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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31
  2019  2018 
 )مراجعة(  )مراجعة( إيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

 1,273,144  1.448.728  صافي إيرادات األنشطة التمويلية 
 166,937  226.499  صافي إيرادات أنشطة االستثمار

 1,440,081  1.675.227  إجمالي صافي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار 

 180,102  180.395  إيرادات رسوم وعموالت  
 (39,429)  (40.624)  مصروفات رسوم وعموالت  

 140,673  139.771  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

 49,570  23.161  صافي أرباح عمليات النقد األجنبي
 42  1.682  الحصة من نتائج شركات زميلة  

 5,773  9.645  إيرادات أخرى

 1,636,139  1.849.486  إجمالي اإليرادات 

 (161,898)  (150.136)  تكاليف الموظفين
 (22,931)  (20.326)  إهالك وإطفاء

 (52,595)  (77.627)  حصة حملة الصكوك من الربح
 (105,854)  (96.648)  مصروفات أخرى

 (343,278)  (344.737)  إجمالي المصروفات

 (66,270)  (14.749)  خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية صافي 
 (155,401)  (193.477)  صافي خسائر انخفاض في قيمة موجودات تمويل

 15,279  5.972  ىخرأقيمة انخفاض  خسائر

صحاب حسابات االستثمار ألوالعائد  صافي الربح للفترة قبل الضريبة
 1,086,469  1.302.495  غير المقيدة

 (487,451)  (622.601)  غير المقيدةناقًصا: العائد ألصحاب حسابات االستثمار 

 599,018  679.894  صافي الربح للفترة قبل الضريبة

 (2,505)  (5.795)  مصروف الضريبة

 596,513  674.099  صافي الربح للفترة

     صافي ربح الفترة العائد إلى:
 625,248  685.232  المساهمين في المصرف

 (28,735)  (11.133)  حصص غير مسيطرة

 596,513  674.099  صافي الربح للفترة

 السهم الواحدعلى  اتالعائد
 2.65  2.90 12 )لاير قطري لكل سهم( للسهم ةالمخفف /ةاألساسي اتعائدال
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  الموحد المختصر التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 2019مارس  31في  أشهر المنتهية لفترة الثالثة
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  احتياطي قانوني رأس المال 
احتياطي 
  مخاطر

احتياطي 
  عام

احتياطي 
  العادلةالقيمة 

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

احتياطيات 
   أرباح مدورة  أخرى

أجمالي الحقوق 
العائدة للمساهمين 

  مصرفالفي 
حصص غير 

  مسيطرة

صكوك مؤهلة 
كرأس مال 

  إضافي
 إجمالي

 حقوق الملكية
 ---------------------------------------------------------------------------------------------لاير قطري ألف------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                       
 31د في الرصي

 2018 ديسمبر
 20,739,377  4,000,000  1,319,081  15,420,296  4.263.684  216,820  (348,424)  154,458  81,935  2,318,875  6,370,016 2,362,932 )مدقق(

التغير في احتياطي 
تحويل العمالت 

 28.102  -  -  28.102  -  -  28.102  -  -  -  - - األجنبية
التغير في احتياطي 

 (40.006)  -  -  (40.006)  -  -  -  (40.006)  -  -  - - القيمة العادلة

 674.099  -  (11.133)  685.232  685.232  -  -  -  -  -  - - صافي ربح الفترة 

أجمالي اإليراد 
والمصروف المحقق 

 662.195  -  (11.133)  673.328  685.232  -  28.102  (40.006)  -  -  - - للفترة
موزعة أرباح نقدية 

على المساهمين 
 (1.181.466)  -  -  (1.181.466)  (1.181.466)  -  -  -  -  -  - - (15)إيضاح 

الحركة في  
الحصص غير 

 8.467  -  8.467  -  -  -  -  -  -  -  - - المسيطرة

 31الرصيد في 
 2019مارس 

 20.228.573  4.000.000  1.316.415  14.912.158  3.767.450  216.820  (320.322)  114.452  81,935  2,318,875  6,370,016 2,362,932 )مراجع(
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  الموحد )تابع(المختصر  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 2019مارس  31في  الثالثة أشهر المنتهيةلفترة 
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 رأس المال 
احتياطي 

  قانوني
احتياطي 
  مخاطر

احتياطي 
  عام

 احتياطي
القيمة 
  العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت 

  أجنبية
احتياطيات 

  أخرى

احتياطي 
مدفوعات 
على أساس 

   أرباح مدورة  األسهم

أجمالي الحقوق 
العائدة للمساهمين 

  مصرفالفي 
حصص غير 

  مسيطرة

صكوك مؤهلة 
كرأس مال 

 إضافي
 إجمالي

 حقوق الملكية
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------لاير قطري ألف------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                        
 ديسمبر 31د في الرصي
 20.880.165 4.000.000  1.590.979  15.289.186  3.949.613  11.185  216.820  (137.224)  170.173  81.935  2.263.736  6.370.016 2,362,932 )مدقق( 2017
 للتطبيق مرحلية تسوية
 المحاسبة لمعيار المبكر
 1 في 30 رقم المالية
 (977.018) -  (46.266)  (930.752)  (930.752)  -  -  -  -  -  -  - - 2018 يناير

 1الرصيد المعدل في 
 19.903.147 4.000.000  1.544.713  14.358.434  3.018.861  11.185  216.820  (137.224)  170.173  81.935  2.263.736  6.370.016 2,362,932 2018يناير 

التغير في احتياطي 
تحويل العمالت 

 (90,554) -  -  (90,554)  -  -  -  (90,554)  -  -  -  - - األجنبية
التغير في احتياطي 

 19,378 -  -  19,378  -  -  -  -  19,378  -  -  - - القيمة العادلة

 596,513 -  (28,735)  625,248  625,248  -  -  -  -  -  -  - - صافي ربح الفترة 

أجمالي اإليراد 
والمصروف المحقق 

 525,337 -  (28,735)  554,072  625,248  -  -  (90,554)  19,378  -  -  - - للفترة
ية موزعة أرباح نقد

على المساهمين 
 (1,181,466) -  -  (1,181,466)  (1,181,466)  -  -  -  -  -  -  - - (15)إيضاح 

دفوعات على أساس م
 (2,551) -  (1,272)  (1,279)  -  (1,279)  -  -  -  -  -  - - (16األسهم )إيضاح 

الحركة في الحصص 
 56,276 -  56,276  -  -  -  -  -  -  -  -  - - غير المسيطرة

 سرما 31الرصيد في 
 19,300,743 4.000.000  1,570,982  13,729,761  2,462,643  9,906  216.820  (227,778)  189,551  81.935  2.263.736  6.370.016 2,362,932 )مراجع( 2018
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  الموحدالمختصر  المقيدة االستثمار حسابات في التغيرات بيان
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
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   الحركات خالل الفترة  

 استثمار
 2019يناير  1كما في 

  إجمالي اإليراد  إعادة تقييم  استثمارات  )مدققة(
توزيعات أرباح 

   مدفوعة

رسوم 
 مصرفال

 بصفته وكيال

 
 مارس 31كما في 
 )مراجعة( 2019

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

 ألف لاير
 قطري

 
 قطري ألف لاير

               
 66.430  -   -  -  -  -  66,430 محفظة العقارات

 571.997  (1.045)   (1.645)  14.181  3.611  1.434  555,461 محفظة أوراق مالية متداولة

 621,891  1.434  3.611  14.181  (1.645)   (1.045)  638.427 

      
      
   الحركات خالل الفترة   

 استثمار

 2018يناير  1كما في 
 )مدققة(

 
استثمارات 
 )سحوبات(

 
 إجمالي اإليراد  إعادة تقييم

 

توزيعات أرباح 
 مدفوعة

 
 

رسوم 
 مصرفال

  بصفته وكيال
 2018مارس  31كما في 

 )مراجعة(

 
 ألف لاير
 قطري

 
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

 
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

 
 

 ألف لاير
 ألف لاير قطري  قطري

               
 66,430  -   -  -  -  (6,734)  73,164 محفظة العقارات

 904,918  -   -  15,934  (7,710)  13,102  883,592 محفظة أوراق مالية متداولة

 956,756  6,368  (7,710)  15,934  -   -  971,348 
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 الموحدالمختصر  التدفقات النقدية بيان
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
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 مارس 31المنتهية في أشهر  ثالثةلفترة ال 
  
 2019  2018 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 599,018  679.894 صافي الربح للفترة قبل الضريبة
 (105,166)  (12.008.671) صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 493,852  (11.328.777) األنشطة التشغيليةمن )المستخدمة في(/ صافي التدفقات النقدية 

    يةنشطة االستثماراألالتدفقات النقدية من 
 336,348  (61.830) ماليةالصافي التغير في االستثمارات 

 (19,626)  (46.942) صافي التغيرات في موجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة 
 475,416  - صافي التغيرات في استثمارات عقارية

 5,000  5.000 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 797,138  (103.772) يةنشطة االستثمارمن األ)المستخدمة في(/  صافي التدفقات النقدية

    يةنشطة التمويلاألالتدفقات النقدية من 
 (309,625)  7.472.616 التغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
 (205,000)  (205.000) أرباح مدفوعة لحملة الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي

 271,180  2.730.000 صافي المحصل من إصدار صكوك
 7,464  8.467 صافي التغيرات في حصص غير مسيطرة

 (1,181,466)  (1.181.466) المصرف على مساهميأرباح نقدية موزعة 

 (1,417,447)  8.824.617 يةنشطة التمويلاأل )المستخدمة في( /منصافي التدفقات النقدية 

 (126,457)  (2.607.932) في النقد وما يعادله النقصصافي 
 5,629,501  9.087.614 بداية الفترة -النقد وما يعادله 

 5,503,044  6.479.682 (18نهاية الفترة )إيضاح  -النقد وما يعادله 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 المنشأة الصادر عنها التقرير 1

كشركة  1982يوليو  8 مقره في دولة قطر وقد تم تأسيسه بتاريخ كيانهو ( ")"المصرف .ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي 
نوان المقر ع .8338هو  للمصرفرقم السجل التجاري  .1982لسنة  45بموجب المرسوم األميري رقم عامة مساهمة قطرية 

 الثالثةلفترة  لمصرفالمرحلية لدة حالموالمختصرة تشتمل البيانات المالية  .559ب .صالدوحة، دولة قطر،  مصرفالمسجل لل
بصفة  مصرفاليعمل  ."( "المجموعةمجتمعة بـليها إشركاته التابعة )ويشار و مصرفالعلى  2019مارس  31في المنتهية أشهر 

دة من هيئة الرقابة الشرعية دحوفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية المأساسية في األعمال المصرفية للشركات واألفراد واالستثمارات 
 .(ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي ) الشركة األم للمجموعة هي .لة قطر وفرع واحد في السودانفي دو افرعً  30ولديه  لمصرفل

 .في بورصة قطرللتداول مدرجة  مصرفالأسهم 

تتضمن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية للمصرف وشركاته التابعة والكيانات ذات الغرض الخاص 
 بين شركات المجموعة:المعامالت والتالية بعد استبعاد األرصدة 

 نشاط الشركة بلد التأسيس 

 نسبة الملكية الفعلية
مارس  31

2019 
ديسمبر  31

2018 
     

 %99.99 %99.99 أعمال مصرفية لبنان بيت التمويل العربي 
)"عقار"( ذ.م.م  شركة عقار للتطوير واالستثمار العقاري

 %49 %49 االستثمار العقاري قطر )أ(
 %39.87 %39.87 االستثمار العقاري قطر درة الدوحة لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م )ب(

 %100 %100 إصدار صكوك جزر كايمان شركة مصرف قطر اإلسالمي للصكوك المحدودة )ج(
 %100 %100 شركة تمويل قطر  الصكوك المحدودة لتمويلشركة مصرف قطر اإلسالمي 

 %99.71 %99.71 بنك استثماري المملكة المتحدة مصرف قطر اإلسالمي )المملكة المتحدة(
 %50.13 %50.13 استثماريبنك  قطر كيو إنفست ذ.م.م

 %50.13 %50.13 االستثمار العقاري لوكسمبورج فيردي لكسمبورج أس إي أر إل )د(
 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة جزر كايمان كيو لخدمات األعمال )د(

 %50.13 %50.13 ودائع استثمارية جزر كايمان كيو إلدارة السيولة المحدودة )د(
 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة موريشيوس موريشيوس )د( كيوانفست القابضة

 %50.13 %50.13 استثمارات لوكسمبورج كيوانفست لوكسمبورج اس اي آر ال )د(
 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة جزر كايمان المحدودة )د( 2كيو أي اس تي اديموندز تيراس 

)سابقاً كيو إنفست التجارية  مكيو إنفست آي بي اف ذ.م.
 %50.13 %50.13 تقديم تسهيالت تمويلية قطر   ذ.م.م( )د( القابضة
 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة جزر كايمان كيو أي ون وال ستريت لالستثمار )د(شركة 

 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )د(1كيو إثيكا 
 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة قطر )د( ذ.م.م.ي مركز قطر للمال أ يكيو إنفست يورو ب

 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )د( ذ.م.م.كيو توماهوك 
 %50.13 %50.13 تقديم تسهيالت تمويلية قطر  )د( ذ.م.م.كيو انفست ريفاين 

 %50.13 %50.13 تمويليةتقديم تسهيالت  لوكسمبورج كيو ألوي اس أي ار ال )د(
 %50.13 %50.13 االستثمار العقاري جزر كايمان ذ.م.م. )د( كيو منغوليا

 %50.13 %50.13 إدارة أصول تركيا كيوانفست بورتفوي يونيتيمي أي اس )د(
 %50.13 %50.13 شركة قابضة قطر بي أو إتش ذ.م.م. )د(
 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة قطر )د( ألوي القابضة ذ.م.م.

 %50.13 %50.13 شركة قابضة قطر )د( أدميرال القابضة ذ.م.م.
 %50.13 %50.13 شركة استثمار قابضة قطر )د(ري إكويتي كيوانفست 
 %45.62 %45.62 االستثمار العقاري جزر كايمان ال پي )د( 1كيو سڨن 

 %37.60 %37.60 سفن تشغيل شركة جزر كايمان )د( أدميرال للعمليات المحدودة

إدارة شركة عقار بحكم تمثيله أكبر عدد من األعضاء لبية األصوات في اجتماعات مجلس الحصول على أغ سلطةلديه  المصرف (أ)
 في المجلس.

وذلك السابقة الزميلة تها ى السياسات المالية والتشغيلية شرك، حصلت المجموعة على حق السيطرة عل2013يناير  1من  اعتباراً  (ب)
 اتفاقية إدارة مع باقي المساهمين في الشركة. من خالل

حيد وهو تأسست شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة لغرض و (ج)
 .مصرفإصدار الصكوك لصالح ال

السيطرة على هذه الكيانات بشكل غير مباشر عبر شركة كيو إنفست ذ.م.م. وبناء على ذلك تم اعتبار هذه  سلطة المجموعةلدى  (د)
 الكيانات شركات تابعة للمجموعة.



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 الهامةس اإلعداد والسياسات المحاسبية اأس 2

 أسس اإلعداد  )أ(

"( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة FASالمحاسبة المالية )"وفقا لمعايير المرحلية الموحدة المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
هيئة المحاسبة  وتماشيا مع متطلبات .نصوص لوائح مصرف قطر المركزي المطبقة"( وAAOIFIللمؤسسات المالية اإلسالمية )"

 (IFRS)لدولية إلعداد التقارير المالية المجموعة بالمعايير ا تسترشد"(، AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )"
 ."(FASذات الصلة بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية )" (IASBالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )

الخاص بالتقارير  34المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  عرض البياناتوبناء على ذلك فقد تم 
 .المالية المرحلية

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنوية،  المرحلية جميع الموحدة المختصرةالبيانات المالية  تتضمنال 
 ثالثةفترة ال نتائجوباإلضافة إلى ذلك، فإن  .2018ديسمبر  31للمجموعة كما في الموحدة السنوية الية ويجب قراءتها مع البيانات الم

ديسمبر  31ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2019مارس  31المنتهية في أشهر 
2019. 

تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات أحكام ومن اإلدارة إجراء  الموحدة المرحليةالبيانات المالية المختصرة إعداد يتطلب 
 .التقديرات هذهعن النتائج الفعلية  قد تختلف .للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الواردة في التقريرالمحاسبية والمبالغ 

هي  شكوكلتقدير ال الرئيسية والمصادر للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق خالل من اإلدارة بها قامتي الت الهامة كانت األحكام
  .2018 ديسمبر 31 يف المنتهية للسنة الموحدة المالية البياناتة على لمطبقا نفس تلك

 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات فيصح عنها المف لمخاطر المالية للمجموعة مع تلكإدارة اوسياسات هداف تتفق أ
 .2018 ديسمبر

 السياسات المحاسبية الهامة )ب(

المتبعة في إعداد البيانات المالية  تلكمع  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  تتوافق
 .2018 ديسمبر 31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة السنوية 

  التفسيراتوالجديدة المعايير 

 2019يناير  1من  اعتباراالسارية والتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير  (1)

 األخرى ةالمؤجل اتالمرابحة ومبيعات الدفع: 28 رقم المالية المحاسبة معيار
 اتمبيعات الدفعلمرابحة وا حول 28 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت

المرابحة السابق حول " 2 رقم المالية المحاسبة معيارمحل  28 رقم المالية المحاسبة معيار يحل. 2017األخرى في سنة  ةالمؤجل
 ".ةالمؤجل اتحول "مبيعات الدفع 20 رقم المالية المحاسبة معيارحة لطالب الشراء" وابوالمر

ذات العتراف والقياس واإلفصاحات غرض التقارير ال إعدادبمحاسبة ولبا المناسبة الخاصةمبادئ ال وضعن هذا المعيار هو الهدف م
 تلك المعامالت.للبائعين والمشترين في و ،األخرى ةالمؤجل اتبمعامالت المرابحة ومبيعات الدفعالصلة 

ً يصبح هذا المعيار ساري وليس له أثر على البيانات المالية المختصرة  2019يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد المالية لفترات على ا ا
 . الموحدة المرحلية للمجموعة

 الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعدوالتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير  (2)

 وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( 31معيار المحاسبة المالية رقم 
وكالة االستثمار )الوكالة حول  31أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

وكالة االستثمار ألدوات  إعداد تقارير محاسبية وماليةوضع المبادئ الخاصة ب هوالمعيار . الهدف من هذا 2018باالستثمار( في سنة 
كل من الموكل )المستثمر( والوكيل. سيصبح هذا المعيار من منظوري ذات الصلة  وااللتزامات)الوكالة باالستثمار( والموجودات 

ً ساري  مبكرا.  بتطبيقهمع السماح  2020يناير  1التي تبدأ في أو بعد  الماليةللفترات  ا

  تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار.



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة )ب(

 )تابع(والتفسيرات الجديدة المعايير 

 ولكنها لم تصبح سارية بعد )تابع(ة صادروالتعديالت والتفسيرات الالجديدة المعايير  (2)

 مماثلةالدوات األصكوك ووالسهم األاالستثمار في : 33 رقم المالية المحاسبة معيار
 دواتاألو صكوكوال سهماأل في االستثمار " 33 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت

"االستثمار في الصكوك  25محل معيار المحاسبة المالية السابق رقم  33يحل معيار المحاسبة المالية رقم . 2019في سنة  "مماثلةال
 واألسهم واألدوات مماثلة". 

المماثلة لالستثمار من جانب المؤسسات  تواألدواإن هدف هذا المعيار هو وضع مبادئ محسنة لتصنيف االستثمارات في الصكوك واألسهم 
يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ  بها وعرضها واإلفصاح عنها. واالعترافالمالية اإلسالمية وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية 

 مع السماح بتطبيقه مبكراً. 2020يناير  1في أو بعد 
 ار.تجري المجموعة حالياً تقييماً ألثر هذا المعي

 
 تقديم التقارير المالية لحاملي الصكوك: 34 رقم المالية المحاسبة معيار

 . 2019في  34 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
 تقديم لضمانإن هدف هذا المعيار هو وضع مبادئ تقديم التقارير المحاسبية والمالية عن الموجودات واألعمال التي تنطوي على صكوك 

يناير  1لجميع أصحاب المصلحة وخصوصا حاملي الصكوك. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  وعادلة شفافة تقارير
 مع السماح بتطبيقه مبكراً. 2020

 تجري المجموعة حالياً تقييماً ألثر هذا المعيار.
 

  الخسائراحتياطيات : 35 رقم المالية المحاسبة معيار
. 2018 سنة"احتياطيات المخاطر" في  35 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت

محل " العالية المخاطر ذات وااللتزامات االئتمانية والخسائر القيمة انخفاض" 30هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رقم يحل 
 ".واالحتياطيات المخصصات" 11 رقم المالية المحاسبة معيار

 تواجهالموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر التي  الخسائراحتياطيات  حول ماليةالو محاسبيةال تقاريرال مبادئ وضع إلى المعيار هذا يهدف
المؤسسات المالية اإلسالمية/ ) اإلسالمية المالية لمؤسساتالمعنيون، وبصفة أساسية المستثمرين المتقبلين للربح والخسارة لدى ا

مع السماح بتطبيقه مبكرا فقط في  2021يناير  1. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد (المؤسسات
 ."العالية المخاطر تذا وااللتزامات االئتمانية والخسائر القيمة انخفاض" 30حالة تبني المجموعة المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم 

 تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار. 

 : انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية30معيار المحاسبة المالية رقم 
حول انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية  30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

. يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول 2017سنة وااللتزامات ذات المخاطر العالية في 
والخسائر االئتمانية لمختلف الموجودات اإلسالمية التمويلية واالستثمارية وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالية  انخفاض القيمة

اإلسالمية )المؤسسات(، وتكوين مخصصات مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمكين مستخدمي البيانات المالية على وجه 
اصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقيتها والشكوك حولها بصورة الخصوص من تقييم المبالغ الخ

الخاص بالمخصصات واالحتياطيات، وأجزاء من  11محل معيار المحاسبة المالية رقم  30عادلة. سيحل معيار المحاسبة المالية رقم 
 ر في الصكوك واألسهم واألدوات المالية المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة.حول االستثما 25معيار المحاسبة المالية رقم 

 عليها تنطوي التي المخاطرللمخاطر إلى ثالث فئات استناداً إلى طبيعة  اتالموجودات والتعرض 30يُصنّف معيار المحاسبة المالية رقم 
( طريقة الخسائر االئتمانية، 1الموجودات:  هذهخسائر كل فئة من فئات لتقييم  )مثل مخاطر االئتمان والمخاطر األخرى( ويُحدد ثالث طرق

 ( طريقة انخفاض القيمة.3( طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق، 2

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
المتوقعة". تستخدم طريقة طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية  30يُدخل معيار المحاسبة المالية رقم 

الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة قياس مزدوجة، يتم وفقًا لها قياس مخصص الخسارة 
ض القيمة الجديد  أو خسارة ائتمانية على مدى عمر االئتمان. سيطبق نموذج انخفااً إما كخسارة ائتمانية متوقعة على مدار اثني عشر شهر

يجب إجراء العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس وللمخاطر االئتمانية،  تي تتعرضعلى الموجودات المالية ال
 الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛ 

 ناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛اختيار النماذج واالفتراضات الم 

  السوق والمخاطر المصاحبة للخسائر  للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ النسبيةوضع الرقم والترجيحات
 ؛ واالئتمانية المتوقعة

 قعةإنشاء مجموعة من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتو. 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة )ب(

 )تابع(والتفسيرات الجديدة المعايير 

 ولكنها لم تصبح سارية بعد )تابع(ة صادروالتعديالت والتفسيرات الالجديدة المعايير  (2)

 . اً ويسمح بتطبيقه مبكر 2020يناير  1أو بعد يسري المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في 

، حسبما 2017 لسنة 9أصدر مصرف قطر المركزي لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة )لوائح الخسائر االئتمانية( بالتعميم رقم 
المحاسبة المالية رقم  طبقت المجموعة لوائح الخسائر االئتماني وهي مشابهة لمعيارينطبق على البنوك اإلسالمية العاملة في قطر. 

، فقد اختارت المجموعة عدم الخسائر االئتمانية المتوقعة تلك وحسبما هو مسموح به بموجب لوائح 2018يناير  1بدءا من  30
بالتعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في الرصيد  االعترافتعديل أرقام المقارنة. تم 

 .2018يناير  1همات غير المسيطرة كما في الفتتاحي لألرباح المدورة والمساا

للبنوك اإلسالمية العاملة في قطر فيما يتعلق بالتطبيق  2018لسنة  26في أعقاب ذلك أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم 
. لذا تبنت 2017لسنة  9يمه السابق رقم تعم يحل محلوهو  2018يناير  1بدءا من  30المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم 

. برغم ذلك لم تحدد المجموعة أي تعديل أثناء تطبيق معيار 2018يناير  1بدءا من  30معيار المحاسبة المالية رقم المجموعة مبكرا 
قارنة والتعديالت على المرحلة ولوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ألغته. متطلبات عادة تعديل ارقام الم 30المحاسبة المالية رقم 

 االنتقالية ظلت هي نفسها كما في لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 القطاعات التشغيلية 3

وتقدم هذه القطاعات  للمجموعة االستراتيجيةوالتي تمثل القطاعات أربع قطاعات تشغيلية  إلىالمجموعة  قسمت، ألغراض اإلدارة
لكل من هذه القطاعات  .التقارير بالمجموعةارتها بناًء على الهيكل اإلداري والمنتجات والخدمات المختلفة وتتم إد االستراتيجية
الملخص التالي يوضح العمليات بالقطاعات تشغيلية . على التقارير اإلدارية بشكل شهري باالطالعيقوم الرئيس التنفيذي  االستراتيجية
 للمجموعة:

المؤسسات والشركات والبنوك  يتشتمل األعمال المصرفية للشركات على الخدمات المقدمة لمستثمر – للشركاتاألعمال المصرفية 
  .المشترك أو المعاشات ستثمارية مثل صناديق االستثماروالكيانات االاألخرى 

تشتمل األعمال المصرفية لألفراد على الخدمات المقدمة للعمالء األفراد من خالل الفروع المحلية  – األعمال المصرفية لألفراد
 .الشخصية ورهون االئتمان وخطوط ائتمانيةللمصرف والتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطاقات 

 .والتمويل ووظائف مركزية أخرى ستثمارالخزينة واال –وحدات المجموعة 

تشتمل الشركات التابعة المحلية والدولية على شركات المجموعة التابعة المحلية والدولية والتي تم  – محلية ودوليةشركات تابعة 
 .ا في البيانات المالية للمجموعةتوحيده

  .المطلوبات لكل قطاعتتعلق بالنتائج والموجودات والتي وأدناه المعلومات  إدراجتم 

تتم مراجعتها من قبل الرئيس قبل الضريبة حسبما هو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة والتي على ربح القطاع  يقاس األداء بناءً 
المعلومات الصحيحة ذات الصلة بتقييم يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات المعنية هي  .التنفيذي

 .مع الكيانات األخرى العاملة في نفس هذه المجاالت ما يتماثلنتائج بعض القطاعات 



 مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(

 

 المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2019مارس  31 وللفترة المنتهية في فيكما 

 

12 

 القطاعات التشغيلية )تابع( 3

 القطاعات التشغيليةمعلومات عن 
 

 )مراجعة( 2019مارس  31
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات المصرفية  

 لألفراد
وحدات أنشطة  

 المجموعة 
شركات تابعة  

 محلية ودولية
 

 المجموع
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          إيرادات خارجية:
 1.675.227  67.643  104.979  324.781  1.177.824 يةواالستثمار يةنشطة التمويلاألإجمالي إيرادات 

 139.771  7.121  10.278  46.383  75.989 صافي إيراد الرسوم والعموالت
 23.161  216  22.945  -  - صافي ربح صرف العمالت األجنبية

 1.682  (683)  2.365  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة 
 9.645  9.645  -  -  -   إيرادات أخرى

 -  -  232.329  136.328  (368.657) اإليرادات ما بين القطاعات

 1.849.486  83.942  372.896  507.492  885.156 إجمالي إيراد القطاع

          
 (267.110)  (63.853)  (29.169)  (110.858)  (63.230) وإطفاء إهالكوتكاليف موظفين ومصاريف أخرى 

 (77.627)  -  (77.627)  -  - حصة حملة الصكوك من الربح
 (622.601)  (13.585)  (73.569)  (122.737)  (412.710) لى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدةالعائد ع

          
          البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 (14.749)  1.500  (16.249)  -  -  مالية استثمارات قيمة انخفاض(/ رد خسائر) صافي
 (193.477)  (4.292)  -  (49.664)  (139.521) يةتمويل موجودات قيمة انخفاض خسائر صافي
 5.972  (777)  6.749  -  - أخرىقيمة  انخفاض (خسائر) /رد صافي

 679.894  2.935  183.031  224.233  269.695 الضريبةربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل 

 (5.795)  (5.795)  -  -  - مصروف الضريبة

 674.099  (2.860)  183.031  224.233  269.695 ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 3

 معلومات عن القطاعات التشغيلية
 

 )مراجعة( 2018مارس  31
المصرفية    الخدمات

 للشركات
الخدمات المصرفية  

 لألفراد
أنشطة وحدات  

 المجموعة 
شركات تابعة  

 محلية ودولية
 

 المجموع
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          إيرادات خارجية:
 1,440,081  65,436  61,947  302,228  1,010,470 يةواالستثمار يةنشطة التمويلاألإجمالي إيرادات 

 140,673  10,765  7,222  43,162  79,524 صافي إيراد الرسوم والعموالت
 49,570  27,374  22,196  -  - صافي ربح صرف العمالت األجنبية

 42  (5,319)  5,361  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة 
 5,773  5,773  -  -  -   إيرادات أخرى

 -  -  185,588  99,589  (285,177) اإليرادات ما بين القطاعات

 1,636,139  104,029  282,314  444,979  804,817 إجمالي إيراد القطاع

          
 (290,683)  (82,978)  (40.060)  (107.448)  (60.197) إهالك وإطفاءوتكاليف موظفين ومصاريف أخرى 

 (52,595)  -  (52,595)  -  - حصة حملة الصكوك من الربح
 (487,451)  (9,515)  (54,811)  (92,020)  (331,105) العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

          
          البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 (66,270)  (3,294)  (62,976)  -  -  مالية استثمارات قيمة انخفاض خسائرصافي 
 (155,401)  (7,769)  -  (36.208)  (111.424) يةتمويل موجودات قيمة انخفاض خسائر صافي

 15,279  1,322  13,957  -  - أخرىقيمة  صافي رد انخفاض

 599,018  1,795  85.829  209.303  302.091 ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

 (2,505)  (2,505)  -  -  - الضريبةمصروف 

 596,513  (710)  85.829  209.303  302.091 ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة

 إيضاح:

مارس  31في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  2018مارس  31أعيد تصنيف بعض اإليرادات والمصروفات القطاعية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
في الفترة الحالية. ينعرض والتصنيف المتبعبحيث تتفق مع ال 2019
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 3

 )مراجعة( 2019مارس  31
الخدمات المصرفية 

  للشركات
 الخدمات المصرفية

  لألفراد
أنشطة وحدات 

  المجموعة
شركات تابعة محلية 

 المجموع  ودولية
 ألف لاير قطري  قطريألف لاير   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          

 155.338.222  4.696.909  37.377.447  18.417.303  94.846.563 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير 
 135.109.649  3.806.024  37.294.008  38.117.588  55.892.029 الصادر عنه التقرير المقيدة للقطاع

          

 )مدققة( 2018ديسمبر  31
الخدمات المصرفية 

  للشركات
 الخدمات المصرفية

  لألفراد
أنشطة وحدات 

  المجموعة
شركات تابعة محلية 

 المجموع  ودولية
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          

 153,232,365  4,706,218  38,827,233  18,298,362  91,400,552 القطاع الصادر عنه التقريرموجودات 

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير 
 132,492,988  3,829,777  34,976,783  35,316,924  58,369,504 الصادر عنه التقرير المقيدة للقطاع
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 المالية وتصنيف األدوات القيمة العادلة 4

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

 

القيمة العادلة 
من خالل 

 حقوق الملكية

القيمة العادلة 
بيان من خالل 
 التكلفة المطفأة الدخل

القيمة إجمالي 
 القيمة العادلة الدفترية

 
ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 2019مارس  31
      (مراجعة)

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 5.599.417 5.599.417 5.599.417 - - مركزية

 6.076.982 6.076.982 6.076.982 - - مستحق من بنوك
 106.305.671 106.305.671 105.793.528 512.143 - يةموجودات تمويل

      استثمارات مالية:
 2.423.031 2.423.031 - 1.948.025 475.006 بالقيمة العادلةمقاسة  -
بالتكلفة مقاسة  -

 29.234.592 29.224.824 29.224.824 - - المطفأة
 598.418 598.418 598.418 - - موجودات أخرى

 475.006 2.460.168 147.293.169 150.228.343 150.238.111 

      
 11.561.064 11.561.064 11.561.064 - - مستحق لبنوك 

حسابات العمالء 
 15.109.286 15.109.286 15.109.286 - - الجارية

 11.869.738 11.869.738 11.869.738 - - يةصكوك تمويل
 3.919.769 3.919.769 3.919.769 - - مطلوبات أخرى
حقوق أصحاب 

حسابات االستثمار غير 
 92.649.792 92.649.792 92.649.792 - - المقيدة

 - - 135.109.649 135.109.649 135.109.649 
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 المالية )تابع( األدواتالقيمة العادلة وتصنيف  4

 

القيمة العادلة 
من خالل 

 حقوق الملكية

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 التكلفة المطفأة الدخل
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة الدفترية

 
ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 2018ديسمبر  31
      (مدققة)

نقد وأرصدة لدى 
 7,298,914 7,298,914 7,298,914    -     -  بنوك مركزية

 6,424,153 6,424,153 6,424,153    -     -  مستحق من بنوك
 102,209,930 102,209,930 101,715,001 494,929    -  يةموجودات تمويل

      استثمارات مالية:
بالقيمة مقاسة  -

 2.527.794 2.527.794    -  2,041,767 486.027 العادلة
بالتكلفة مقاسة  -

 28.919.830 28.945.807 28.945.807    -     -  المطفأة

 760.836 760.836 760.836    -     -  موجودات أخرى

 486.027 2,536,696 145.144.711 148.167.434 148.141.457 

      
 17,233,968 17,233,968 17,233,968 - - مستحق لبنوك 

حسابات العمالء 
 15,420,808 15,420,808 15,420,808 - - الجارية

 9.189.047 9.189.047 9.189.047 - - يةصكوك تمويل
 5.471.990 5.471.990 5.471.990 - - مطلوبات أخرى
حقوق أصحاب 

حسابات االستثمار 
 85,177,175 85,177,175 85,177,175 - - غير المقيدة

 - - 132,492,988 132,492,988 132,492,988 

 تدرج القيمة العادلة

 عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح 

 ؛: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة1المستوى 

بصورة مباشرة  ، واضحةهام على القيمة العادلة المسجلة : تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير2المستوى 
 و غير مباشرة؛أو 

 .سوقية واضحة : التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات3المستوى 

المستويات  بين تحويل حدث إذا ما المجموعة تقرر متكرر، أساس على العادلة بالقيمة تسجيلها يتم التي المالية لألدوات بالنسبة
في ( ككل العادلة القيمة لقياس هامة تعتبر التي للمدخالت مستوى أدنى إلى استنادا) التصنيف تقييم إعادة خالل من التدرج في

 .مالية فترة كل نهاية



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 المالية )تابع( األدواتالقيمة العادلة وتصنيف  4

 تدرج القيمة العادلة )تابع(

 كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة: 2018ديسمبر  31و 2019مارس  31كما في 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

  اإلجمالي (مراجعة) 2019مارس  31

 أسعار السوق
في  المدرجة

أسواق مالية 
  نشطة

 هامةمدخالت 
  يمكن مالحظتها

ال  هامةمدخالت 
 يمكن مالحظتها

 (3)المستوى   (2)المستوى   (1)المستوى    
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  334.450  -  334.450 الشريعة اإلسالمية )موجودات(

        استثمارات مالية:
استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 

 -  -  18.162  18.162 العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات من نوع الديون مدرجة مصنفة 

 -  -  20.002  20.002 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات من نوع الديون غير مدرجة 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 -  81.839  -  81.839 الدخل 

استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 1.386.851  441.171  -  1.828.022 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 
 -  -  306.190  306.190 العادلة من خالل حقوق الملكية 

استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 -  168.816  -  168.816 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

موجودات تمويلية مصنفة بالقيمة العادلة 
 512.143  -  -  512.143 من خالل بيان الدخل

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  102.385  -  102.385 الشريعة اإلسالمية )مطلوبات(

    
 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 
  اإلجمالي )مدققة( 2018ديسمبر  31

 أسعار السوق
في  المدرجة

أسواق مالية 
  نشطة

 هامةمدخالت 
  يمكن مالحظتها

ال  هامةمدخالت 
 يمكن مالحظتها

 (3)المستوى   (2)المستوى   (1)المستوى    
 ألف لاير قطري  قطريألف لاير   ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  411,925  -  411,925 الشريعة اإلسالمية )موجودات(

        استثمارات مالية:
استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 

 -  -  15,934  15,934 العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات من نوع الديون مدرجة مصنفة 

 -  -  16,608  16,608 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات من نوع الديون غير مدرجة 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 -  81,894  -  81,894 الدخل 

استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 1,441,957   485,374   -    1,927,331 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 
    -  77,982  330.755  408.737 العادلة من خالل حقوق الملكية 

استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 -  77,290     -  77,290 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

موجودات تمويلية مصنفة بالقيمة العادلة 
 494,929  -  -  494,929 من خالل بيان الدخل

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  88,875  -  88,875 الشريعة اإلسالمية )مطلوبات(
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية )تابع( 4

 تدرج القيمة العادلة )تابع(

 ضمن تدرج لم ولذلك الدفترية، القيمة تساوي المطفأة بالتكلفة قيدها تم والتي المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة
مليون 2.681 والتي تبلغ قيمتها الدفترية  المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية االستثمارات عدا فيما العادلة، القيمة مستويات جدول

 2.458) قطري لاير مليون 2.691 العادلة قيمتها تبلغ ، كما(2018 ديسمبر 31 في قطري لاير مليون 2.484)لاير قطري  
. خالل الفترة العادلة القيمة ترتيب من 1 المستوى باستخدام إليها التوصل تم والتي( 2018 ديسمبر 31 في قطري لاير مليون

لقياس القيمة العادلة، ولم يتم عمل أي  2والمستوى  1لم يتم إجراء أي تحويل بين المستوى ، 2019مارس  31المنتهية في 
 لقياس القيمة العادلة. 3تحويل إلى أو من المستوى 

 :العادلة بالقيمة المسجلة 3 المستوى ضمن لالستثمارات الختامية االفتتاحية المبالغ بين التسويات أدناه الجدوليوضح 

 

يناير  1في 
2019 
 )مدققة(

إجمالي الربح 
المسجل في 
بيان الدخل 

 /الموحد
احتياطي 

 مشتريات القيمة العادلة
مبيعات/ 
 تحويالت

مارس  31في 
2019 

 )مراجعة(

 ---------------------------ألف لاير قطري------------------------------ 

      :حقوق ملكيةاستثمارات في 

 1.386.851 (82.947) 44.747 (16.906) 1,441,957 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 بالقيمة مصنفة تمويلية موجودات

 512.143 (623) 10.061 7.776 494,929 الدخل بيان خالل من العادلة

 1,936,886 (9.130) 54.808 (83.570) 1.898.994 

      

 

يناير  1في 
2018 
 )مدققة(

إجمالي الربح 
المسجل في 
بيان الدخل 

 /الموحد
احتياطي 

 مشتريات القيمة العادلة
مبيعات/ 
 تحويالت

ديسمبر  31 في
2018 
 )مدققة(

 --------------------------ألف لاير قطري----------------------------- 

      استثمارات في حقوق ملكية:
العادلة من خالل حقوق بالقيمة 
 - (279,346) 937 10,877 267,532 الملكية

 1,441,957 (16,221) 412,416 (94,710) 1,140,472 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

      استثمارات دين

 - - - (7,433) 7,433 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 بالقيمة مصنفة تمويلية موجودات

 494,929 (19,412) - (7,678) 522,019 الدخل بيان خالل من العادلة

 1,937,456 (98,944) 413,353 (314,979) 1,936,886 
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 انخفاض القيمة 5

 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة فإنه في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة 

% كحد أدنى( أو طويل األجل )الذي تنخفض فيه  20يوضع اعتبار لالنخفاض الهام )الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة 
فته عند تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات أشهر على األقل( في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكل 9القيمة السوقية لمدة 

قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
حد من حقوق سابقا في بيان التغيرات في حقوق المساهمين المو حقوق الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها

المساهمين واالعتراف به في بيان الدخل الموحد. بعد ذلك يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في بيان 
ة الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل حقوق المساهمين. سجلت المجموعة مخصصات بقيم

ثمارات مالية والتي تم انخفاض في قيمة است( ك2018مارس  31لاير قطري في  مليون 64.6مليون لاير قطري ) 16.4
 بيان الدخل المختصر الموحد.في  ""صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية ضمنأدراجها 

 االستثمارات العقارية
غير المحققة التقييم  أرباحبغرض الزيادة الرأسمالية بالقيمة العادلة ويتم قيد العقارية بغرض التأجير و االستثماراتيتم قياس 
بخسائر التقييم غير  االعترافكما يتم . القيمة العادلة احتياطيالموحد للتغير في حقوق الملكية تحت بند المختصر في البيان 

في حال  .مة العادلة في حدود الرصيد الموجب المتوفرالقي احتياطيتحت بند المختصر الموحد  بيان المركز الماليفي  المحققة
الدخل  ببيانالقيمة العادلة فإنه يتم قيد نتيجة الخسائر المحققة  احتياطيزيادة الخسائر غير المحققة عن الرصيد المتوفر بحساب 

الموحد من قبل فإن المختصر بها بحساب الدخل  االعتراففي حال كانت هنالك خسائر غير محققة تم  .الموحدالمختصر 
بها من قبل  االعترافمن خسائر تم  استردادهبها في حدود ما يتم  االعترافاألرباح غير المحققة تخص الفترة الحالية يتم 

الغير محققة عن خسائر السنة السابقة فإنه يتم إضافتها لحساب  األرباحكما أن أي زيادة لهذه  .الموحدالمختصر ببيان الدخل 
 .يمة العادلةالق احتياطي

 لمصنفة بالتكلفة المطفأة()متضمنة االستثمارات في أدوات الصكوك االموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 
المحاسبة بمعيارالمتعلقة  اللوائحبانخفاض القيمة على أساس بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف 

سجلت المجموعة يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل المختصر الموحد وينعكس في حساب مخصص.  .30المالية رقم 
قيمة  النخفاض( كمخصص 2018مارس  31مليون لاير قطري في  155.4مليون لاير قطري ) 193.5 مخصص بمبلغ

 .الموحد المختصرقيمة الموجودات المالية" في بيان الدخل  انخفاضتحت بند "صافي خسائر  أدرجالموجودات المالية والذي 
 (2018مارس  31مليون لاير قطري  1.7مليون لاير قطري ) 1.7باإلضافة إلى ذلك، اعترفت المجموعة بخسائر بقيمة 

المختصر " في بيان الدخل استثمارات مالية انخفاض قيمة ئرخساصافي "تحت بند  المدرجة لالستثمارات الماليةكمخصص 
 .الموحد

 موجودات تمويل 6
 مارس 31 

 2019 
 

ديسمبر  31
2018 

 
 مارس 31
 2018 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 114,666,930  112,407,272  116.363.179 يةإجمالي موجودات تمويل
 (7.837.561)  (8.004.893)  (7.651.709) ناقصا: ربح مؤجل 

الخسائر االئتمانية المتوقعة من موجودات 
 (*2و 1عاملة )مرحلة  –تمويلية 

(1.081.389) 
 (930,024)  (885,416) 

 –مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية 
 (*3منخفضة القيمة االئتمانية )مرحلة 

 
(1.265.463)  (1,199,780)  (1,197,400) 

 (101,706)  (62,645)  (58.947) أرباح معلقة

 104.644.847  102.209.930  106.305.671 يةصافي موجودات تمويل

 :إيضاح
 495لاير قطري مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ) 512يتضمن صافي الموجودات التمويلية أدوات هجينة بمبلغ 

 . القيمة انخفاض لتقدير تخضع ال التيو (2018ديسمبر  31مليون لاير قطري في 

مارس  31كما في مليون لاير قطري  1.324 بالصافي من األرباح المؤجلة ية منخفضة القيمةموجودات التـمويلالت بلغ
مليون لاير قطري في  1.261) األرباح المؤجلة منبالصافي  يةموجودات التمويلال% من إجمالي 1.2 والذي يمثل 2019

 .(المؤجلةاألرباح  منبالصافي  يةموجودات التمويلالمن إجمالي  %1.2والتي تمثل ما نسبته  2018ديسمبر  31

  .انخفاض القيمة حسب المرحلة ومخصص المخاطرحول  22راجع إيضاح *



 مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(
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 استثمارات مالية 7

 )مراجعة( 2018مارس  31  )مدققة( 2018بر ديسم 31  )مراجعة( 2019مارس  31 

 اإلجمالي غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي غير مدرجة مدرجة 

 
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
  قطري

ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة 
            من خالل بيان الدخل

 1,776,472 1,754,613 21,859  1,943,265  1,927,331 15,934  1.846.184 1.828.022 18.162 استثمارات في حقوق الملكية 

  في أدوات ذات طبيعة استثمارات
             دين

 51,476 25,633 25,843  16,608    - 16,608  20.002 - 20.002 ثابت سعرذات  -

 36,399 36,399 -  81,894  81,894 -  81.839 81.839 - ذات سعر متغير -

 38.164 1.909.861 1.948.025  32,542 2,009,225  2,041,767  47,702 1,816,645 1,864,347 

استثمارات في أدوات ذات طبيعة 
            دين المصنفة بالتكلفة المطفأة 

صكوك حكومة دولة قطر  -
ومرابحة مصرف قطر 

 27.597.102 26.001.095 1.596.007  28.204.086 26.358.874 1.845.212  28.457.069 26.532.269 1.924.800 المركزي 

 635.525 225,235 410.290  854.634 233.766 620.868  878.978 201.099 677.879 ثابت سعرذات  -
ناقصا: مخصص االنخفاض في 

 (46,088) (46,088) -  (112,913) (106,900) (6,013)  (111.223) (106.198) (5.025) القيمة*

 2.597.654 26.627.170 29.224.824  2.460.067 26.485.740 28.945.807  2.006.297 26.180.242 28.186.539 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 499,816 254,684 245,132  486.027  77,290 408.737  475.006 168.816 306.190 حقوق الملكية

 2.942.008 28.705.847 31.647.855  2.901.346 28.572.255 31.473.601  2.299.131 28.251.571 30.550.702 

  
 .المرحلة حسب القيمة انخفاض ومخصص المخاطر حول 22 إيضاح راجع*



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدةحقوق  8
 مارس 31   

 2019 
 

ديسمبر  31
2018 

 
 مارس 31
 2018 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

 لايرألف  
 قطري

      

 69,094,258  69,571,701  75.936.358 حسابات ألجل

 13,409,628  13,011,774  14.164.940 حسابات توفير

 2,360,739  2,547,708  2.501.381 حسابات تحت الطلب

 92.602.679  85,131,183  84,864,625 

      

 40,221  45,992  47.113 الحصة من احتياطي القيمة العادلة 

 84,904,846  85,177,175  92.649.792 اإلجمالي 

 احتياطي قانوني 9

حد أدنى من صافي أرباح السنة إلى ك %10 تحويل نسبة، يتم 2012لسنة  13ركزي رقم بموجب قانون مصرف قطر الم
من  %100رصيده ما يعادل ي عندما يبلغ حساب االحتياطي القانوني ويتم التوقف عن التحويل لحساب االحتياطي القانون

إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي أجازها قانون الشركات التجارية  .كحد أدنى رأس المال المدفوع
تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي لم يتم  .وبعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي 2015( لسنة 11القطري رقم )

 .من رأس المال %100القانوني خالل الفترة نظراً لزيادة االحتياطي القانوني عن 

 احتياطي مخاطر 10

، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي
من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل  %2.5القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة 

ون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل المقدم إلى/ أو المضم .وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعلقة
احتياطي المخاطر  إلىمبالغ خالل الفترة  أيةلم يتم تحويل  .التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر

 31في  احتياطي المخاطر إلى مليون لاير قطري 55.1 لتم تحوي) السنةنهاية  فيسيتم تحويل المبلغ المطلوب  هحيث ان
  .(2018ديسمبر 

 عام احتياطي 11

أن تحول جزء من صافي األرباح إلى االحتياطي العام وقد يستند ذلك  مصرفيجوز للجمعية العمومية وفقا للنظام األساسي لل
 .العمومية بموجب توصية من مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصرف قطر المركزي الجمعيةإلى قرار 

 والمخفف للسهمالعائد األساسي  12

للفترة على المتوسط المرجح مساهمي المصرف  علىالعائد للسهم بقسمة صافي الربح  ةوالمخفف ةاألساسي اتتم احتساب العائد
 خالل الفترة. العادية القائمةألسهم اعدد ل

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2019  2018 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
     

 625,248  685.232  المصرفربح الفترة العائد على مساهمي 

     
 236,293  236.293  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

     

 2.65  2.90  سهم )لاير قطري(لل عائد األساسي والمخففال



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 13

األجنبية على جميع فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية يشتمل احتياطي تحويل العمالت 
للعمليات األجنبية ومن تحويل المطلوبات واألرباح والخسائر عن أدوات إدارة المخاطر التي تغطي صافي استثمار المجموعة 

نبية والموجودات غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة التي في العمليات األجنبية واألرباح والخسائر عن إعادة تقييم العملة األج
 .يتم االعتراف بالربح أو الخسارة عنها في الدخل الشامل اآلخر

 احتياطيات أخرى 14

 أيةلم يتم تحويل  .شركات زميلة بعد خصم األرباح المستلمةالرباح أمن  غير الموزعةحصة الاألخرى  االحتياطياتتمثل 
 .نهاية السنة فياألخرى خالل الفترة حيث سيتم تحويل المبلغ المطلوب  االحتياطياتمبالغ إلى 

 أرباح نقدية مقترح توزيعها 15

 1.181( وبقيمة إجمالية لاير قطري للسهم الواحد 5 )بواقع %50نسبة ب توزيعات أرباح نقدية مصرفأعتمد المساهمون في ال
وبقيمة  (لاير قطري للسهم الواحد 5 بواقعتوزيعات أرباح ) %50) 2018 ديسمبر 31لسنة المنتهية في ل مليون لاير قطري

فبراير  20بتاريخ في  الجمعية العمومية اجتماعفي  (2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  مليون لاير قطري 1.181 إجمالية
2019. 

 سهمعلى أساس األ مدفوعات احتياطي 16

وفقاً  .للموظفين الرئيسيين 2015في سنة  الموظفين لألسهم" امتالك"خطة  ذ.م.م.، شركة تابعة للمصرف، كيوانفست تاعتمد
على أن يكون سعر تنفيذ الخيار دوالر  .على أساس خيار واحد لكل سهم مليون لاير قطري 37.5لهذه الخطة تم اعتماد مبلغ 

 الخيار وفقاً للجدول التالي: منحبحيث يكون  .لاير قطري( لكل سهم 3.64واحد )أمريكي 

 50% من الخيارات مباشرة قبل تاريخ اإلدراج. 
 25%  شهرا من تاريخ اإلدراج 12من الخيارات بعد. 
 25% شهرا من تاريخ اإلدراج 24ن الخيارات بعد م. 

سنوات  5في سوف تنتهي الخيارات  .)أو سينتهي خالف ذلك( المنحشهرا من تاريخ  24يجب أن تنفذ الخيارات في غضون 
 .منح إذا لم يحدث أي إدراجالمن تاريخ 

 أن إلى وخلصت للموظفين اسهم مكافات بخطة المرتبطة االستحقاق شروط تقييم بإعادة كالبن إدارة قامت ،2018 سنة لخال
 نهاية مكافأة ببرنامج المتعلقة احتياطياته بعكس البنك قام ، ذلك على وبناء. مستبعدة لإٍلستحقاق المؤدية الشروط تحقق إمكانية
 .الخدمة

 

 إضافيصكوك مؤهلة كرأس مال  17

 .مليار لاير قطري 2 بقيمةكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال ص 2015 سنةأصدرت المجموعة في 
 ً على  %5بنسبة ابت ث  بمعدل ربحهذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنويا

يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما أن حملة الصكوك ليس لهم الحق في المطالبة  .مدى السنوات الست األولى
 2016 سبتمبرخالل  .يتم تصنيفها ضمن حقوق الملكيةكوك ليس لديها تاريخ االستحقاق وهذه الص .بالربح على الصكوك

مليار لاير قطري بمعدل ربح  2ئمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بقيمة قامت المجموعة بإصدار صكوك دا
 .سنواتست  ويتم تعديله كل %5.25ثابت بنسبة 

 النقد وما يعادله 18

على األرصدة التالية والتي لها تواريخ استحقاق أصلية  يعادلهيشتمل النقد وما  ،الموحد المختصرلغرض بيان التدفقات النقدية 
 ثالثة أشهر:أقل من 

 
مارس  31

2019  
ديسمبر  31

2018  
 مارس 31

2018 
 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية )باستثناء حساب 
 1,229,126  2,779,967  1.240.406 مصرف قطر المركزي(  لدىاالحتياطي الُمقيّد 
 4,273,918  6,307,647  5.239.276 مستحق من بنوك

 5,503,044  9,087,614  6.479.682 اإلجمالي 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 التزامات محتملة وتعهدات  19
 2018مارس  31  2018ديسمبر  31  2019مارس  31   

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

      أ( مطلوبات محتملة)
 4,695,644  4,808,855  4.781.611 تسهيالت تمويل غير مستخدمة 

 11,386,908  11,090,785  10.918.667 خطابات ضمان 
 1,305,747  2,077,304  2.340.405 اعتمادات مستندية 

 18.040.683  17,976,944  17,388,299 

      ب( التزامات)
 349,765  152,678  80.818 التزام استثمار

 17,738,064  18,129,622  18.121.501 إجمالي

 إيجار التزامات

 اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي: عقود

 2018مارس  31  2018ديسمبر  31  2019مارس  31 
 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 6,740  13,113  5.491 أقل من سنة
 98,953  51,279  56.180 أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات

 61.671  64,392  105,693 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة 20

األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف  تعتبر
تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين وكيانات تمارس عليها  .اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية

 .المجموعة والمساهمون نفوذا هاما وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة

 كما يلي: المرحلية الموحدةالمختصرة معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31  )مراجعة( 2019مارس  31 
شركات  

  أخرى  مجلس اإلدارة  زميلة
شركات 

  زميلة
 مجلس
 أخرى  اإلدارة

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

            
            موجودات:

 1,456,204  1,334,045  157,905  1.472.852  1.220.318  142.244 يةموجودات تمويل
            

أصحاب حقوق 
حسابات االستثمار 

 25,150  1,061,279  50,811  23.469  779.658  67.397 غير المقيدة
            

الميزانية بنود خارج 
            :العمومية

مطلوبات محتملة 
وضمانات والتزامات 

 -  470,999  -  -  390.359  18 أخرى



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 )تابع( معامالت مع األطراف ذات العالقة 20

 المنتهية فيأشهر  ثالثةلفترة ال  المنتهية فيأشهر  ثالثةلفترة ال 

 )مراجعة( 2018مارس  31  )مراجعة( 2019مارس  31 

 
شركات 
  زميلة

مجلس 
   أخرى اإلدارة

شركات 
  زميلة

مجلس 
 أخرى  اإلدارة

 
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
   قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

            
            بنود بيان الدخل الموحد:

 27,061  12,605  1,256   20.664 17.169  2.064 إيرادات من األنشطة التمويلية
 -  6,295  551   - 5.756  341 أرباح ودائع مدفوعة

 -  324  -   - 342  147 إيرادات رسوم وعموالت
            

 التالي: الفترةتتضمن مكافآت المسؤولين باإلدارة العليا خالل 

  مارس 31 أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال 
 2019  2018 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 20,844  19.757 بموظفي اإلدارة العلياالمنافع الخاصة 

  نسبة كفاية رأس المال 21

. إن الحد األدنى التنظيمي 3وفقًا لتوجيهات بازل  نسب راس المالمصرف قطر المركزي، احتسبت المجموعة  لتعليماتوفقًا 
ذات التأثير الهام محليًا هامش الحفاظ على رأس المال وهامش البنوك للمجموعة وفقا لمصرف قطر المركزي، بما في ذلك 

ً  الرأسماليوالعبء  ونظاميًا  .2019لسنة  %14.5، هو للدعامة الثانية التقييم الداخلي لكفاية راس المال إلجراءات وفقا

يلخص الجدول أدناه تكوين رأس المال التنظيمي السائد ونسب المجموعة. التزمت المجموعة والكيانات الفردية داخلها 
 المال المفروض خارجيًا التي تخضع لها:بمتطلبات رأس 

 مارس 31 ديسمبر 31 مارس 31 
 2019 2018 2018 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
 (مراجعة) (مدققة) )مراجعة( 

 13,616,357 14,841,497 14.770.534 1 المستوى المال رأس شريحة العادية الملكية حقوق

 4,000,000 4,000,000 4.000.000 1 المستوى اإلضافية المال رأس شريحة
 62,441 56,566 55.313 األدوات األخرى للشريحة األولى لرأس المال

 1,332,050 1,064,101 1.206.191 الشريحة الثانية لرأس المال

 19,010,848 19,962,164 20.032.038 إجمالي رأس المال المؤهل
 109,222,726 106,398,661 106.844.041 المخاطرحسب الموجودات المرجحة ب

 شريحة العادية الملكية لحقوق المال رأس كفاية نسبة
 %12.5 %13.9 %13.8 *1 المستوى

 %9.25 %9.25 %9.5 الحد االدنى المقرر من مصرف قطر المركزي
 %17.4 %18.8 %18.7 *المال رأس كفاية نسبة إجمالي

المقرر متضمن العبء الرأسمالي للدعامة  األدنىالحد 
 %14.25 %14.25 %14.5 الثانية وفقاً إلجراءات التقييم الداخلي لكفاية راس المال



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 إدارة المخاطر المالية 22

 تتفق سياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في
 .2018ديسمبر  31

 انخفاض القيمةسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات في الخ والتغيرالمخاطر 

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

للخسائر االئتمانية المتوقعة  ةالخاضع المخاطر
               2019مارس  31كما في 

 6.097.741  20.647  1.308  6.075.786 مستحق من بنوك
 29.336.047  106.522  62.056  29.167.469 استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة

 107.969.441  1.265.463  15.105.367  91.598.611 *تمويلية موجودات
 11.751.028  21.603  658.587  11.070.838 لمخاطر االئتمانخاضعة أدوات مالية أخرى 

  137.912.704  15.827.318  1.414.235  155.154.257 

        
للخسائر االئتمانية المتوقعة /  األفتتاحي رصيدال

        2019 يناير 1نخفاض القيمة كما في خسائر ا
 20,833  20,647  -  186 مستحق من بنوك

 112,913  106,177  4,602  2,134 استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 
 2,129,804  1,199,780  720,923  209,101 *تمويلية موجودات

 90,789  20,199  14.402  56.188 خاضعة لمخاطر االئتمانأدوات مالية أخرى 
 267.609  739.927  1,346,803  2,354,339 

 43.437  -  -  43.437 القيمة العادلة**تسويات 
للخسائر االئتمانية المتوقعة /  األفتتاحي رصيدال

 2019 يناير 1نخفاض القيمة كما في خسائر ا
 2.397.776  1.346.803  739.927  311.046 )بعد تسويات القيمة العادلة(
        صافي التحويل بين المراحل

 -  -  -  - مستحق من بنوك
 -  -  -  - استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة

 -  4.644  (2.850)  (1.794) تمويلية موجودات
 -  -  -  - خاضعة لمخاطر االئتمانأدوات مالية أخرى 

 (1.794)  (2.850)  4.644  - 
        تحويالت بين المراحل للفترة /شطب 

 -  -  -  - مستحق من بنوك
 -  -  -  - استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 (19.866)  (16.468)  (3)  (3.395) تمويلية موجودات
 -  -  -  - خاضعة لمخاطر االئتمانأدوات مالية أخرى 

 (3.395)  (3)  (16.468)  (19.866) 
متضمن تحويل  للفترة )صافي( )رد( /مصروف

        عمالت أجنبية
 (74)  -  -  (74) مستحق من بنوك

 (1.690)  -  (163)  (1.527) استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 
 193.477  77.507  81.356  34.614 تمويلية موجودات

 (5.898)  361  (8.529)  2.270 خاضعة لمخاطر االئتمانأدوات مالية أخرى 
 35.283  72.664  77.868  185.815 

 2019 سرما 31كما في  -رصيد اإلقفال 
        )مراجعة(

 20.759  20.647  -  112 مستحق من بنوك
 111.223  106.177  4.439  607 استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 2.346.852  1.265.463  799.426  281.963 تمويلية موجودات
 84.891  20.560  5.873  58.458 لمخاطر االئتمانخاضعة أدوات مالية أخرى 

  341.140  809.738  1.412.847  2.563.725 

 * صافي ربح معلق

 .المتعلقة بالموجودات التمويلية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل**



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 22

 تقييمات جودة االئتمان

 بناءً  للمجموعة، االئتمان لمخاطر االئتمانية والجودة التصنيف درجات حسب المقابلة لألطراف تحليالً  أدناه الجدول يوضح
 .2019 مارس 31 في كما وذلك( يعادله ما أو) االئتماني التصنيف وكاالت بواسطة تبعمال تصنيفال مقياس على

 درجة التصنيف
مستحق من 

  بنوك

استثمارات من 
نوع الدين 

بالتكلفة مسجلة 
  تمويليةموجودات   المطفأة

 مالية أدوات
 خاضعة أخرى
 اإلجمالي  االئتمان لمخاطر

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

AAA   إلى AA- 11.907  28.716.977  16.709.640  1.522.539  46.961.063 
A+   إلى A- 5.519.110  62.673  2.240.774  732.283  8.554.840 

BBB   إلى 
BBB- 

122.301  98.534  72.058.621  5.784.561 
 

78.064.017 

BB+   إلى B- 5.123  248.277  11.965.983  3.662.018  15.881.401 
 5.692.936  49.627  4.994.423  209.586  439.300 غير مصنفة

 155.154.257  11.751.028  107.969.441  29.336.047  6.097.741 اإلجمالي

 

  تجزئة األسهم 23

 1بواقع  ، وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك بأن تكون القيمة االسمية للسهم العادي  2019فبراير  20في 
ساسي المتعلقة بذلك. أللألسواق المالية، و تعديل مواد النظام الاير قطري ، وفقًا لتعليمات هيئة قطر  10لاير قطري بدالً من 

سهم لحين اإلنتهاء من بعض اإلجراءات القانونية لتنفيذ ألحتى تاريخه و كما في نهاية فترة هذا التقرير لم يتم تطبيق تجزئة ا
 ذلك.

 

 أرقام المقارنة  24

لم يكن  ،في الفترة الحالية. برغم ذلكالمتبع تمت إعادة تصنيف بعض األرقام عند الضرورة للحفاظ على توافقها مع العرض 
 لسنة المقارنة./لفترة ةكية الموحدلالموحد أو إجمالي حقوق الم المختصرإلعادة التصنيف تلك أي تأثير على بيان الدخل 
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