦٢ ٥,٦٧٠ اإلستهالك المحتسب خالل السنة
 )٥,٢٠٢( - )١,٧٠٥( )٣,٤٩٧( - استبعادات
 )٥٣,٢٧٣( - - )٥٣,٢٧٣( -  تحويالت

 ١٨٧,١٥٥ ٣,٩١٥ ٧٩,٧٢٦ ٥٩,٣٤٥ ٤٤,١٦٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
       

      القيم الدفترية
 ٣٧٠,٥٦٠ ٩٣٧ ٨٨,٤٧٤ ٥٧,٣١٧ ٢٢٣,٨٣٢ ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
 ٣٦٢,١١٥ ١,٤١٣ ٩٨,٢٧٦ ٤٣,٩٨٤ ٢١٨,٤٤٢ ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ٣٧٧,٣٦٦ ١,٢٥٤ ٨١,٧٧٧ ٤٠,٤٣٦ ٢٥٣,٨٩٩ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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 ملموسةموجودات غير   ١٧

   
 الشهرة 

عالمات 
 المجموع برمجيات   تجارية

          
 ٢٥٦,١٣٦ ٣٩,٠٢٤ ١,٠٥٦ ٢١٦,٠٥٦ ٢٠١٢يناير  ١د في الرصي 
 ٦,١٧٢ ٦,١٧٢  - - اضافات 
 )١٢,٤٨٩( )١٢,٣٣٣(  )١٥٦( -  اإلطفاء للسنة 
 ٢٤٩,٨١٩ ٣٢,٨٦٣  ٩٠٠ ٢١٦,٠٥٦ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في  
      
 - - - - ٢٠١١يناير  ١الرصيد في  
 ٢١٦,٠٥٦ -    - ٢١٦,٠٥٦ اضافات 
  ١,٠٥٦ -  تحويالت 

 
٤٠,٠٨٠ ٣٩,٠٢٤ 

 ٢٥٦,١٣٦ ٣٩,٠٢٤ ١,٠٥٦ ٢١٦,٠٥٦ ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في  
      

  :مالحظة
   .عمالاألتجميع  ٨في إيضاح  مبينةتفاصيل الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ : إحتساب الشهرة

  
والتي  )CGU(للنقد  تم توزيع الشهرة المتحصل عليها من اإلستحواذ التدريجي على كيو إنفست على الوحدة المدرة

، تم  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تم القيام بفحص التدني في قيمة الشهرة من قبل اإلدارة كما في  .هي اإلستثمارات البنكية
تحديد قيمة اإلستثمار في كيو إنفست الممكن إستردادها بإستخدام طريقة مجموع األجزاء ، تتطلب طريقة مجموع 

ضافة قيم اإلستثمارات المختلفة لألعمال مع بعضها لألعمال بشكل منفصل وا لمختلفةاألجزاء تقييم اإلستثمارات ا
  :على النحو التالي

  
بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة  للمعامالتتم تحديد القيمة العادلة لألعمال المنتجة *  
)DCF.(  

  
  :يمة العادلة لإلستثماراتالق*  

  
v  من خالل بيان الدخل بإستخدام التدفقات المستقبلية المخصومة  مسجلةاالستثمارات التم تقييم)DCF(/ 

 .طريقة السوق
 
v السوقالصكوك بإستخدام طريقة  في تم تقييم إستثمارات. 
  
v  تم تقييم اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية

 .قة السوقطري /)DCF(المخصومة 
  
v تم تحديد قيمة صافي موجودات الشركات التابعة المحتفظ بها للبيع بإستخدام طريقة السوق. 
  
v  تم تقييم اإلستثمار في الشركات الزميلة بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة)DCF.( 
  
v  تحواذساإلبناء على سعر تم تحديد قيمة المجموعة المالية هيرميس القابضة. 
  
v  ستحواذاإلبناء على سعر مجموعة المالية هيرميس القابضة للتم تحديد رأس المال االساسي. 
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 )تابع(ملموسة موجودات غير   ١٧
  

  اإلفتراضات األساسية في التقييم   
  %.١٤,١ نمو مجمع بمعدلتخطط كيو إنفست لنمو محفظة إستثمارات األوراق المالية   

  
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية المسجلة ستثمارات اإلمن خالل محفظة ايرادات لكسب تخطط كيو إنفست   

  .المدرجة خالل الفترة المتوقعة
  

  .بشكل جزئي من ودائع العمالء واإلقتراض محفظة  تخطط كيو إنفست لتمويل نمو مركزها المالي من خالل  
  

لمصاريف العمومية واإلدارية خالل السنة المالية تخطط كيو إنفست إلى تخفيض هام في تكاليف الموظفين وا  
  .٢٠١٣و ٢٠١٢

  
  الخصم معدل  

  
متوسط تكلفة راس المال  باستخدامتم تحديد المعدالت المستخدمة في التقييم بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية   

مال الرأس  ومل أرباح العائدات المطلوبة على الدين الذي يح تحديديحسب هذا المعدل من خالل  .المرجحة
  .المنسوب إلى النسب المقدرة في هيكل صناعة رأس المال المتوقع

  
  ). CAPM(تم تقدير تكلفة حقوق الملكية بإستخدام نموذج تسعير موجودات رأس المال   
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     موجودات أخرى ١٨
  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    
 ٩٣٩,٩٤٥ ٦٥٢,٤٧٦ أرباح مستحقة  
  ٣٤٩,٥٤٢  ٣٥١,٤٠٥  )١(يذأعمال قيد التنف  
 ١٢١,٦٢٣ ١٢٤,٦٤٨ مدينون متنوعون  
 ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ )٢(ضمانات تم اإلستحواذ عليها   
 ٩١,٠٥٢ ٩٦,٥٥٦  موجودات ضريبة مؤجلة  
 ٩٩,٤٧٠  ٨١,٦٣٠  استثمارات عقارية في شركة تابعة  
 ٤٢,٣٩٨ ٥٢,٣١٩ مبالغ مدفوعة مقدماً وسلف  
 ٣٨٢,٨٤٧ ٢٤٧,٨٧٢ )٣(أخرى  
  ٢,١٤٦,٨٧٧ ١,٧٢٦,٩٠٦   

  
  

  :مالحظات  

أعمال قيد التنفيذ تمثل مشاريع عقارية تحت التنفيذ وفروع ومواقع آالت الصراف االلي تحت التطوير  )١(
 .وغيرها

 
 ،بقيمتها عند االقتناءوالتي يتم عرضها  ٢٠١١خالل سنة المقتناة ضمن تسوية الديون  الممتلكاتتمثل قيمة  )٢(

 ١٢٠: ٢٠١١(مليون ريال قطري  ١٢٧تبلغ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لهذا العقار كما في  القيمة السوقية المقدرة
 .)مليون ريال قطري

 
 ٣١كما في ريال قطري  ٢٤,٥٥٦بنك التمويل والتجارة العالمي بمبلغ  تشتمل على أرصدة مستحقة من أخرى )٣(

ريال  ٣٦,٤٢٢: ٢٠١١( والتي تم تكوين مخصص لها بالكامل في السنوات المالية السابقة ٢٠١٢ديسمبر 
 .)قطري

  

     حسابات البنوكأرصدة   ١٩
    ٢٠١١   ٢٠١٢ 
     
 ١٣.٢٧٨.٦٣٤  ١٠,١٧٣,٩٨٣  وكالة دائنة 
 -  ١٥٨,٧٥٤  مرابحة سلع دائنة 
 ٦٣.٦٢٨ ٤٣,١٤٤  حسابات جارية 
 -  )٤,٣٦٣(   مؤجلةتكلفة  
   ١٣.٣٤٢.٢٦٢ ١٠,٣٧١,٥١٨ 
 
    حسابات العمالء الجارية  ٢٠

    ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    :حسابات العمالء الجارية حسب القطاع 
 ١٩٥.١٧٣ ٢٩١,٥٨٥  حكومة  - 
 ٩٤٨.٢٢٠  ٢٢٨,٥٠٩    المصرفية غير المالية المؤسسات - 
 ٢,٤٥٦,٦٢٧ ١.٦٠٨.٨٧١   شركات - 
 ٥,٥٩٨,٦٦٢ ٦,٩٥٢,٩١٥  أفراد - 
   ٩.١٩٨.٦٨٢ ٩.٠٨١.٨٨٠ 
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  صكوك تمويل    ٢١
ترتيبات تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بعد الحصول على موافقة ب ٢٠١٠ سنةقام المصرف خالل 

بمبلغ  ٢٠١٥أكتوبر  ٧األجل يستحق في  هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف وحصل من خاللها على تمويل متوسط
لى فترة مليون ريال قطري والتي يتم إطفاؤها ع ١٧مليون ريال قطري بعد خصم تكاليف اإلصدار البالغة  ٢,٧١٣

  .لندن بورصةإن هذه الصكوك مدرجة في  ،سنوات ٥
  

  .ستثمرين بشكل نصف سنوييستحق للم% ٣,٨٥٦يترتب على هذه الصكوك معدل ربح ثابت قدره 
  

ل قطري من خالل مليون ريا ٥,٤٦٠وكجزء من برنامج إلصدار صكوك بقيمة  ٢٠١٢باإلضافة إلى ذلك وخالل 
مليون  ٢,٧٣٠، تم إصدار صكوك بقيمة "االسالمي للصكوك المحدودةشركة مصرف قطر "كيان ذو غرض خاص 

تم إصدار الصكوك بمعدل ربح سنوي . مليون ريال قطري ١٠ريال قطري نيابة عن البنك بإجمالي تكاليف تبلغ 
، الصكوك مدرجة في  ٢٠١٧ اكتوبرسنوات تستحق في  ٥يدفع بشكل نصف سنوي وبأجل % ٢,٥ثابت قدره 

  .تم إصدار الصكوك بصيغة صكوك مدعومة باألصول .بورصة ايرلندا
  

تشتمل شروط الترتيبات لإلصدارين أعاله على تحويل بعض الموجودات المحددة وتتضمن موجودات المشاركة 
والمستأجرة ولإلستثمارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وأية موجودات يتم إستبدالها من قبل المجموعة إلى 

وهما شركات  "شركة مصرف قطر االسالمي للصكوك المحدودة"و" دار الصكوك المحدودةشركة المصرف الص"
  . تابعة للمجموعة

  
تسيطر المجموعة على الموجودات وسيستمر إدارتها من قبل المصرف ويتعهد المصرف بإعادة شراء تلك 

  .الموجودات في تاريخ اإلستحقاق بنفس سعر اإلصدار
  

  :ديسمبر هي كما يلي ٣١لتي تدعم الصكوك كما في إن تفاصيل موجودات التمويل ا
  

 ٢٠١١   ٢٠١٢ دیسمبر  ٣١ 
    
 ١,٣٦٨,١٢٣ ٢,٨٠١,٠٤٣ مرابحة  
 ٢,٣٤٠,٠٩٥  ٣,٦٨٦,٠٨٢  إجارة 
 ٣,٧٠٨,٢١٨ ٦,٤٨٧,١٢٥ إجمالي موجودات التمويل المتعلقة بالصكوك 

     
  :مطلوبات اخرى  ٢٢

٢٠١٢ ٢٠١١                                                             
   

 مصروفات مستحقة  ١٠٩,٨٥٧ ١٨٦,٧٥٨
 شيكات مقبولة الدفع  ٩٨,٨٩٦ ٢٢٢,٩٤٣
 دفعات مقدمة من العمالء ٩٨,٥٣٧ ٢٤٦,٣٨٦
 )١( مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ٩٠,٩٠٦ ٨٤,٥٥١

 بطاقات الفيزا وشبكة الصراف اآللي دفعات ٩٠,٢١٠ ١٢٢,١٦٠
 تأمينات نقدية ٧٥,٠٩٦ ٨٧,٥٦٢
  أرباح مستحقة لحملة الصكوك ٤٠,٥٠٤ ٢٥,١٤٨
  المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية ٣١,٠٣٦ ٣٤,١٣١
 مساهمينللأرباح مستحقة  ٢٦,٤٩٢ ٢٢,٩٣٣
  شيكات مقاصة ١,٩٢٢ ٢,٦٣٢
 مساهمات العمالء في صناديق ١,٢٥٢ ٢,٠٧٠

 تقاعد الصندوق   ٥٨٩ ١٩
  )  ٢(مخصصات اخرى  - ١٢,٤٥٠

 رصدة دائنة اخرىأ ٣٣٦,٠٧٠ ٢٦٧,٩٦٥
    

١,٠٠١,٣٦٧ ١,٣١٧,٧٠٨  
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  )تابع(مطلوبات أخرى      ٢٢

  :في مكافآت نهاية خدمة الموظفين هي كما يلي الحركة )١( 

    ٢٠١١ ٢٠١٢  
      
 ٧٣,١٨٨ ٨٤,٥٥١ يناير ١الرصيد في  
 ٢٦,٠٧٠ ٢٢,٢٦٦ مصروف السنة 
 )١٤,٧٠٧( )١٥,٩١١( مدفوعات خالل السنة 
 ٨٤,٥٥١ ٩٠,٩٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد في  

  

   .وتم إعدامها في السنة الحالية لقضايا تمثل مخصصات تم تكوينها في السنة السابقة) ٢(

 قالمطل االستثمار حساباتحقوق أصحاب  ٢٣
  
  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
      
الحصة من قبل طلق المأصحاب حسابات االستثمار  حقوق رصيد 

 األرباح 
١٨,٥٣٥,١٥٢  ٣٣.٩٠٤.٣٠٩ 

المطلق من األرباح االستثمار  اتأصحاب حسابحصة حقوق : يضاف 
  )أ(للسنة 

٤٠٩,٦١٥  ٤٦١.٠٩٣ 

 (٢٦٤.٣٩٦) (٣٣٢.٨٨٢) األرباح المدفوعة خالل السنة : يطرح 
بعد توزيع المطلق أصحاب حسابات االستثمار  حقوق إجمالي رصيد 

 ١٨,٦٨٠,٣٧١ ٣٤,٠٣٢,٥٢٠   )ب( احتياطي القيمة العادلةبل الحصة منوقالربح 
  
 ٢٠١١   ٢٠١٢ :حسب النوع 
       
 ١٠,٤٦٩,٠٤٣ ٢١.٦٧٢.٢٠٠ حسابات ألجل 
 ٥,٥٧٤,٦٢١ ٧.٢٧٣.٦٩٧ حسابات توفير 
 ٢,٦٣٦,٧٠٧ ٥.٠٨٦.٦٢٣ حسابات تحت الطلب 
 ١٨,٦٨٠,٣٧١ ٣٤.٠٣٢.٥٢٠ )ب(إجمالي  
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 )تبع(ق اب حساب االستثمار المطلحقوق أصح ٢٣
 
      
 ٢٠١١   ٢٠١٢ :حسب القطاع  
 ١٥,١٢٧,١٦٦ ١٧.٦٩٣.٥٣٧ األفراد 
 ١.٥٥٤.٦٨٤ ٦,٣٣٠,٠٣٦ الشركات 
 ١٩٨,٣٠٣ ٥.٠٢٣.٠٩٤  المؤسسات المالية غير المصرفية 
 ١,٧٠٦,٧٩٨ ٤.٩٨١.٦١١ الحكومة  
 ٩٣,٤٢٠ ٤,٢٤٢ البنوك 
 ١٨,٦٨٠,٣٧١ ٣٤,٠٣٢,٥٢٠ )ب(إجمالي  

  
  
  
  

  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
بعد توزيع المطلق أصحاب حسابات االستثمار حقوق  إجمالي رصيد 

 )ب(وقبل الحصة من إحتياطي القيمة العادلة الربح 
١٨.٦٨٠.٣٧١  ٣٤,٠٣٢,٥٢٠ 

 )٢٦,٥٣٤( ٣٢,٩٦٢   الحصة في احتياطي القيمة العادلة 
 ١٨.٦٥٣.٨٣٧ ٣٤,٠٦٥,٤٨٢ حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق رصيد إجمالي 

  
  
  
  

 ٢٠١١   ٢٠١٢ 
 ٨٣١,٢٠٠ ٨٨٨.٧٦٧ من أرباح السنة المطلق أصحاب حسابات االستثمار  حقوقحصة 
 )٤٢١,٥٨٥( (٤٣٣.٢٢١)  حصة المضارب: ناقصا

 - ٥.٥٤٧  الدعم من المساهمين
خالل  ر المطلقأصحاب حسابات االستثمالحقوق  المدفوعةاالرباح إجمالي 
 ٤٠٩,٦١٥ ٤٦١.٠٩٣ )أ( السنة
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  حقوق الملكية   ٢٤

  رأس المال  )أ(
  

   
 ٢٠١١   ٢٠١٢ 
   
 ٢,١٦٦,٠٢٢ ٢,٣٦٢,٩٣٢  يناير  ١

 ١٩٦,٩١٠ - )جهاز قطر لإلستثمارمصدرة ل( مصدرةالجديدة السهم قيمة األ
 ٢,٣٦٢,٩٣٢ ٢,٣٦٢,٩٣٢ ديسمبر ٣١
   

 ٢٣٦: ٢٠١١(مليون سهم عادي  ٢٣٦من  ٢٠١٢بر ديسم ٣١في  والمصدر كما  رأس المال المصرح بهيتألف 
 . ريال قطري لكل سهم ١٠لها قيمة اسمية بقيمة ) مليون سهم عادي

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات أرباح عند اإلعالن عنها من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد في 
  .البنك مساهمي اجتماعات

  
 إضافية أسهم إصدار بإعتماد ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٣ في المنعقد العادية غير لعامةا الجمعية إجتماع في المساهمون قام

 ١,٩١٢ مبلغ المصرف استلم ، ٢٠١١ يناير ١٧ في سهم لكل قطري ريال ٩٧,١ بقيمة لالستثمار قطر لجهاز
 ١٩,٦٩١,١٠٠ مقابل٪ ١٠ بواقع لالستثمار قطر جهاز مساهمة من المتبقية الحصة تمثل والتي قطري ريال مليون
 بتاريخ المنعقدة العادية وغير العادية العامة الجمعية فى المساهمين لقرار وفقا وذلك خاص إصدار عبر عاديا سهما
 االحتياطي وإلى قطري ريال مليون ١٩٧ بمبلغ المال رأس إلى وتحويلها األسهم تخصيص تم. ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٣

 .قطري ريال مليون ١,٧١٥ بمبلغ القانوني
  

 ياطي القانونياالحت  )ب(

  
  

لمساهمي من صافي الربح المنسوب % ١٠ يحولوتعديله،  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 
هذا االحتياطي غير . من رأس المال المدفوع% ١٠٠للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا  البنك

وبعد موافقة مصرف قطر  ٢٠٠٢لسنة  ٥قانون مصرف قطر المركزي رقم متاح للتوزيع إال في الحاالت التي حددها 
مليون ريال قطري خالل السنة المنتهية في  ١,٧١٥بقيمة يتضمن االحتياطي القانوني عالوة إصدار مستلمة . المركزي

قم المجموعة لم ت ٢٠٠٢لعام  ٥التجارية القطري رقم عند إصدار أسهم جديدة وفقا لقانون الشركات  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
من رأس المال % ١٠٠بتخصيص أية مبالغ لإلحتياطي القانوني في السنة الحالية حيث أن اإلحتياطي القانوني يزيد عن 

  .المدفوع

  

 احتياطي المخاطر  )ج(

  

وفقا للوائح مصرف قطر المركزي يجب إنشاء احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من 
عن إجمالي تعرض القطاع الخاص الذي يقع على المجموعة داخل % ٢العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة القطاعين 

أو المضمون من قبل وزارة المالية في / التمويل المقدم إلى. وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح المعلق
إلى احتياطي  المحولالمباشر، كان إجمالي المبلغ  قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل

  ).ال يوجد: ٢٠١١(مليون ريال قطري  ٣٤٤,٧المخاطر 
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  )تابع(حقوق الملكية   ٢٤

   احتياطي عام  )د(
بموجب النظام األساسي للبنك يتم تحويل جزء من صافي األرباح لالحتياطي العام بموجب قرار من الجمعية العمومية  بناء 

   .صية يقدمها مجلس االدارة و بعد موافقة مصرف قطر المركزيعلى تو

    
  احتياطي القيمة العادلة )هـ(
    
 

٢٠١٢     
 الحركةصافي 

 خالل السنة
 )٣٠,٥١٤(     صيد افتتاحير  
      :استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  
 ٩٤,٩١٣     طي القيمة العادلةالتغير في القيمة العادلة من خالل احتيا 
 (٢١,٠٢٩)       المطلق اصحاب حسابات االستثمارحقوق حصة :ناقص 
         :ةعقاري اتإعادة تقييم استثمار 
 ٨١,١٧٢      التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  
 )٣٨,٤٦٨(     المطلق اصحاب حسابات االستثمارحقوق حصة :ناقص 
     ٨٦,٠٧٤ 
         
     
 

٢٠١١      
 الحركةصافي 

 خالل السنة
 (٦٫٤٢٤)      رصيد افتتاحي 
       :استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
  ٢,٤٤٤     التغير في القيمة العادلة من خالل احتياطي القيمة العادلة 
 )٢٦,٥٣٤(       حصة حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلق:ناقص 
      )٣٠,٥١٤( 
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  )تابع(حقوق الملكية   ٢٤

 عمالت أجنبيةاحتياطي تحويل  )و(

يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية وكذلك  
ستثمارات المجموعة في العمليات التي تحوط صافي ا أدوات إدارة المخاطرتحويل المطلوبات واألرباح والخسائر من 

 .األجنبية

  احتياطيات أخرى  )ز(

األرباح غير الموزعة من اإلستثمارات في شركات زميلة بعد خصم  حتياطيات األخرى حصة المجموعة منتمثل اإل
  .لتعليمات مصرف قطر المركزي األرباح المستلمة وفقاً

  أرباح نقدية مقترح توزيعها  )ح(

ريال قطري  ٨٨٦من رأس المال المدفوع والتي بلغت % ٣٧,٥ة المجموعة توزيعات أرباح بنسبة اقترح مجلس إدار  
ريال قطري  مليون ١,٠٦٣من رأس المال المدفوع والتي بلغت  %٤٥: ١٢٠١(ريال قطري للسهم  ٣,٧٥بواقع 
  .للبنكمية السنوي في اجتماع الجمعية العمو البنك موافقة مساهميل خاضعةوهي ) ريال قطري للسهم ٤,٥بواقع 

    

  عليها مسيطرغير  حقوق  ٢٥

وشركة ) المملكة المتحدة(م ومصرف قطر اإلسالمي .م.غير المسيطر عليها للمجموعة في كيو إنفست ذ الحقوقتمثل   
  .عقار للتطوير واالستثمار العقاري

    
 أنشطة التمويلإيرادات صافي  ٢٦
  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    
 ٦٢٧,٠٠٣ ٩٩٢,١٣٥ ةمرابح 
  ٤٥٤.٢٠٩  ٥٣٢,٧٣٩  ةمساوم 
 ٣٤٤.٢٠٩ ٣١٩,٧٧٩  إجارة 
 ٢٩٣,١٣٤ ١٨٥,٢٥٠ استصناع 
 ٥٣,٦٨٣ ٤٧,٥٣٦ بةمضار 
 ٣,٢٢٨  ٣,٩٢١  أخرى 
  ١,٧٧٥,٤٦٦ ٢,٠٨١,٣٦٠ 

 

  



قشة
لمنا
خة ل
نس

  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة ل
 

-٩٢- 
  

  
 إيرادات أنشطة اإلستثمارصافي  ٢٧
  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    
 ٥٦٨,٣١٢ ٦٢٢,٠٤١  أدوات دين  في إيراد من استثمارات 
 ٥٧,٢٨٥ ٣٦,٧١٣ حقوق الملكية في صافي الربح من بيع استثمارات 
 )٧٣,٧٤٥( )٢٦,٢٦٦( بنوك إسالمية من/  ودائع وكاالت لدى صافي تكلفة 
 ١٣,٣٩٣ ٢٢,٩٣٨ دينصافي الربح من بيع استثمارات في أدوات  
 ٥,٢٦٥  ٨,٤٦٩  بيع  عقارات بغرض المتاجرة صافي الربح من 
دلة من االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان القيمة العا خسارة 

 )٨,٦٩٩( )١٧٢,٩٦٧( الدخل
 ٦٨,٦٧٠  ٥٧,٠٤٠  عقاريةايراد من استثمارات  
 ٣٩,٤٠٨ ٣٧,١٥٥ إيراد توزيعات أرباح 
   ٦٦٩,٨٨٩ ٥٨٥,١٢٣ 
 عموالترسوم و ايراداتصافي  ٢٨
  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    
 ١٥٠,٠١٦ ١٠٥,٩٨٧ أتعاب ادارية 
 ٤٣,٦١١ ٨٧,٧٨٠  ضمانخطابات و اتعموالت  اعتماد 
 ٥٥,٠٧١ ١٠٦,٩٨٤  خدمات مصرفيةرسوم  
 ٦٠,٨٠٤  ١٦٠,٤٨٣  يراد رسوم استشاراتا 
 ١٣,٦٣٢  ١١,٢٩٩  ىأخر 
   ٣٢٣,١٣٤ ٤٧٢,٥٣٣ 
 (٢٣,١٣١) (٥٥,٣٦٩) عموالت رسوم ومصروف  
    
 ٣٠٠,٠٠٣ ٤١٧,١٦٤  عموالتايرادات رسوم وصافي  
  

 ٢٠١١ ٢٠١٢ عمليات النقد األجنبي) خسارة(صافي ربح  ٢٩
    
 ٩.٧٢٣ ١١,٣٥٠ التعامل بالعمالت األجنبية 
 (٣٤.٩٨٨) ١٤,٧٥٤ إعادة تقييم موجودات ومطلوبات 
  (٢٥.٢٦٥) ٢٦,١٠٤ 
    

 موظفينالتكاليف  ٣٠
  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    
 ٣٨٠.٦٢٢ ٤٥٨.٤٥٩ ومنافع أخرىرواتب  
 ٣.٤٧٨ ٩.٥٦٣  صندوق تقاعد الموظفينتكاليف  
 ٢٦.٠٧٠ ١٦.٢٩٥  مكافأة نهاية الخدمة 
  ٤١٠,١٧٠ ٤٨٤,٣١٧ 
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  أخرى مصروفات ٣١ 
  
  

٢٠١٢ ٢٠١١   
     

  أتعاب قانونية ومهنية ٤٨,١١٧  ٣٥.٩٤٦ 
 إيجار ٤١,٧٧٤  ٣٦.٨٧٢ 
  مصاريف خدمات  ٣٦.٩٢٧   ١٦.٥٠٥ 
  اإلدارة أعضاء مجلس مكافآة  ٣٥.٢٣٤   ٣١.٩٥٤ 
  مصاريف تقنية المعلومات  ٣٢.٨٩٣   ٢٩.٠١٦ 
  مصاريف دعاية وتسويق  ٢٧.٩٩١   ٣٣.٣٨٣ 
  اتصاالت ومرافق  ٢٥.٤٥٤   ١٣.٤٥٨ 

 اشتراكاترسوم   ٤.٣٨٨   ٣.١١٧ 
  إصالحات وصيانة  ٤.١٣٣   ٣.٣٢٢ 
  تكاليف تأمين  ١.٤٩٣   ١.٨٩١ 
 مصاريف أخرى ٣٩,١٥٩ ٨٥,١٨٦

٢٩٧,٥٦٣ ٢٩٠,٦٥٠  

  
  
 
 مصروف الضريبة ٣٢
 ٢٠١١   ٢٠١٢ 

   مصروف الضريبة الحالية
 ٢,٢٨٢ ٥,٨١٧  لحالية االسنة 

  ٢,٢٨٢ ٥,٨١٧ 
    مصروف ضريبة مؤجلة

 - )٥,٦٦٣( تكوين وعكس فروق مؤقتة
 - ١,٤٠٤  تخفيض معدل الضريبة

 - ٤٠٠  ضريبة غير معترف بها سابقا تحقيق خسائر
 )٣,٨٥٩( - 

 ٢,٢٨٢ ١,٩٥٨ مصروف الضريبة إجمالي
  
  



قشة
لمنا
خة ل
نس

  ق.م.مصرف قطراالسالمي ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف ريال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة ل
 

-٩٤- 
  

  
  
   محتملة التزاماتو مطلوبات  ٣٣
      
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

   المطلوبات المحتملة
 ٣,٧١٨,٥٧٢ ٤,٧٤١,٨٧٢ تسهيالت غير مستغلة 

 ١٥٩,٧١٧ ٤٢٠,٣٢١ قبوالت بنكية
 ٣,٣٥٨,٠٠٦ ٥,٦١١,١٢٦ نخطابات ضما

 ٤٦٠,٣٩٨ ١,٤٧٠,٠١١ ات مستنديةاعتماد
 ٧,٦٩٦,٦٩٣ ١٢,٢٤٣,٣٣٠ 

   التزامات 
 - ١,١٢٨,٤٠٠ )١(ستثمار التزام ا

 ٦,٦٩٢,٠٨٢ ١٠,٧٧٩,٨٣٩ أدوات إدارة مخاطر أخرى 
 ٦,٦٩٢,٠٨٢ ١١,٩٠٨,٢٣٩ المجموع

   
   تسهيالت غير مستغلة

. امات في السنة المقبلةينتهي معظم تلك االلتز. تمثل االلتزامات بتقديم االئتمان التزامات تعاقدية لمنح تمويالت وائتمان متجدد
بما أن االلتزامات قد تنتهي دون أن يتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية 

  .مستقبلية

 
 ات مستنديةواعتماد قبوالت بنكية وخطابات ضمان

موعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث تلزم المجالمستندية  الضمان واالعتماداتإن القبوالت البنكية وخطابات 
  .اإلئتمان المرتبطة بالتمويالت لدى خطابات الضمان واالعتمادات المستندية الجاهزة للسحب نفس مخاطر. محدد

  
 :مالحظة

 والتي ،القابضة هيرميس مجموعة مع اتفاقية) للمصرف تابعة شركة( كيوانفست أبرمت ،٢٠١٢ مايو ٦ بتاريخ )١(
 البنية أعمال صندوق و االستثمارية المصرفية والخدمات األصول إدارة و البحوث و الوساطة عاتقطا تشمل
 القابضة هيرميس المالية المجموعة ستدخل، االتفاقية بمقتضى. القابضة هيرميس ةيالمال للمجموعة التابعة التحتية

% ٦٠ بنسبة مملوكة م.م.ذ قطر هيرميس المالية المجموعة شركة مسمى تحت مشترك مشروع في نفستاكيو مع
 الحق القابضة هيرميس المالية المجموعة وتملك كما .القابضة هيرميس المالية للمجموعة% ٤٠و م.م.ذ لكيوانفست

 من شهراً ٣٦الى  ١٢ بين ما الفترة خالل وقت اي في لكيوانفست المشترك المشروع في حصتها كامل بيع في
 المجموعة حصة كامل على االستحواذ حق انفست كيو وتملك كما. مصري جنيه رمليا بقيمة االتفاقية توقيع تاريخ
 ٦٠١ بقيمة االتفاقية توقيع تاريخ من شهراً ٣٦ الى ١٢ بين ما وقت أي في %٤٠والبالغة  القابضة هيرميس المالية
هاء المشروع المشترك عند إنت .أعلى أيهما ،بسقف مقيدة المعاملة تاريخ في العادلة بالقيمة أو قطري ريال مليون

من رأس المال األساسي في أعمال إدارة الموجودات بالقيمة السوقية % ٦٠سوف تقوم كيو إنفست باإلستحواذ على 
  .  من المجموعة المالية هيرميس القابضة

  .االتفاقية القابضة هيرميس المالية للمجموعة العادية غير العامة الجمعية اعتمدت ،٢٠١٢ سبتمبر ١٦ بتاريخ          
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  )تابع(محتملة  التزاماتو مطلوبات  ٣٣

 يتوقع حيث، من الجهات الرقابية النهائية الموافقات على بالحصول القابضة هيرميس المالية المجموعة و انفست كيو تقوم

  .٢٠١٣ سنة من االول الربع في المعاملة اكتمال

 شركة مال رأس من% ٦٠ على لالستحواذ قطري ريال ونملي ٣٠ مبلغ  بدفع انفست كيو قامت، ٢٠١٢ سنة نهاية بعد

 هيرميس المالية المجموعة بين المبرم العقد بموجب. االسهم في المساهمة طريق عن م.م.ذ قطر هيرميس المالية المجموعة

 المالية ةالمجموع شركة الى قطري ريال مليون ٨٨٠ البالغ المبلغ المتبقي بدفع انفست كيو ستقوم، انفست كيو و القابضة

 لالستحواذ م.م.ذ قطر هيرميس المالية المجموعة شركة قبل من المبلغ هذا استخدام سيتم .االكتمال عند م.م.ذ قطر رميسيه

 على باالستحواذ انفست كيو ستقوم،  سبق ما الى باالضافة .القابضة هيرميس المالية المجموعة من المستهدفة الشركات على

 لرأس المقابل سيكون. النهائي االغالق تاريخ في القابضة هيرميس المالية المجموعة من صولاال ادارة مال رأس من% ٦٠

  .قطري ريال مليون ٢١٨ ب المقدرة و النهائي االغالق تاريخ قبل العمل يوم السائدة السوقية القيمة االساسي المال
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   )تابع(محتملة  التزاماتو مطلوبات  )٣٣(
  

 ايجاريةات التزام 
 :عقود اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي 
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
     
  ١٧.٨٥٩   ٢٠.٨١٣  أقل من سنة 
  ٣١.٣٠٩   ٦٦.٠٠٢  بين سنة وخمسة سنوات 
  ١٣.٢٢٨   ١٢.٠٦٧  سنوات ٥أكثر من  
   ٦٢.٣٩٦   ٩٨.٨٨٢  
  
  
 
  بات االستثمار المطلقتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسا   ٣٤

   
       القطاع الجغرافي

 :الجغرافي حسب التوزيع ق أصحاب حسابات االستثمار المطلقفيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقو
       

 قطر ٢٠١٢

دول مجلس 
التعاون 
 الخلیجي
 أوروبا األخرى

أمریكا 
  المجموع  أخرى الشمالیة

       
 نقد وأرصدة لدى بنوك

  ٣.٦٤٣.٧٣٥   ١٤٥.٦٠٠     -   ٣     -   ٣.٤٩٨.١٣٢  مركزية
  ٨.٧٥٧.٩٦٣   ٣٩١.١٢٢   ١٤.٥٨٢   ٥٠٨.٣٣٢   ٢.٩٣٨.٤٠٩   ٤.٩٠٥.٥١٨  البنوكأرصدة لدى 

  ٤٣.١٣٧.٣٣٤   ٧٠٤.٥١٧   ٧٢.٨٠٠   ١.١٥٩.٢٩٥   ٨١٩.٧٩٦   ٤٠.٣٨٠.٩٢٦  موجودات تمويل
  ١٣.٣٥٥.٧٥٨   ٥٢٦.١٨٤   ٢٦٥.٨٣٢   ٥٩٠.٦٤٣   ١.١٢٠.٤١٧   ١٠.٨٥٢.٦٨٢  استثمارات مالية

استثمارات في شركات 
  ٨٧٥.٣١١   ٢٧٠.١٠٦     -   ٩٨.٧٨٨     -   ٥٠٦.٤١٧   زميلة

  ٧٧٤,٢٣٢     -     -   ٣٥٨,٧٦٣     -   ٤١٥,٤٦٩  استثمارات عقارية
موجودات شركة تابعة 

 ٢٩٣,٦٣٨    -     -    ٢٩٣,٦٣٨    -     -   محتفظ بها للبيع
  ٣٧٧,٣٦٦     -     -   ٢,٧٤٤   ٢,٥٩٩   ٣٧٢,٠٢٣  موجودات ثابتة

  ٢٤٩,٨١٩     -     -   ٣٧٤   ٨٢٦   ٢٤٨,٦١٩  موجودات غير ملموسة
  ١,٧٢٦,٩٠٦  ١٣,٥١٠  ٣,٦٧٣   ٢٠٩,٤٩٧   ٧٧,٨٤٤   ١,٤٢٢,٣٨٢  موجودات أخرى

 إجمالي الموجودات 
 

٦٢,٦٠٢,١٦٨ 
 

٤,٩٥٩,٨٩١  
 

٣,٢٢٢,٠٧٧  
 

٢,٠٥١,٠٣٩   ٣٥٦,٨٨٧  
 

٧٣,١٩٢,٠٦٢  
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  )تابع( تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق   ٣٤

  
  )تابع( القطاع الجغرافي

 
     ق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات وحقو

       المطلوبات
 ١٠,٣٧١,٥١٨ ٢,٠٩٤,٤٩٢ - ٤٢١,٦٠٠ ٢,٩٣٧.٦٤٨ ٤,٩١٧,٧٧٨ أرصدة حسابات البنوك
 ٩.٠٨١.٨٨٠ ٧.١٠٣ ١٣١ ٢٤.٩٨٧ ٤٤.٧٨٠ ٩.٠٠٤.٨٧٩ حسابات العمالء الجارية

 ٥.٤١٥.٦٢٨ - - - - ٥.٤١٥.٦٢٨ تمويل صكوك
 ٢٠٥.١٨٢ - - ٢٠٥.١٨٢ - -  مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

 ١.٠٠١.٣٦٧ ٣.٣١٢ - ٥٤٠ ١.٢١٧ ٩٩٦.٢٩٨ مطلوبات أخرى
 ٢٦.٠٧٥.٥٧٥ ٢.١٠٤.٩٠٧ ١٣١ ٦٥٢.٣٠٩ ٢.٩٨٣.٦٤٥ ٢٠.٣٣٤.٥٨٣ مالي المطلوباتإج
       

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار
 ٣٤.٠٦٥.٤٨٢ ١٦.٥٦٧ ١١٤.٩١٢ ٤٦٣.٢٩٢ ٢.٢٧٦.٥١٧ ٣١.١٩٤.١٩٤ المطلق

       
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

 ٦٠.١٤١.٠٥٧ ٢.١٢١.٤٧٤ ١١٥.٠٤٣ ١.١١٥.٦٠١ ٥.٢٦٠.١٦٢ ٥١.٥٢٨.٧٧٧ حسابات االستثمار المطلق
       

  
 
       

 قطر ٢٠١١

دول مجلس 
التعاون 
 الخلیجي
 أوروبا األخرى

أمریكا 
  المجموع  أخرى الشمالیة

       
  ١.٨٣٢.٥١٣     -     -     -     -   ١.٨٣٢.٥١٣  مركزية بنوكأرصدة لدى نقد و

  ٧.٣٦٨.٧٠٥   ١٠٥.٤٩٤   ٢٢٢.٨٩٢   ٩٢٢.٢٧٦   ١.٤٤٧.١٤٩   ٤.٦٧٠.٨٩٤  البنوكأرصدة لدى 
  ٢٩.٥٩٥.٨٧٠   ٩.٥١٩     -  ١.١٣٤.٠٢٧   ٢١٩.٠٨٦   ٢٨.٢٣٣.٢٣٨  موجودات تمويل
  ١٤,٨١٠,١٨٨   ٧٤٠,٤٨٨  ٢٦٤,٧٤٤  ٨٣٥,٩٩٢   ٩٢٤,٥٧٠   ١٢,٠٤٤,٣٩٤  استثمارات مالية

  ٨٨٤,٩١٧   ٢٨٤,٤٦١     -   ٩٣,٦٧٩     -   ٥٠٦,٧٧٧   استثمارات في شركات زميلة
 ٦٩٣,٠٦٠    -     -   ٣٥٨,٧٦٢     -  ٣٣٤,٢٩٨ استثمارات عقارية

موجودات شركة تابعة محتفظ بها 
  ٣٢٤,٥٠٥     -     -   ٣٢٤,٥٠٥     -     -   للبيع

 ٣٦٢,١١٥     -     -   ٣,٦٥٢     -   ٣٥٨,٤٦٣  موجودات ثابتة
  ٢٥٦,١٣٦    -     -     -     -   ٢٥٦,١٣٦  موجودات غير ملموسة

 ٢,١٤٦,٨٧٧  ١٤,٩٠٩     -   ١٥٩,٤٣٦     -  ١,٩٧٢,٥٣٢ موجودات أخرى
  ٥٨,٢٧٤,٨٨٦   ١,١٥٤,٨٧١   ٤٨٧,٦٣٦   ٣,٨٣٢,٣٢٩   ٢,٥٩٠,٨٠٥   ٥٠,٢٠٩,٢٤٥  إجمالي الموجودات 
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  )تابع( لقتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المط   ٣٤  

  
 

    المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق
       المطلوبات

 حساباتأرصدة 
  ١٣.٣٤٢.٢٦٢   ١.٩٩٨.٢٣٧     -   ٨٢١.٦٦٨   ٥.٣٩٦.٩٠٤   ٥.١٢٥.٤٥٣  بنوكال

حسابات العمالء 
  ٩.١٩٨.٦٨٢     -     -   ٥٩٧     -   ٩.١٩٨.٠٨٥  الجارية
  ٢.٧١٦.٦٩١     -     -     -     -   ٢.٧١٦.٦٩١   تمويل صكوك

مطلوبات شركة 
تابعة محتفظ بها 

  ١٩٥.٢٨٢     -     -   ١٩٥.٢٨٢     -     -   للبيع
  ١.٣١٧.٧٠٨   ١٩٧   ٢.٦٢١   ١٧.٩٤٠     -   ١.٢٩٦.٩٥٠  مطلوبات أخرى

  ٢٦.٧٧٠.٦٢٥   ١.٩٩٨.٤٣٤   ٢.٦٢١   ١.٠٣٥.٤٨٧   ٥.٣٩٦.٩٠٤   ١٨.٣٣٧.١٧٩  إجمالي المطلوبات
       

حقوق أصحاب 
 حسابات االستثمار

 ١٨,٦٥٣,٨٣٧    -     -     -     -  ١٨,٦٥٣,٨٣٧  المطلق
       

إجمالي المطلوبات 
وحقوق أصحاب 

حسابات االستثمار 
 ٤٥,٤٢٤,٤٦٢ ١,٩٩٨,٤٣٤ ٢,٦٢١ ١,٠٣٥,٤٨٧ ٥,٣٩٦,٩٠٤ ٣٦,٩٩١,٠١٦ المطلق
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  حقاقآجال االست  ٣٥
   

 سنوات ٣ -سنة  سنة - أشھر  ٦ أشھر ٦-٣ أشھر ٣حتى  ٢٠١٢
 ٣أكثر من 
  المجموع  سنوات

       
بنوك أرصدة لدى نقد و

  ٣.٦٤٣.٧٣٥   ١.٩٢٦.٨٥٩     -     -     -   ١.٧١٦.٨٧٦  مركزية
  ٨.٧٥٧.٩٦٣     -   ٨٤.٤٩٤   ٣٤.٨٩٨   ١١٢.٥٨٧   ٨.٥٢٥.٩٨٤  بنوكالأرصدة لدى 

  ٤٣.١٣٧.٣٣٤   ١٣.٨٦٩.٠٥٠   ١١.٥٨٣.٤٨٦   ٣.٠٢٩.٥٠٥   ٣.١٥٦.٦٦١   ١١.٤٩٨.٦٣٢  ودات تمويلموج
  ١٣.٣٥٥.٧٥٨   ٣.٦٢٥.٧١٥   ٩.٠٢١.٨٤٠   ٢٣.٢٠٠   ١٠٤.٢٢٨   ٥٨٠.٧٧٥  استثمارات مالية

استثمارات في شركات 
  ٨٧٥.٣١١   ٨٧٥.٣١١     -     -     -     -   زميلة

  ٧٧٤.٢٣٢   ٧٧٤.٢٣٢     -     -     -     -  ةاستثمارات عقاري
تابعة  موجودات شركة

  ٢٩٣.٦٣٨     -     -   ٢٩٣.٦٣٨     -     -   للبيع محتفظ بها
  ٣٧٧.٣٦٦   ٣٧٧.٣٦٦     -     -     -     -  موجودات ثابتة

  ٢٤٩.٨١٩   ٢٤٩.٨١٩     -     -     -     -  موجودات غير ملموسة
 ١,٧٢٦,٩٠٥ ٥٩٤,٠٨٦  ٥٦٢.٨١١   ٢٠٣.٧٦٥   ٢٣.٠٢٠   ٣٤٣.٢٢٣  ت أخرىموجودا

 ٧٣,١٩٢,٠٦١  ٢٢.٢٩٢.٤٣٨   ٢١.٢٥٢.٦٣١   ٣.٥٨٥.٠٠٦  ٣,٣٩٦,٤٩٦ ٢٢.٦٦٥.٤٩٠  إجمالي الموجودات 
       

    حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و
   

       المطلوبات
       

  ١٠.٣٧١.٥١٨   ١٩٧.٦٠٢   ٢.٠٨٣.٠٣٦   ٢.٠٧١.٨٧٩   ٥٥١.٠٩٠   ٥.٤٦٧.٩١١  نوكبال حساباتأرصدة 
  ٩.٠٨١.٨٨٠     -     -     -     -   ٩.٠٨١.٨٨٠  حسابات العمالء الجارية

  ٥.٤١٥.٦٢٨   ٢.٧١٩.٦٠٢   ٢.٦٩٦.٠٢٦     -     -     -   تمويلصكوك 
مطلوبات شركات تابعة 

  ٢٠٥.١٨٢     -     -   ٢٠٥.١٨٢     -     -   محتفظ بها للبيع
 ١.٠٠١.٣٦٧  ٢٤٨.٣٣٩  ٢٤٤.٠٠٧  ١٩٠.٢١٥ ١٠٩.٨٠٣  ٢٠٩.٠٠٣ مطلوبات أخرى

 ٢٦,٠٧٥,٥٧٥  ٣.١٦٥.٥٤٣   ٥.٠٢٣.٠٦٩   ٢.٤٦٧.٢٧٦  ٦٦٠,٨٩٣  ١٤.٧٥٨.٧٩٤  إجمالي المطلوبات
       

حقوق أصحاب حسابات 
 ٣٤,٠٦٥,٤٨٢  ١٩٦.٢٨٠   ٧.٠٥٩.٧٩٨   ٧.١٣٨.١٩٩   ٣.١٩٥.٠٦٧  ١٦.٤٧٦.١٣٨  االستثمار المطلق

       
إجمالي المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمار 

 ٦٠.١٤١.٠٥٥ ٣.٣٦١.٨٢٢ ١٢.٠٨٢.٨٦٦ ٩.٦٠٥.٤٧٥ ٣.٨٥٥.٩٦٠ ٣١.٢٣٤.٩٣٢ المطلق
 ١٣.٠٥١.٠٠٥ ١٨.٩٣٠.٦١٥ ٩.١٦٩.٧٦٤ (٦.٠٢٠.٤٦٩) (٤٥٩.٤٦٤) (٨.٥٦٩.٤٤١) فجوة تراكمية
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  )تابع( آجال االستحقاق  ٣٥ 

 سنة -أشھر  ٦ أشھر ٦- ٣  أشھر ٣حتى  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
 ٣ -سنة 

 سنوات
 ٣أكثر من 
  المجموع  سنوات

       
 ١,٨٣٢,٥١٣ ١,٢٢٢,٥٥٥ - - - ٦٠٩,٩٥٨ مركزيةبنوك أرصدة لدى نقد و

 ٧,٣٦٨,٧٠٥ - ٣٢٩,٨٨٠ ٢٣٥,٩٨٤ ١٥٤,٣٦٣ ٦,٦٤٨,٤٧٨ بنوكالأرصدة لدى 
 ٢٩,٥٩٥,٨٧٠ ١٠,٣٨٢,٦٠٦ ٧,٩٥٩,١٨١ ٢,٢٨٤,١٤٦ ٤,٦٨٨,٧٠٦ ٤,٢٨١,٢٣١ ودات تمويلموج

 ١٤,٨١٠,١٨٨ ٤,٥٣٨,٨٦٢ ٩,٠٢١,٨٤٠ ٢١,٧٨٠ ٤٣,٦٨٠ ١,١٨٤,٠٢٦ استثمارات مالية
 ٨٨٤,٩١٧ ٨٨٤,٩١٧ - - - -  استثمارات في شركات زميلة

 ٦٩٣,٠٦٠ ٦٩٣,٠٦٠ - - - - استثمارات عقارية
 ٣٢٤,٥٠٥ - - ٣٢٤,٥٠٥ - -  محتفظ بها للبيع موجودات شركة تابعة

 ٣٦٢,١١٥ ٣٦٢,١١٥ - - - - موجودات ثابتة
 ٢٥٦,١٣٦ ٢٥٦,١٣٦ - - - - موجودات غير ملموسة

 ٢,١٤٦,٨٧٧ ١,٢٦٠,٨٧٤ ٦٥٥,٠٤٥ ٦٧,٩٥٤ ٣٣,٩٧٧ ١٢٩,٠٢٧ موجودات أخرى
 ٥٨,٢٧٤,٨٨٦ ١٩,٦٠١.١٢٥ ١٧,٩٦٥,٩٤٦ ٢,٩٣٤,٣٦٩ ٤,٩٢٠,٧٢٦ ١٢,٨٥٢,٧٢٠ إجمالي الموجودات 

       
    حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و

   
       المطلوبات

       
 ١٣,٣٤٢,٢٦٢ - ٤,٧٨٢,٥٥٦ ٩١٦,٠٣١ ٩٠٧,٢٨١ ٦,٧٣٦,٣٩٤ حسابات البنوكأرصدة 

 ٩,١٩٨,٦٨٢  - - - ٩,١٩٨,٦٨٢ حسابات العمالء الجارية
 ٢,٧١٦,٦٩١ ٢,٧١٦,٦٩١ - - - - التمويل صكوك

 ١٩٥,٢٨٢ -  ١٩٥,٢٨٢ - -  مطلوبات شركة تابعة محتفظ بها للبيع
 ١,٣١٧,٧٠٨ - ٥٨٦,٠٥٥ ٢٩٦,٦٠٣ ١٤٨,٣٠٢ ٢٨٦,٧٤٨ مطلوبات أخرى

 ٢٦,٧٧٠,٦٢٥ ٢,٧١٦,٦٩١ ٥,٣٦٨,٦١١ ١,٤٠٧,٩١٦ ١,٠٥٥,٥٨٣ ١٦,٢٢١,٨٢٤ إجمالي المطلوبات
أصحاب حسابات االستثمار حقوق 
 ١٨٫٦٥٣٫٨٣٧ - ٥٠٠,٥٧٣ ٦,٦١٥,١٥٦ ٢,٠٤٩,٨١١ ٩,٤٨٨,٢٩٧  المطلق

       
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 

 ٤٥,٤٢٤,٤٦٢ ٢,٧١٦,٦٩١ ٥,٨٦٩,١٨٤ ٨,٠٢٣,٠٧٢ ٣,١٠٥,٣٩٤ ٢٥,٧١٠,١٢١ حسابات االستثمار المطلق

 ١٢,٨٥٠,٤٢٤ ١٦,٨٨٤,٤٣٤ ١٢,٠٩٦,٧٦٢ (٥,٠٨٨,٧٠٣) ١,٨١٥,٣٣٢ (١٢,٨٥٧,٤٠١)  فجوة تراكمية
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 السهم األساسي والمخفف من الربحعائد   ٣٦

    
يمثل عائد السهم من األرباح حاصل قسمة نصيب المساهمين في صافي األرباح السنوية على المتوسط المرجح للعدد   

 .الكلي لألسهم المصدرة خالل السنة
    ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ١.٣٦٥.١٤٩ ١.٢٤١.٤٤٥ حصة المساهمين في صافي ربح السنة 
 ٢٣٢.٤٠٩ ٢٣٦.٢٩٣ القائمة لعدد األسهمرجح المالمتوسط  
 ٥,٨٧ ٥.٢٥  )لكل سهم قطريريال ( األساسي والمخفف سهمعائد ال 
 :كما يلي لعدد األسهممتوسط المرجح التم احتساب  
    ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٢١٥.١٤٥ ٢٣٦,٢٩٣ يناير ١ألسهم في المرجح لعدد امتوسط ال 
 ١٧.٢٦٤ - تثمارأثر األسهم المصدرة لجهاز قطر لالس 
 ٢٣٢.٤٠٩ ٢٣٦,٢٩٣ ديسمبر ٣١في ألسهم المرجح لعدد امتوسط ال 
  
   
   

   هما في حكمالنقد و  ٣٧

أقل  اصلية تواريخ استحقاقلها التي األرصدة التالية و حكمة في وماالنقد  يتضمن ،الموحدة لغرض بيان التدفقات النقدية 
 :من ثالثة أشهر

   ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    

باستثناء حساب احتياطي مصرف قطر المركزي ( بنوك مركزيةوأرصدة لدى نقد  
 ٦٠٩.٩٥٨ ١,٧١٦,٨٧٦ )المقيد

 ٧.٢٠٣.٠٦٠ ٨,٥٢٥,٩٨٤ أرصدة حسابات البنوك 
  ٧.٨١٣.٠١٨ ١٠,٢٤٢,٨٦٠ 
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 األطراف ذات العالقة ٣٨
رف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الط 

تمارس عليها  وكيانات الرئيسين المساهمينتتضمن األطراف ذات العالقة . ة والتشغيليةاآلخر في اتخاذ القرارات المالي
 .نفوذا هاما وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة والمساهمونالمجموعة 

   

  :لعالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يليمعامالت األطراف ذات ا 
  

 
 

٢٠١١  

 
 
٢٠١٢ 

 
 ىأخر

  
أعضاء 

 مجلس اإلدارة
  شركات
 زميلة

 
 ىأخر
  

أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

  شركات
   زميلة

     
  

 
   

 
  موجودات  

  تمويل موجودات ٢,٥٧٠,٥٥٥ ٣٢٥,٥٥٠  - ٢,٢٢١,٦٩٢  ٢٠٩,٧١٤  -
  موجودات أخرى ٣٨,٩١٤ - ٢١٢,٠٩٣ ١٠٥,٠٣٩ - ١٤٥,٩٠٩

٧,٧٩١ ١٢٨,٥٤٠  ٣٩,٧٦٧ ١٧٢,٤٦٠ ١٥٢,٤٠٢  ١٧٢,٢٨٩ 

حقوق أصحاب 
حسابات اإلستثمار 

  المطلق

           
بيان بنود خارج 

      :المركز المالي

١٨٤,٢٤٢  ١,٠٣٥,٢٥٦ ٨٢٩,٥٦٢  ٢٦,٤٩٥  ٦٤٧,١٣٧  -  

مطلوبات محتملة 
وضمانات 

  والتزامات أخرى

        

      
الدخل  انبيبنود 

 :الموحد
  وعموالت رسوم - ٤,٥٨٧ ٣,١٤٤ ٤١,٢٣٤ ٦,٩٦٦  ٣,٨٢٢

-  ٩,٦٤٠ -  ١,٥٠٨  ٢٣,٣٧٣  -  
أرباح ودائع 

  مدفوعة

 
٦,٥٣٨ - -  ١٠,٠١٧ - - 

 أخرى
  

  
 :باإلدارة العليا خالل السنة التالي نليوتتضمن مكافآت المسؤ 
      
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
      
 ٤١٫٢٣٩  ٥٦٫٦٨٨  لمنافع موظفيين قصيرة األج 
 ٣٨٫٨٧٣  -  مدفوعات حقوق تسدد على أساس األسهم 
   ٨٠٫١١٢  ٥٦٫٦٨٨ 
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 الزكاة  ٣٩

مساهميها ال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن . المساهمينيتم تحمل الزكاة بشكل مباشر من قبل   
 .للنظام األساسيوفقا 

    

 يةهيئة الرقابة الشرع  ٤٠

من العلماء المتخصصين في مبادئ الشريعة ويحرصون على  ثالثةتتألف هيئة الرقابة الشرعية في المجموعة من   
تتضمن مراجعة . التزام المجموعة بالمبادئ اإلسالمية العامة وعملها وفقا إلى الفتاوى الصادرة والقوانين اإلرشادية

ات المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن أنشطتها تتم المجموعة فحص الدليل المتعلق بالوثائق واإلجراء
  .مزاولتها وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية

    
 المسؤولية االجتماعية  ٤١

قامت . تقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتها من خالل التبرعات لالنشطة الخيرية والمؤسسات عند وجود ارباح  
من صافي األرباح % ٢,٥والتي تمثل نسبة  ٢٠١٢ن ريال قطري خالل سنة مليو ٣١المجموعة بتخصيص مبلغ 

مليون ريال  ٣٤: ٢٠١١( ٢٠١٠واإلضاحات المتممة والصادرة خالل سنة  ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقاً للقانون رقم 
  ).قطري

    

 األحداث الالحقة  ٤٢

من رأس مال % ٦٠ستحواذ على مليون ريال قطري لإل ٢,٢٧بدفع  المجموعةقامت  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ بعد تاريخ  
من  ٣٣عنه في إيضاح  م كما تم اإلفصاحم عن طريق اإلكتتاب في األسه.م.المالية هيرميس قطر ذشركة المجموعة 

 .البيانات المالية الموحدة
   

 أرقام المقارنة  ٤٣

على التناسق مع متى كان ذلك ضروريا للمحافظة  ٢٠١١أرقام المقارنة المعروضة في سنة تمت إعادة تصنيف   
غير أنه لم يكن إلعادة التصنيف هذه أي أثر على صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق الملكية . ٢٠١٢أرقام سنة 

  .الموحدة للسنة المقارنة
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  األمبيان المركز المالي للبنك   ٤٤

  
 

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في 

   
   الموجودات

 ١.٨٣٢.٤٥٦ ٣,٤٩٨,١٣١ مركزية بنوكنقد وأرصدة لدى 
 ٦.٤٨٠.٩٩٤ ٧.٣٩٩.٤٩٧  أرصدة لدى بنوك
 ٢٩.٥٥٧.٨٠٤ ٤٢,٥٥١,٥١٢  موجودات تمويل
 ١٤,٥٢٩,٩٠١ ١٣.٩٣٤.٩٤٢  استثمارات مالية

  ٦٩٣,٥٤١ ٦٨٦,٨٣٠ زميلة  تابعة و شركاتات في استثمار
 ٦٩٣,٠٦٠ ٧٧٤.٢٣٢ استثمارات عقارية

 ٣٢٩.٩٤٩ ٣٥١,٢٥٥  موجودات ثابتة
 ٣٥.٥٠٩ ٣٠,٢٤٨ غير ملموسةموجودات 

 ١,٣٤٤,٩١٧ ١,١٢٠,٦٥٦ موجودات أخرى
 ٥٥,٤٩٨,١٣١ ٧٠,٣٤٧,٣٠٣  تإجمالي الموجودا

   
    
    

   المطلوبات
 ١٢,٢٩٩,٧٦٠ ٩.٩٨٣.٨٦٤  نوك أرصدة حسابات الب

 ٩,١٩٨,٠٨٥ ٩,٠٦٠,٠٠٨ حسابات العمالء الجارية
 ٢.٧١٦.٦٩١ ٥,٤٣٩,٢٩٤  صكوك تمويل

 ١.٢٣٩.٩٤٣ ٩٠٣,٢١٤ مطلوبات أخرى
 ٢٥,٤٥٤,٤٧٩ ٢٥,٣٨٦,٣٨٠ تإجمالي المطلوبا

    
 ١٨.٦٦٩.١٨٦ ٣٣.٢٥١.٩٧٨ أصحاب حساب االستثمار المطلقحقوق 

    
    لكيةحقوق الم
 ٢.٣٦٢.٩٣٢ ٢.٣٦٢.٩٣٢ رأس المال

 ٦.٣٥٣.٤٥٩ ٦.٣٥٣.٤٥٩  احتياطي قانوني
 ٤٢٨.٥٠٠ ٧٦٣,٢١٣  احتياطي مخاطر

 ٦٦٤,١٢١  ٧٩,٤٨٥  احتياطي عام
 (٢٦.٦٤٦) ٤٢,٢٨٤  احتياطي القيمة العادلة

 (٥,٦٥٦) - احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 - ١٢٩,٤٩٥ احتياطيات أخرى

  ١,٠٦٣,٣١٩ ٨٨٦,١٠٠  مقترح توزيعهانقدية  أرباح
 ٥٣٤,٤٣٧ ١,٠٩١,٩٧٧ ةأرباح مدور

 ١١,٣٧٤,٤٦٦ ١١,٧٠٨,٩٤٥  الملكيةحقوق إجمالي 
   

وحقوق  قوق أصحاب حساب االستثمار المطلقإجمالي المطلوبات وح
 ٧٠٫٣٤٧٫٣٠٣  لكيةالم

 ٥٥,٤٩٨,١٣١ 
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       األمبيان الدخل للبنك   ٤٥
       

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
    

 ١.٧٨٠.٢٠٠  ٢.٠٤٨.٩٩٥ صافي إيراد أنشطة التمويل
 ٥٠٩.٦٩٠  ٦٠١.٩١٧ أنشطة االستثمارصافي إيراد 

 ٢.٢٨٩.٨٩٠  ٢.٦٥٠.٩١٢ اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار صافي إجمالي
    

 ٢٥١.٢٩٩  ٣٠٣.٨١٧ إيراد رسوم وعموالت 
 (٢٣,١٣١)  (٥٥,٤٥٧) مصروف رسوم وعموالت

 ٢٢٨,١٦٨  ٢٤٨,٣٦٠ صافي إيراد الرسوم والعموالت
    

 ٣٣,٨٣٢ األجنبيلنقد صافي ربح عمليات ا
 ٣٠,٦٤٥ 

 )١٠,٩٥٥(  شركات زميلة الحصة من نتائج
 ٧,٣٧١ 

 -  ١٠,٨٦٦  إيرادات أخرى

  ٢٫٩٣٣٫٠١٥ إجمالي اإليرادات 
 ٢,٥٥٦,٠٧٤ 

    

 )٢٧٥,٨٦٦(  )٣٤٢,٧٩٧( تكاليف الموظفين

 (٤٢,٧٣٨)   (٥١,٧٤٨) هالك وإطفاءستإ
  (١٠٥.٨٥٤)   )١٢٠٫٦٢٥(  حصة حملة الصكوك من الربح

 )٢٠٥,٦١٧(  )٢٢٩٫٧٥١(  مصروفات أخرى
 )٦٣٠,٠٧٥(  )٧٧٤٫٩٢١(  إجمالي المصاريف

    

 )٧,٤٣٢(  (٢٤٤,١٤٦) ماليةفي قيمة استثمارات  انخفاضخسائر صافى 

 )١٣,٠٠١(  )١٥٨,٤٦٣( تمويلفي قيمة موجودات انخفاض صافي خسائر 
 ستثماراال للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات الربحصافي 
 المطلق

 
١,٩٠٥,٥٦٦  ١٫٧٨٥٫٤٨٥ 

    
قبل حصة البنك  المطلق العائد على أصحاب حسابات االستثمار

 كمضارب
(٨٥٨,٩١٠) 

 )٨٣١,٩٨٩( 

 ٤٢١,٥٨٥  ٤٢٧,٦٧٤  حصة البنك كمضارب
 (٤١٠,٤٠٤)  )٤٣١٫٢٣٦(  المطلق العائد على أصحاب حسابات االستثمار: ناقصا

     
    
     

 ١٫٣٥٤٫٢٤٩ للسنة صافي الربح
 ١,٤٩٥,١٦٢ 

 




