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 الثالثة أشهر المنتهية فيلفترة 

 مارس 13
  8132  8137 
 )مراجعة(  )مراجعة( إيضاح 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
     

 303120517  ..3185113  صافي إيرادات األنشطة التمويلية 
 3270823  3551.15  صافي إيرادات أنشطة االستثمار

 301850722  11123..31  إجمالي صافي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار 
     

 3670228  3211318  إيرادات رسوم وعموالت  
 (150554)  (.1.1.8)  مصروفات رسوم وعموالت  

 3180482  3.11551  صافي إيرادات رسوم وعموالت 
     

 850853  1551..  صافي أرباح عمليات النقد األجنبي
 70413  8.  الحصة من نتائج شركات زميلة  

 50512  51551  إيرادات أخرى

 304260437  .31515131  إجمالي اإليرادات 
     

 (3580812)  (35312.2)  تكاليف الموظفين
 (880128)  (881.13)  إهالك وإطفاء

 (440682)  (5815.5)  حصة حملة الصكوك من الربح
 (230288)  (.315125)  مصروفات أخرى

 (1330358)  (1.11852)  إجمالي المصروفات
     

 -  (3.8)  صافي خسائر انخفاض القيمة عن مستحق من بنوك
 (440111)  (551851)  خسائر انخفاض قيمة استثمارات مالية صافي 

 (3130712)  (3551.13)  صافي خسائر انخفاض قيمة موجودات تمويل
 -  3.1531  أدوات مالية أخرى انخفاضقيمة رد صافي 

 -  12.  أخرىرد قيمة انخفاض 
     

وقبل العائد لحقوق أصحاب  صافي الربح للفترة من العمليات المستمرة قبل الضريبة
 301120857  .311251.5  حسابات االستثمار غير المقيدة

 (4120441)  (251.53.)  ناقًصا: العائد ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 5620237  1132..5  صافي الربح للفترة قبل الضريبة

 (70336)  (81515)  مصروف الضريبة

 5680713  5.51531  صافي الربح للفترة

     صافي ربح الفترة العائد إلى:
 5550151  58518.2  حقوق المساهمين في المصرف

 70153  (821515)  حصص غير مسيطرة

 5680713  5.51531  الربح للفترةصافي 

 العائد على السهم الواحد
 8115  8155 31 عائد السهم األساسي / المخفف من الربح )لاير قطري لكل سهم(
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  الموحد المختصر التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 8132مارس  13في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

4 

 

 رأس المال 
احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  مخاطر

احتياطي 
  عام

احتياطي 
القيمة 
  *العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

احتياطيات 
  أخرى

أرباح نقدية 
  مقترح توزيعها

 احتياطي
مدفوعات 

على 
أساس 
   أرباح مدورة  األسهم

الحقوق  أجمالي
العائدة 

للمساهمين في 
  البنك

حصص غير 
  مسيطرة

صكوك 
مؤهلة كرأس 

 إضافيمال 
 إجمالي

 حقوق الملكية
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ألف لاير قطري,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                          

  13الرصيد في
 8135 ديسمبر
 8112211355 11111111.  .315.11.5  35182.1325  8155213.5  331325  313231.55  8351281  (.315188)  3511351  231.15  818511515  511511135 811581.18 )مدقق(

تطبيق لوائح الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة)إيضاح 
 (551132.) -  (51855.)  (111558.)  (111558.)  -  -  -  -  -  -  -  - - ()ج(8

 3الرصيد المعدل في 
 3.1.1113.5 11111111.  1531..315  .3.11521.1  3121511.5  331325  313231.55  8351281  (.315188)  3511351  231.15  818511515  511511135 811581.18 8132يناير 

التغير في احتياطي 
 (.1155.) -  -  (.1155.)  -  -  -  -  (.1155.)  -  -  -  - - تحويل العمالت األجنبية

التغير في احتياطي 
 3.1152 -  -  3.1152  -  -  -  -  -  3.1152  -  -  - - القيمة العادلة

 5.51531 -  (821515)  58518.2  58518.2  -  -  -  -  -  -  -  - - صافي ربح الفترة 

أجمالي اإليراد 
والمصروف المحقق 

 5851115 -  (821515)  55.1158  58518.2  -  -  -  (.1155.)  3.1152  -  -  - - للفترة

                          
أرباح نقدية موزعة 

على المساهمين 
 (313231.55) -  -  (313231.55)  -  -  (313231.55)  -  -  -  -  -  - - (35)إيضاح 

احتياطي مدفوعات 
على أساس األسهم 

 (81553) -  (31858)  (.3185)  -  (.3185)  -  -  -  -  -  -  - - (35)إيضاح 
الحركة في الحصص  

 551855 -  551855  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - غير المسيطرة

مارس  13الرصيد في 
 3.111115.1 11111111.  315511.28  31158.1553  81.5815.1  1.15.  -  8351281  (8851552)  32.1553  231.15  818511515  511511135 811581.18 )مراجع( 8132
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 رأس المال 
احتياطي 

  قانوني
احتياطي 

  مخاطر
احتياطي 

  عام

احتياطي 
القيمة 
  العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  أجنبية

احتياطيات 
  أخرى

أرباح نقدية 
  مقترح توزيعها

احتياطي 
مدفوعات 

على 
أساس 
  أرباح مدورة  األسهم 

أجمالي الحقوق 
العائدة 

للمساهمين في 
  المصرف

حصص غير 
  مسيطرة

صكوك 
مؤهلة كرأس 

 مال إضافي
 إجمالي
 الملكيةحقوق 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ألف لاير قطري,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                          

يناير  3الرصيد في 
 3202220663 401110111  307610582  3408120311  302180721  310881  303880121  8360281  (3240115)  3250122  230215  803710821  601710136 801680218 )مدقق( 8137

التغير في احتياطي  
تحويل العمالت 

 50223 -  -  50223  -  -  -  -  50223  -  -  -  - - األجنبية
التغير في احتياطي 

 (60352) -  -  (60352)  -  -  -  -  -  (60352)  -  -  - - القيمة العادلة
 5680713 -  70153  5550151  5550151  -  -  -  -  -  -  -  - - صافي ربح الفترة 

أجمالي اإليراد 
والمصروف المحقق 

 5680414 -  70153  5550121  5550151  -  -  -  50223  (60352)  -  -  - - للفترة
                          

أرباح نقدية موزعة 
على المساهمين 

 (303880121) -  -  (303880121)  -  -  (303880121)  -  -  -  -  -  - - (36)إيضاح 
احتياطي مدفوعات 
على أساس األسهم 

 (44) -  (88)  (88)  -  (88)  -  -  -  -  -  -  - - (37)إيضاح 
الحركة في الحصص  

 380222 -  380222  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - غير المسيطرة

 13الرصيد في 
 8137مارس 

 3204530647 401110111  307210246  3106710213  804520311  310813  -  8360281  (3220444)  3220213  230215  803710821  601710136 801680218 )مراجع(
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  الموحد المختصر المقيدة االستثمار حسابات في التغيرات بيان
 8132مارس  13في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
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   الحركات خالل الفترة  

 استثمار
 8132يناير  3كما في 

  )مدققة(
 استثمارات
  إجمالي اإليراد  إعادة تقييم  )سحوبات(

توزيعات أرباح 
   مدفوعة

رسوم البنك 
 بصفته وكيال

 مارس 13في كما  
 )مراجعة( 8132

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

               
 551.11  -   -  -  -  (.5151)  .51135 محفظة العقارات

 1.1.32.  -   -  .351.1  (51531)  311318  22115.8 محفظة أوراق مالية متداولة

 .551555  51152  (51531)  351.1.  -   -  .5311.2 

   الحركات خالل الفترة   

 استثمار
 8137يناير  3كما في 

 )مدققة(
 

استثمارات 
  )سحوبات(

 إجمالي اإليراد  إعادة تقييم
 

توزيعات أرباح 
 مدفوعة

 
 

 البنكرسوم 
  بصفته وكيال

 8137مارس  13كما في 
 )مراجعة(

 
 ألف لاير
 قطري

 
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

 
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

 
 

 ألف لاير
 ألف لاير قطري  قطري

               
 710364  -   -  -  -  -  710364 محفظة العقارات

 303310271  (751)   (26)  20417  40513  8150135  2280256 محفظة أوراق مالية متداولة

 2660181  8150135  40513  20417  (26)   (751)  303240317 
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 مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(

 

 الموحدالمختصر  التدفقات النقدية بيان
 8132مارس  13في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 13المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  
 مارس

  
 8132  8137 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 5620237  1132..5 صافي الربح للفترة قبل الضريبة

 (302220174)  (3151355) صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

    
 (301320857)  11258.. األنشطة التشغيليةفي المستخدمة من / صافي التدفقات النقدية 

  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 

 
 (8130211)  11511.2 صافي التغير في االستثمارات مالية

 (320427)  (3.1585) صافي التغيرات في موجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة 
 30711  - صافي التغيرات في شركات زميلة

 (4710373)  551.35. صافي التغيرات في عقارات استثمارية
 50111  51111 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

    
 (7310265)  5.51312 أنشطة االستثمارفي المستخدمة من /  صافي التدفقات النقدية

  أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من 
 

 
 106640188  (11.1585)  أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدةالتغير في حقوق 

 (250111)  (8151111) أرباح مدفوعة لحملة الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي
 -  8531321 صافي المحصل من إصدار صكوك

 380224  .51.5 صافي التغيرات في حصص غير مسيطرة
 (303880121)  (313231.55) نقدية موزعة على المساهمينأرباح 

 804620231  (5..31.351) من أنشطة التمويل/ في المستخدمة صافي التدفقات النقدية 

 (3851.55) الزيادة في النقد وما يعادلهالنقص / صافي 
 

4160723 
 3106560517  5158.1513 النقد وما يعادله في بداية الفترة

    
 3301210822  ..5151111 (.3النقد وما يعادله في نهاية الفترة )إيضاح 



   اإلسالمي )ش.م.ع.ق(مصرف قطر 
 المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  8132مارس  13كما في 

8 
 

 المنشأة الصادر عنها التقرير 3

مقرها في دولة قطر وقد تم تأسيسه  شركةهو "( " أو "البنك)"المصرف .ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي 
رقم السجل  .3228لسنة  45بموجب المرسوم األميري رقم كشركة مساهمة قطرية  3228يوليو  2 بتاريخ

تشتمل البيانات المالية  .552ب .صنوان المقر المسجل للبنك الدوحة، دولة قطر، ع .2112التجاري للبنك هو 
شركاته التابعة والبنك على  8132مارس  13في المنتهية  لفترة الثالثة أشهرالمرحلية للبنك دة حالموالمختصرة 

بصفة أساسية في األعمال المصرفية للشركات واألفراد البنك يعمل  ."( "المجموعةمجتمعة بـليها إ)ويشار 
لة في دو افرعً  11ولديه ددة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك حوفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية المواالستثمارات 

البنك ( أسهم ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي ) الشركة األم للمجموعة هي .قطر وفرع واحد في السودان
 .في بورصة قطرللتداول مدرجة 

تتضمن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية للمصرف وشركاته التابعة والكيانات ذات 

 المجموعة:الغرض الخاص التالية بعد استبعاد المعامالت واألرصدة بين شركات 

 
 نشاط الشركة بلد التأسيس

 نسبة الملكية الفعلية
مارس  13

8132 
ديسمبر  13

8137 
 %22022 %..1.. أعمال مصرفية لبنان بيت التمويل العربي 

 %42 %.. االستثمار العقاري قطر )أ( ذ.م.م شركة عقار للتطوير واالستثمار العقاري
 %12027 %1.125 االستثمار العقاري قطر العقاري ذ.م.م )ب(درة الدوحة لالستثمار والتطوير 

 %311 %311 إصدار صكوك جزر كايمان شركة مصرف قطر اإلسالمي للصكوك المحدودة )ج(
شركة مصرف قطر اإلسالمي إلصدار الصكوك 

 %311 %311 شركة تمويل قطر  المحدودة
 %22073 %153.. بنك استثماري المملكة المتحدة مصرف قطر اإلسالمي )المملكة المتحدة(

 %51031 %51131 بنك استثماري قطر كيو إنفست ذ.م.م )د(
 %51031 %51131 االستثمار العقاري لوكسمبورج فيردي لكسمبورج أس إي أر إل )د(

 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة جزر كايمان كيو لخدمات األعمال )د(
 %51031 %51131 ودائع استثمارية جزر كايمان كيو إلدارة السيولة المحدودة )د(

 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة موريشيوس كيوانفست القابضة موريشيوس )د(
 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة موريشيوس كيو اكزبيت )د(

 %51031 %51131 استثمارات لوكسمبورج كيوانفست لوكسمبورج اس اي آر ال )د(
 %51031 %51131 تقديم تسهيالت تمويلية جزر كايمان المحدودة )د( 8اديموندز تيراس كيو أي اس تي 

)سابقاً كيو إنفست التجارية  مكيو إنفست آي بي اف ذ.م.
 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة قطر   ( )د(ذ.م.م القابضة

 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة جزر كايمان كيو أي ون وال ستريت لالستثمار )د(
 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )د(3كيو إثيكا 

 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )د(3كيو إن جي بي في 
 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة قطر )د( ذ.م.م.كيو إنفست يورو بي مركز قطر للمال 

 %1306 %1315 استثمار قابضة شركة قطر )د(ذ.م.م. كيو إنفست ريو 
 %45038 %5138. استثمار في اإلجارة  لوكسمبورج ريو انكوم اس اي آر ال )د(

 %51031 %51131 شركة استثمار قابضة جزر كايمان )د( ذ.م.م.كيو توماهوك 
 %51031 %51131 تقديم تسهيالت تمويلية قطر  )د( ذ.م.م.كيو انفست ريفاين 

 %51031 %51131 تقديم تسهيالت تمويلية لوكسمبورج ال )د(كيو ألوي اس أي ار 
 %45068 %5158. االستثمار العقاري جزر كايمان ال پي )د( 3كيو سڨن 

 %51031 %51131 االستثمار العقاري جزر كايمان ذ.م.م. كيو منغوليا
 %51031 %51131 إدارة أصول تركيا كيوانفست بورتفوي يونيتيمي أي اس )د(

 %51031 %51131 شركة قابضة قطر إتش ذ.م.م. )د(بي أو 
 - %51131 شركة استثمار قابضة قطر )د( ألوي القابضة ذ.م.م.

البنك يملك القدرة في الحصول على أغلبية األصوات في اجتماعات مجلس اإلدارة لشركة عقار بحكم تمثيله أكبر عدد من  (أ )
 األعضاء في المجلس.

حصلت المجموعة على حق السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة سابقاً ، 8131يناير  3اعتبارا من  (ب )
 وذلك من خالل اتفاقية إدارة مع باقي المساهمين في الشركة.

تأسست شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة لغرض وحيد  (ج )
 ح البنك.وهو إصدار الصكوك لصال

المجموعة لديها القدرة على السيطرة على هذه الكيانات بشكل غير مباشر عبر شركة كيو إنفست ذ.م.م. وبناء على ذلك تم  (د )
 اعتبار هذه الكيانات شركات تابعة للمجموعة.
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  8132مارس  13كما في 
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 الهامةس اإلعداد والسياسات المحاسبية اأس 8

 أسس اإلعداد  )أ(

"( الصادرة عن هيئة FASوفقا لمعايير المحاسبة المالية )"المرحلية الموحدة المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
نصوص لوائح مصرف قطر المركزي "( وAAOIFIالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )"

 تسترشد"(، AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )" وتماشيا مع متطلبات .المطبقة
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  (IFRS)لدولية إلعداد التقارير المالية لمجموعة بالمعايير اا
(IASB) "( ذات الصلة بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة الماليةFAS)".  وبناء على ذلك فقد تم

الخاص بالتقارير المالية  14المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  عرض البيانات
 .المرحلية

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات  جميععلى  ال تحتويالمرحلية  الموحدة المختصرةالبيانات المالية 
 8137ديسمبر  13ة للمجموعة كما في المالية الموحدة السنوية، ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة السنوي

لفترة  وباإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج. )ج(8باستثناء التغيرات في السياسات كما هو مفصح عنه في اإليضاح 
ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  8132مارس  13المنتهية في  أشهرالثالثة 

 .8132ديسمبر  13المنتهية في 

يتطلب من اإلدارة إجراء بعض والتقديرات واالفتراضات التي  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإعداد 
قد  .تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 .التقديرات لهذهالنتائج الفعلية  عن تختلف

 الرئيسية والمصادر للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق خالل من اإلدارة بها قامتي الت الهامة التقديرات
، 8137 ديسمبر 13 يف المنتهية للسنة الموحدة المالية البياناتة على لمطبقكانت هي نفسها ا لتقدير االحتماالت

 .)ج(8يرات المفصح عنها في اإليضاح فيما عدا التغ

 للسنة الموحدة المالية البيانات فيهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها تتفق أ
 .(4)(ج)8، فيما عدا التغيرات في السياسات المفصح عنها في اإليضاح 8137 ديسمبر 13 في المنتهية

 السياسات المحاسبية الهامة )ب(

تتوافق مع السياسات  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
، فيما 8137 ديسمبر 13المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 التغيرات التالية. عدا

 الجديدة التفسيراتوالمعايير 

 8132يناير  3من  اعتباراالسارية المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  .3

 .8132يناير  3لم تكن هناك معايير محاسبية هامة وتعديالت وتفسيرات سارية من 

 ولكنها لم تصبح سارية بعدة صادرالوالتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير  .8

 العالية المخاطر ذات وااللتزامات االئتمانية والخسائر القيمة انخفاض: 11 رقم المالية المحاسبة معيار

 انخفاض حول 11 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
 المبادئ وضع إلى المعيار هذا يهدف. 8137 في العالية المخاطر ذات وااللتزامات االئتمانية والخسائر القيمة

 اإلسالمية الموجودات لمختلف االئتمانية والخسائر القيمة انخفاض حول ومالية محاسبية تقارير بإعداد الخاصة
 وتكوين ،(المؤسسات) اإلسالمية المالية للمؤسسات األخرى الموجودات وبعض واالستثمارية التمويلية

 وجه على المالية البيانات مستخدمي تمكين أجل من العالية المخاطر ذات االلتزامات مقابل مخصصات
 وتوقيتها والمعامالت الموجودات بتلك الصلة ذات المستقبلية النقدية بالتدفقات الخاصة المبالغ تقييم من الخصوص
 33 رقم المالية المحاسبة معيار محل 11 رقم المالية المحاسبة معيار سيحل. عادلة بصورة حولها والشكوك
 الصكوك في االستثمار حول 85 رقم المالية المحاسبة معيار من وأجزاء واالحتياطيات، بالمخصصات الخاص
 .القيمة بانخفاض يتعلق فيما المماثلة المالية واألدوات واألسهم
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 8

 )تابع(  المعايير والتفسيرات الجديدة

 )تابع( المحاسبية الهامةالسياسات  )ب(

 )تابع( ولكنها لم تصبح سارية بعدة صادرالوالتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير  .8

طبيعة المخاطر استناداً إلى ثالث فئات إلى للمخاطر  اتالموجودات والتعرض 11ُيصّنف معيار المحاسبة المالية رقم 
خرى( وُيحدد ثالث طرق لتقييم األمخاطر ال)مثل مخاطر االئتمان و التي تتعرض لها تلك الموجودات والتعرضات

( طريقة صافي القيمة القابلة 8( طريقة الخسائر االئتمانية، 3 :والتعرضات  الموجوداتتلك خسائر كل فئة من فئات 
 ( طريقة انخفاض القيمة.1للتحقق، 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية  11رقم ُيدخل معيار المحاسبة المالية 

المتوقعة". تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة قياس 
أو خسارة  اً اثني عشر شهر مزدوجة، يتم وفًقا لها قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة على مدار

للمخاطر  تي تتعرضائتمانية على مدى عمر االئتمان. سيطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية ال
يجب إجراء العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالئتمانية، 

 مثل:

 يير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛تحديد معا 

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

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

 نشاء مجموعة من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعةإ. 

 . اً ويسمح بتطبيقه مبكر 8181يناير  3يسري المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

جميع البنوك ل 8137لسنة  2أصدر مصرف قطر المركزي لوائح خاصة بالخسائر االئتمانية المتوقعة في التعميم رقم 
 العاملة في قطر.

المماثلة لمعيار المحاسبة ووفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي، طبقت المجموعة لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة، 
، ووفقا لما سمحت به لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة تلك، اختارت 8132يناير  3الذي يسري من  11المالية رقم 

تعدل أرقام المقارنة. تم االعتراف بأي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في المجموعة أال 
 تاريخ االنتقال في الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة والحصة غير المسيطرة للفترة الحالية.

 الخسائر االئتمانية المتوقعة تعليماتتطبيق  (ج)

الخسائر االئتمانية المتوقعة تغييرا في السياسات المحاسبية النخفاض قيمة الموجودات المالية.  تعليماتنتج عن تطبيق 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على المجموعة. تم بيان مزيد من  تعليماتفيما يلي إفصاحات تأثير االنتقال لتطبيق 

 (.4)ج 8الفترة الحالية في اإليضاح التفاصيل حول تغييرات محددة على السياسات المحاسبية المطبقة في 

 تأثير تطبيق لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة (3)

األرباح المدورة بمبلغ  انخفاضعلى  8132يناير  3الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  تعليماتكان تأثير تطبيق 
 مليون لاير قطري. 4608مليون لاير قطري وانخفاض للحصة غير المسيطرة بمبلغ  21102
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 8

 تطبيق لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( (ج)

 )تابع( تأثير تطبيق لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة (3)

 

 األرباح المدورة 
حصة غير 

 اإلجمالي مسيطرة
 لاير قطريألف  ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
    

 401520386 305210272 807620347 8137ديسمبر  13رصيد اإلقفال كما في 

    االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة عند األثر

 8.5 - 827 مستحق من بنوك من المتوقعة االئتمانية خسائر
استثمارات من نوع الدين مسجلة  من المتوقعة االئتمانية خسائر

 1. - 1. المطفأةبالتكلفة 
 25.1821 .5185. .282113 الموجودات المالية من المتوقعة االئتمانية خسائر
تعرضات خارج الميزانية العمومية  من المتوقعة االئتمانية خسائر

 31811.2 8 31811.5 خاضعة لمخاطر االئتمان

 .111558 .51855 .551132 

االئتمانية المتوقعة في الخسائر لتعليمات وفقا  يرصيد االفتتاحال
 111281312 1531..315 3121511.5 8132يناير  3في  تاريخ التطبيق المبدئي

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات انخفاض القيمة (8)

 

يوضح الجدول التالي تسوية مخصص إقفال انخفاض القيمة للموجودات المالية وفقا لمعيار المحاسبة المالية 
 للتعليماتمع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحي المحدد وفقا  8137ديسمبر  13الحالي كما في 

 .8132يناير  3الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في المتعلقة ب

 8135ديسمبر  13 
الخسائر االئتمانية 

 8132يناير  3 المتوقعة

 قطري لاير ألف قطري لاير ألف قطري لاير ألف 

 (مراجعة) (مراجعة) (مدققة) 

    
 810716 827  810412 مستحق من البنوك

 440437 21  440187 استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 
 801780723 2740821  303220422 موجودات مالية

 3880182 3180142 320221 تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة لمخاطر االئتمان

 308260844 2770132 808610868 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة / مخصص انخفاض القيمةالتعرض والحركة في  (1)

 

 3المرحلة 
 

 8المرحلة 
 

 1المرحلة 
 

 اإلجمالي

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

كما  التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة        
               8132مارس  13في 

 21152..1.   .811.1   31315   8..1.811. مستحق من بنوك

 8512531853   1..3151    .551.3   .112..8515 استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 315131118.5   313831518    3.11151558    11.5111.8. موجودات مالية

تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة 
 3315851515   3.1.21    25315.1    3115551325 لمخاطر االئتمان

  31.18531312   3.1.3112.2   31853115.   3511.151181 

 اإلغالق  لمخصصات انخفاض القيمةرصيد 
)وفقاً للمعيار  8135 ديسمبر 13 كما في

         المحاسبي(
 .811.1  .811.1  -  - مستحق من بنوك

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
 1185..  1185..  -  - المطفأة 

 2..313.21  313521.31  8.1525  - موجودات مالية
الميزانية العمومية خاضعة تعرضات خارج 
 3.1.21    3.1.21    -    -  لمخاطر االئتمان

 -     8.1525  31855155.  3182518.. 
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 8

 تطبيق لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( (ج)

 / مخصص انخفاض القيمة )تابع( التعرض والحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة (1)

 

 للخسائر االئتمانية المتوقعة الرصيد االفتتاحي
 8132يناير  3كما في  –( 3)تأثير يوم 

 8.5 مستحق من بنوك من المتوقعة االئتمانية خسائر        
 

- 
 

- 
 

8.5 

استثمارات من نوع  من المتوقعة االئتمانية خسائر
 1. الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 
- 

 
- 

 
.1 

 موجودات مالية من المتوقعة االئتمانية خسائر
 1321318 متضمنة تسويات القيمة العادلة

 
5551323 

 
- 

 
25.1821 

تعرضات خارج  من المتوقعة االئتمانية خسائر
 31811.2   -    381855   111.1.  الميزانية العمومية خاضعة لمخاطر االئتمان

 

.121528  5521.15 
 

-    
 

.551132 
               خالل الفترة شطب وتحويل بين المراحل

 -    -     -   -  مستحق من بنوك 

 -    -     -   -  استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 (3.51155)   (511523)   (8.1525)   (551111) موجودات مالية

تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة 
 -    -     -   -  لمخاطر االئتمان

  (551111)   (8.1525)   (511523)   (3.51155) 
متضمن تحويل  للفترة )صافي( / رد   مصروف

 عمالت أجنبية
 8 مستحق من بنوك        

 
3.1 

 
- 

 
3.8 

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
 853 المطفأة 

 
31.81 

 
- 

 
31553 

 3.1355 موجودات مالية
 

551.52 
 

5.1852 
 

3551.13 

تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة 
 (3.1531)   -    31121    (3515.5)  لمخاطر االئتمان

 
11218 

 
5.1513 

 
5.1852 

 
3.81513 

 
 

 8132مارس  13كما في  –رصيد اإلقفال 
 )مراجعة(

 ..8 مستحق من بنوك        
 

3.1 
 

811.1. 
 

811252 
استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 

 1.3 المطفأة 
 

31.81 
 

..1185 
 

.51122 
 8581855 موجودات مالية

 
531131. 

 
313.51.11 

 
811281235 

تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة 
 3151235   3.1.21   311112   5..5.1 لمخاطر االئتمان

 
1.51.3. 

 
5821115 

 
3182513.5 

 
8185115.5 
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 8

 تطبيق لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( (ج)

 التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الهامة (.)

 التغيرات األساسية على السياسات المحاسبية للمجموعة

على السياسات المحاسبية للمجموعة  لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعةالتغيرات األساسية الناتجة عن تطبيق 
نظًرا لعدم تعديل معلومات المقارنة، استندت السياسات المحاسبية فيما يتعلق باألدوات المالية  ملخصة أدناه.

لوائح المعمول بها لمصرف قطر المركزي حول الخسائر لفترات المقارنة على معيار المحاسبة المالية الحالي وال
 13االئتمانية المتوقعة على النحو المفصح عنه في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 .8137ديسمبر 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

بنموذج  الوارد في معيار المحاسبة المالية تكبدة"نموذج "الخسائر الملوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة ستبدل ت
"الخسائر االئتمانية المتوقعة". ينطبق كذلك نموذج انخفاض القيمة الجديد على التزامات قروض معينة وعقود 

 يتم االعتراف للوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة،وفقا  .ضمانات مالية ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية
 معيار المحاسبة المالية.وفقا لئر االئتمانية الخساب

 التغيرات األساسية على السياسة المحاسبية للمجموعة النخفاض قيمة الموجودات المالية مبينة أدناه:

من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة  تطبق المجموعة نهج
الموجودات خالل المراحل الثالثة التالية على أساس التغيير في جودة االئتمان منذ التطبيق المطفأة. تتحرك 

 المبدئي.

 شهًرا 38 خالل المتوقعة االئتمانية الخسائر: 3 المرحلة

 المخاطر في كبيرة زيادة عليها يطرأ لم والتي المبدئي االعتراف عند المالية الموجودات 3 المرحلة تتضمن
 تحمل التي المحلية السيادية. 3 ذلك في بما) منخفضة ائتمانية مخاطر لها التي أو المبدئي االعتراف منذ االئتمانية
 قطر لمصرف المال رأس كفاية إلرشادات وفًقا( صفر) ائتماني وزن وتحمل( Aa) أو( Aaa) ائتماني تصنيف

 قد التي األخرى المالية الموجودات. Aa .1 أو Aaa بتصنيف خارجيا المصنفة الدين أدوات. 8. المركزي
. التقرير تاريخ في( المركزي قطر مصرف ممانعة عدم على الحصول بعد النحو ذلك على المجموعة تصنفها
 على الفائدة احتساب ويتم شهًرا 38 خالل المتوقعة االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة
 خالل المتوقعة االئتمانية الخسائر(. ائتمان مخصص اقتطاع دون أي) للموجود اإلجمالية الدفترية القيمة أساس

. التقرير تاريخ من شهًرا 38 خالل الممكنة التعثر حاالت من تنتج التي المتوقعة االئتمانية الخسائر هي شهًرا 38
 أساس على الكاملة االئتمانية الخسارة ولكنها شهًرا 38 مدة خالل المتوقعة النقدي العجز حاالت ليست وهي

 .القادمة شهًرا 38 خالل ستحدث الخسارة أن باحتمالية المرجح الموجود

 االئتمانية قيمتها تنخفض لم – الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر: 8 المرحلة

 ولكن المبدئي االعتراف منذ االئتمانية المخاطر في كبيرة زيادة عليها طرأ مالية موجودات 8 المرحلة تتضمن
 االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. القيمة انخفاض على موضوعي دليل لها ليس

 الخسائر. للموجود اإلجمالية الدفترية القيمة أساس على الفائدة احتساب يظل ولكن الدين، عمر مدى على المتوقعة
 الممكنة التعثر حاالت جميع من الناتجة المتوقعة االئتمانية الخسائر هي الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية

 االئتمانية للخسائر المرجح المتوسط هي المتوقعة االئتمانية الخسائر. المالية لألداة المتوقع العمر مدى على
 .الدين عمر مدى على التعثر باحتمالية

 االئتمانية قيمتها انخفضت – ديون متعثرة: 1 المرحلة

 لمؤشرات وفًقا التقرير تاريخ في القيمة انخفاض على موضوعي دليل لها مالية موجودات 1 المرحلة تتضمن
 المتوقعة االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. المركزي قطر مصرف إرشادات في محددة
 المركزي قطر مصرف إلرشادات وفًقا عليها، المحتسبة الفوائد إلى إضافة معاملتها، وتتم الدين عمر مدى على

 أال يجب ،1 المرحلة إلى 8 المرحلة من مالية موجودات انتقال عند. التي تم اإلفصاح عنها في أخر بيانات مالية
 .االنتقال قبل المكون المخصص نسبة من أقل الموجودات لتلك المكون المخصص نسبة تكون
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 )تابع( والسياسات المحاسبية الهامةأساس اإلعداد  8

 تطبيق لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( (ج)

 التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الهامة )تابع( (.)

 مدخالت وافتراضات وتقنيات مستخدمة لتقدير انخفاض القيمة

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

عند تحديد ما إذا كان خطر التعثر بشأن أداة مالية زاد بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي، تأخذ المجموعة 
يتضمن هذا معلومات وتحليل كمي ونوعي بمعلومات معقولة ومدعمة ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو جهد كبير. 

 ذلك معلومات استشرافية. خبراء لالئتمان وبما فيعلى أساس الخبرة السابقة للمجموعة وتقييم 

 ولتحديد ما إذا زادت مخاطر االئتمان بصورة كبية منذ االعتراف المبدئي، يتم األخذ بالمعايير التالية:

 .6إلى  5أو انخفاض درجة واحدة للتصنيفات من  4إلى  3انخفاض درجتين للتصنيف من  .3
 التسهيالت المعاد هيكلتها خالل االثني عشر شهًرا الماضية. .8
 كما في تاريخ التقرير. يوماً  61التسهيالت متأخرة السداد بعدد  .1
 أي سبب آخر وفقاً لتقدير اإلدارة بأن هناك دليل على حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. .4

 درجات مخاطر االئتمان

هذه  تمان باستخدام عوامل نوعية وكمية والتي تدل على خطر التعثر. تختلفيتم تحديد درجات مخاطر االئ
العوامل بناًء على طبيعة التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى 

 ينتقل إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة.تعرض 

 وضع اإلطار الزمني إلحتمالية التعثر

لتحليل البيانات وذلك  على سبيل المثال نماذج إحصائية تحليلية نماذج مصممة حسب االقتضاءتضع المجموعة 
المجمعة ووضع تقديرات للتعرض لمخاطر احتمالية التعثر وكيف يتوقع أن تتغير نتيجة لمرور الوقت. يتضمن 

العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي هذا التحليل تحديد ومعايرة 
 يتعرض فيها البنك لمخاطر. األساسية في مختلف المناطق الجغرافية التي

 التغييرات في أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة (5)

 قياس مخاطر االئتمان 

 في للتغيرات التعرض يختلفإذ  نماذج، استخدام ويتطلب معقد المخاطر إدارة ألغراض االئتمان مخاطر تقديرإن 
 مزيد موجوداتال محفظةل االئتمان مخاطر تقييم يستتبع. وقتال ومرور المتوقعة النقدية والتدفقات السوق ظروف

. مقابلةال األطراف بين التعثر وارتباطات بها المرتبطة الخسارة نسبول تعثر،الحدوث  الحتمال تقديراتال من
 هذا. بسبب التعثر والخسارة عند التعثر، تعرضوال ،التعثر احتمال استخدامب االئتمان مخاطرتقيس المجموعة 

 هو كما المتوقعة يةاالئتمان خسائرال للوائح وفقا ةالمتوقع يةاالئتمان خسائرال قياس ألغراض المستخدم لنهجل مماثل
 (.4)ج 8 إيضاح في موضح

 تصنيف مخاطر االئتمان

ال تعثر أطراف مقابلة من تستخدم المجموعة تصنيفات داخلية لمخاطر االئتمان والتي تعكس تقييمها الحتم
األفراد. تستخدم المجموعة نماذج تصنيف داخلية مصممة لفئات مختلفة لألطراف المقابلة. تم وضع الدرجات 

 زيادة كبيرة لكل درجة مخاطر أعلى.االئتمانية بحيث تزيد مخاطر التعثر 
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 8

 الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع(تطبيق لوائح  (ج)

 التغييرات في أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة )تابع( (5)

 تقييمات جودة االئتمان

 بتحديد المجموعة قامت فقد ، المتوقعة االئتمان بخسارة المتعلقة التعليمات لتطبيق المجموعة إتبعته الذي بالنظام عمالً 
 التصنيف وكاالت بواسطة المتبع االئتماني التصنيف لمقاييس وفًقا ليكون لديها الداخلي االئتماني التصنيف جدول

 لمخاطر االئتمانية الجودة و التصنيف درجات حسب المقابلة لألطراف تحليالً  أدناه الجدول يوضح و اإلئتماني،
 كما ذلك و( يعادله ما أو) اإلئتماني التصنيف وكاالت بواسطة تبعمال تصنيفال مقياس على بناءً  ، للمجموعة االئتمان

 .8132 مارس 13 في

 درجة التصنيف
موجودات 

  التمويل

استثمارات من 
نوع الدين مسجلة 

 بالتكلفة المطفأة
 

تعرضات خارج 
الميزانية العمومية 
خاضعة لمخاطر 

 االئتمان
 

 مستحق من بنوك

 

 اإلجمالي

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

 قطري لاير ألف

AAA   إلى AA- 318.1 
 

85151.1353 
 

35121518.. 
 

1151.51 
 

.115511581 

A+   إلى A- 81.111.51 
 

3.1155 
 

.151511 
 

55.1818  .151.1853 

BBB   إلى BBB- 31..51188 
 

5.1512 
 

5113111.53 
 

.158.1152 
 

5.1851135. 

BB+   إلى B- 58. 
 

33.1523 
 

381883111. 
 

.11551115  3515.512.5 

 5.51115 غير مصنفة
 

3521515 
 

.111115.8 
 

315851522  518281.83 

 21152..1. اإلجمالي
 

8512531853 
 

315131118.5 
 

3315851515  3511.151181 

 القطاعات التشغيلية 1

وتقدم  للمجموعة االستراتيجيةوالتي تمثل القطاعات أربع قطاعات تشغيلية  إلىالمجموعة  قسمت، ألغراض اإلدارة

 .التقارير بالمجموعةارتها بناًء على الهيكل اإلداري والمنتجات والخدمات المختلفة وتتم إد االستراتيجيةهذه القطاعات 

الملخص . على التقارير اإلدارية بشكل شهري باالطالعيقوم الرئيس التنفيذي  االستراتيجيةلكل من هذه القطاعات 

 التالي يوضح العمليات بالقطاعات تشغيلية للمجموعة:

المؤسسات  يتشتمل األعمال المصرفية للشركات على الخدمات المقدمة لمستثمر – األعمال المصرفية للشركات

  .المشترك أو المعاشات ستثمارية مثل صناديق االستثماروالكيانات االاألخرى والشركات والبنوك 

تشتمل األعمال المصرفية لألفراد على الخدمات المقدمة للعمالء األفراد من خالل  – المصرفية لألفراداألعمال 

 .الشخصية ورهون االئتمان وخطوط ائتمانيةالفروع المحلية للمصرف والتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطاقات 

 .زية أخرىوالتمويل ووظائف مرك ستثمارالخزينة واال – وحدات المجموعة األخرى

تشتمل الشركات التابعة المحلية والدولية على شركات المجموعة التابعة المحلية  – شركات تابعة محلية ودولية

 .ا في البيانات المالية للمجموعةوالدولية والتي تم توحيده

  .المطلوبات لكل قطاعتتعلق بالنتائج والموجودات والتي وأدناه المعلومات  إدراجتم 

مراجعتها من قبل الضريبة حسبما هو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة والتي تتم على ربح القطاع  يقاس األداء بناءً 

المعلومات يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات المعنية هي  .قبل الرئيس التنفيذي

 .مع الكيانات األخرى العاملة في نفس هذه المجاالت بما يتماثلالصحيحة ذات الصلة بتقييم نتائج بعض القطاعات 
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 القطاعات التشغيلية )تابع( 1

 القطاعات التشغيليةمعلومات عن 
 

 )مراجعة( 8132مارس  13
المصرفية    الخدمات

 للشركات
الخدمات المصرفية  

 لألفراد
وحدات أنشطة  

 المجموعة األخرى
شركات تابعة محلية  

 ودولية
 

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

          خارجية:إيرادات 
 11123..31  551.15  5..531  1181882  311311.51 إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

 3.11551  311555  51888  11358.  .5.158 صافي إيراد الرسوم والعموالت
 1551..  .85115  8813.5  -  - صافي ربح صرف العمالت األجنبية

 8.  (.5113)  51153  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة 
 51551  51551  -  -  -   إيرادات أخرى

 -  -  3251522  .152..  (8251355) اإليرادات ما بين القطاعات

 .31515131  .31.118  .828113  .1.5...  21.1235 إجمالي إيراد القطاع

          
 (8.11521)  (281.52)  (.3181.)  (3151155)  (.5.133) وإطفاء إهالكتكاليف موظفين ومصاريف أخرى ومصاريف 

 (5815.5)  -  (5815.5)  -  - حصة حملة الصكوك من الربح
 (251.53.)  (1535.)  (5.1233)  (81181.)  (1131315) لى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدةالعائد ع

          
          البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 (3.8)  -  (3.8)  -  - بنوك من مستحق عن القيمة انخفاض خسائر صافي
 (551851)  (..118)  (581.55)  -  -  مالية استثمارات قيمة انخفاض خسائر
 (3551.13)  (.5155)  (3351533)  (..511)  (8.1558) تمويل موجودات قيمة انخفاض خسائر صافي

 3.1531  .3.  ..3.11  -  - أدوات مالية أخرى انخفاضقيمة صافي رد 
 12.  12.  -  -  - أخرىرد قيمة انخفاض 

 1132..5  315.5  (131.55)  81.1851  12.1.85 صافي ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

 (81515)  (81515)  -  -  - مصروف الضريبة

 5.51531  (531)  (131.55)  81.1851  12.1.85 صافي ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة



     مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(
 المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  8132مارس  13كما في 

07 
 

 القطاعات التشغيلية )تابع( 1

 معلومات عن القطاعات التشغيلية
 

 )مراجعة( 8137مارس  13
   الخدمات

 المصرفية للشركات
الخدمات المصرفية  

 لألفراد
أنشطة وحدات  

 المجموعة األخرى
شركات تابعة  

 محلية ودولية
 

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

          إيرادات خارجية:
 301850722  3350832  3410612  8240784  7280836 إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

 3180482  370611  320231  140485  610421 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 850853  (80162)  870132  -  - صافي ربح صرف العمالت األجنبية

 70413  242  60458  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة 

 50512  50512  -  -  -  إيرادات أخرى

 -  -  3730134  670458  (8120766) اإليرادات ما بين القطاعات

 304260437  3170812  1620617  1260613  6110241 إجمالي إيراد القطاع 

          

 (8660581)  (710272)  (430355)  (270264)  (560586) تكاليف موظفين ومصاريف أخرى ومصاريف إهالك وإطفاء

 (440682)  -  (440682)  -  - حصة حملة الصكوك من الربح

 (4120441)  (820111)  (3820213)  (620871)  (8330212) حسابات االستثمار غير المقيدةصافي العائد على أصحاب 

          

          البنود غير النقدية الهامة األخرى:

 (440111)  -  (440111)  -  - خسارة انخفاض قيمة استثمارات ماليةصافي 

 (3130712)  (320681)  (620745)  (410242)  (10425) صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات التمويل

 5620237  320133  120277  3720632  1180131 صافي ربح القطاع الصادر عنه التقرير قبل الضريبة

 (70336)  (70336)  -  -  - مصروف الضريبة

 5680713  330325  120277  3720632  1180131 صافي ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة
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  8132مارس  13كما في 

08 
 

 القطاعات التشغيلية )تابع( 1

 

الخدمات 
المصرفية 
 للشركات

الخدمات  
 المصرفية
 لألفراد

 
أنشطة وحدات 

 المجموعة األخرى

 
شركات تابعة 
 محلية ودولية

 
 المجموع

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

          ()مراجعة 8132مارس  13
          

 35312181153  .518.5155  111.151.15  3211251855  2405130522 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير

          

 31815131112  13351.11.  1.12551155  1381..1.18  5.185.1532 مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للقطاع

          
الخدمات  

المصرفية 
 للشركات

الخدمات  
 المصرفية
 لألفراد

 
أنشطة وحدات 

 المجموعة األخرى

 
شركات تابعة 
 محلية ودولية

 
 المجموع

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

          )مدققة( 8137ديسمبر  13
          

 35101740276  508130542  1405470436  3207680112  2302110574 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير

          

 38204240733  403810377  1102570814  1802210211  5205810587 وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للقطاع مطلوبات

 



   مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(
 المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

 8132مارس  13كما في 

09 
 

 المالية وتصنيف األدوات القيمة العادلة .

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

 

القيمة العادلة 
من خالل 

 حقوق الملكية

القيمة العادلة 
بيان من خالل 
 التكلفة المطفأة الدخل

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

 
ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 8132مارس  13
      (مراجعة)

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 5153515.5 5153515.5 5153515.5 - - مركزية

 518131551 518131551 518131551 - - مستحق من بنوك

 12.5..31.15 12.5..31.15 12.5..31.15 - - موجودات تمويل

      استثمارات مالية:

 8115.1351 8115.1351 - 3125.11.5 1235... بالقيمة العادلة -

 8515111528 8512351351 8512351351 - - بالتكلفة المطفأة -

 ..3118.11 ..3118.11 ..3118.11 - - موجودات أخرى

 ...1235 3125.11.5 3..1815155. 3.515111.85 3.5153.15.5 

      
 111.1..321 111.1..321 111.1..321 - - مستحق لبنوك 

 351.111.88 351.111.88 351.111.88 - - حسابات العمالء الجارية

 511131.83 511131.83 511131.83 - - صكوك تمويل
 11.11555. 11.11555. 11.11555. - - مطلوبات أخرى

حقوق أصحاب حسابات 
 2.1.1.12.5 2.1.1.12.5 2.1.1.12.5 - - االستثمار غير المقيدة

 - - 31815131112 31815131112 31815131112 
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 8132مارس  13كما في 

21 
 

 المالية )تابع( األدواتالقيمة العادلة وتصنيف  .

 

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

 8137ديسمبر  13
      )مراجعة(

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 545.54125 545.54125 545.54125 - - مركزية

 425545.1. 425545.1. 425545.1. - - مستحق من بنوك
 ...31845314 ...31845314 ...31845314 - - موجودات تمويل
      استثمارات مالية:

 843124255 843124255 - 345214311 5554585 بالقيمة العادلة -

 8248184883 8248514.15 8248514.15 - - بالتكلفة المطفأة -

 5.4185. 5.4185. 5.4185. - - موجودات أخرى

 5554585 345214311 3.848514115 3..4.384351 3..41514.55 

      
 3543.34385 3543.34385 3543.34385 - - مستحق لبنوك 

 3545114121 3545114121 3545114121 - - حسابات العمالء الجارية

 541554828 541554828 541554828 - - صكوك تمويل
 14.134558 14.134558 14.134558 - - مطلوبات أخرى

حقوق أصحاب حسابات 
 25483.4.53 25483.4.53 25483.4.53 - - االستثمار غير المقيدة

 - - 38.4...4533 38.4...4533 38.4...4533 

 القيمة العادلةتدرج 

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

 ؛: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة3المستوى 

 ، واضرحةهرام علرى القيمرة العادلرة المسرجلة ترأثير : تقنيات أخررى والتري تكرون جميرع بياناتهرا التري لهرا8المستوى 
 و بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

 : التقنيات التي تستخدم بيانات لهرا ترأثير هرام علرى القيمرة العادلرة المسرجلة والتري ال تعتمرد علرى بيانرات1المستوى 
 .سوقية واضحة

 تحويرل حردث إذا مرا المجموعرة تقررر متكرر، أساس على العادلة بالقيمة تسجيلها يتم التي المالية لألدوات بالنسبة
 هامرة تعتبرر التري للمردخالت مسرتوى أدنرى إلى استنادا) التصنيف تقييم إعادة خالل من التدرج المستويات في بين

 .مالية فترة كل في نهاية( ككل العادلة القيمة لقياس



   مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(
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 8132مارس  13كما في 

20 
 

 المالية )تابع( األدواتالقيمة العادلة وتصنيف  .

 العادلة )تابع(تدرج القيمة 

 كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة: 8137ديسمبر  13و 8132مارس  13كما في 

 
 اإلجمالي (مراجعة) 8132مارس  13

 

قياس القيمة 
 باستخدامالعادلة 

أسعار السوق 
في أسواق مالية 

 نشطة

 
مدخالت أخرى 
 يمكن مالحظتها

 
مدخالت أخرى ال 

 مالحظتهايمكن 

 (1)المستوى   (8)المستوى   (3)المستوى   
 قطري ألف لاير  قطري ألف لاير  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  1410413  -  1410413 الشريعة اإلسالمية )موجودات(:

        
        استثمارات مالية:

استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 
 -  -  .83125  .83125 العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات من نوع الديون مدرجة مصنفة 
 -  -  8512.1  8512.1 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة غير استثمارات من نوع الديون 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 51.11  ..5.15  -  581118 الدخل 
استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 3115.1258  12.1553  -  3155.1531 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 
 -  -  8.51318  8.51318 العادلة من خالل حقوق الملكية 

استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 .85.152  -  -  .85.152 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  8851.18  -  8851.18 الشريعة اإلسالمية )مطلوبات(:

 
 

 
 اإلجمالي )مدققة( 8137ديسمبر  13

 

قياس القيمة 
العادلة باستخدام 

في  أسعار السوق
أسواق مالية 

 نشطة

 
مدخالت أخرى 
 يمكن مالحظتها

 
مدخالت أخرى ال 
 يمكن مالحظتها

 (1)المستوى   (8)المستوى   (3)المستوى   
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  1230677  -  1230677 الشريعة اإلسالمية )موجودات(:

        
        استثمارات مالية:

استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 
 -  -  340428  340428 العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات من نوع الديون مدرجة مصنفة 
 -  -  820648  820648 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة غير من نوع الديون استثمارات 
 70411  -  -  70411 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 303410474  1230122  -  305130571 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات مالية مدرجة مصنفة بالقيمة 
 -  -  8220328  8220328 العادلة من خالل حقوق الملكية 

استثمارات مالية غير مدرجة مصنفة 
 8670514  -  -  8670514 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 -  3740527  -  3740527 الشريعة اإلسالمية )مطلوبات(:
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 8132مارس  13كما في 

22 
 

 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية )تابع( .

 )تابع(تدرج القيمة العادلة 
 جدول ضمن تدرج لم ولذلك الدفترية، القيمة تساوي المطفأة بالتكلفة قيدها تم والتي المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة

 قطري لاير مليون 80128 العادلة قيمتها تبلغ والتي المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية االستثمارات عدا فيما العادلة، القيمة مستويات
. خالل العادلة القيمة ترتيب من 3 المستوى باستخدام إليها التوصل تم والتي( 8137 ديسمبر 13 في قطري لاير مليون 80143)

لقياس القيمة العادلة، ولم يتم عمل أي  8والمستوى  3، لم يتم إجراء أي تحويل بين المستوى 8132مارس  13الفترة المنتهية في 
 قياس القيمة العادلة.ل 1تحويل إلى أو من المستوى 

 :العادلة بالقيمة المسجلة 1 المستوى ضمن لالستثمارات الختامية االفتتاحية المبالغ بين التسويات أدناه الجدوليوضح 

  
يناير  3في 

8132  

إجمالي الربح 
المسجل في 
بيان الدخل 

/ الموحد
احتياطي 

  مشتريات  القيمة العادلة
مبيعات/ 
  تحويالت

مارس  13في 
8132 

           

           استثمارات في أسهم:
بالقيمة العادلة من خالل 

 .85.152  (3151522)  511583  831335  .855151  حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل 

 3115.1258  (115.1)  .3.1118  ..1.15  .313.11.5  بيان الدخل

           استثمارات دين
من خالل بالقيمة العادلة 

 51.11  -  -  -  51.11  بيان الدخل

  31.351..3  551235  8551151  (3331182)  315851.5. 

 

  
يناير  3في 

8137  

إجمالي الربح 
المسجل في 
بيان الدخل 

/ الموحد
احتياطي القيمة 

  مشتريات  العادلة
مبيعات/ 
  تحويالت

مارس  13في 
8137 

           

           استثمارات في أسهم:
بالقيمة العادلة من خالل 

 8670514  (8730111)  3250751  581  1580863  حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل 

 303410474  (170153)  1720235  420237  7510121  بيان الدخل

           استثمارات دين
بالقيمة العادلة من خالل 

 70411  -  70411  -  -  بيان الدخل

  303180154  420141  5780313  (1120154)  304350443 

 انخفاض القيمة 5
 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

العادلة فإنه يوضع في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة 
% كحد أدنى( أو طويل األجل )الذي تنخفض فيه القيمة  81اعتبار لالنخفاض الهام )الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة 

أشهر على األقل( في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات قد  2السوقية لمدة 
في حالة وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق انخفضت. 

سابقا في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد من حقوق المساهمين  الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها
الموحد. بعد ذلك يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد واالعتراف به في بيان الدخل 

مليون لاير   6406 عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل حقوق المساهمين. سجلت المجموعة مخصصات بقيمة
مة استثمارات مالية والتي تم أدراجها في ( كخسائر انخفاض في قي8137مارس  13مليون لاير قطري في  4401قطري )

 " ضمن بيان الدخل المختصر الموحد. "صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية
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 8132مارس  13كما في 

23 
 

 )تابع( انخفاض القيمة 5

 االستثمارات العقارية
التقييم  أرباحبغرض الزيادة الرأسمالية بالقيمة العادلة ويتم قيد العقارية بغرض التأجير و االستثماراتيتم قياس 

 االعترافكما يتم . القيمة العادلة احتياطيفي البيان الموحد للتغير في حقوق الملكية تحت بند غير المحققة 
القيمة العادلة في حدود الرصيد الموجب  احتياطيتحت بند  بيان المركز الماليفي  بخسائر التقييم غير المحققة

القيمة العادلة فإنه يتم قيد  احتياطيقة عن الرصيد المتوفر بحساب في حال زيادة الخسائر غير المحق .المتوفر
بها بحساب  االعتراففي حال كانت هنالك خسائر غير محققة تم  .الدخل الموحد ببياننتيجة الخسائر المحققة 

 استردادهبها في حدود ما يتم  االعترافالدخل الموحد من قبل فإن األرباح غير المحققة تخص الفترة الحالية يتم 
الغير محققة عن خسائر  األرباحكما أن أي زيادة لهذه  .بها من قبل ببيان الدخل الموحد االعترافمن خسائر تم 

 .القيمة العادلة احتياطيالسنة السابقة فإنه يتم إضافتها لحساب 

 فة بالتكلفة المطفأة(لمصن)متضمنة االستثمارات في أدوات الصكوك االموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 
المتعلقة  اللوائحبانخفاض القيمة على أساس بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف 

عن السياسات المحاسبية الخاصة بقياس خسائر  8الخسائر االئتمانية المتوقعة. برجاء الرجوع إلى اإليضاح ب
يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل المختصر الموحد وينعكس في حساب انخفاض القيمة واالعتراف بها. 

 مارس 13مليون لاير قطري في  318مليون لاير قطري ) 355 سجلت المجموعة مخصص بمبلغمخصص. 
قيمة  انخفاضتحت بند "صافي خسائر  أدرجقيمة الموجودات المالية والذي  النخفاض( كمخصص 8137

 307باإلضافة إلى ذلك، اعترفت المجموعة بخسائر بقيمة  .الموحد المختصرالموجودات المالية" في بيان الدخل 
 ئرخساصافي "تحت بند  المدرجة لالستثمارات الماليةكمخصص  (: اليوجد8137مارس  13مليون لاير قطري )

 .الموحد" في بيان الدخل المختصر  استثمارات مالية قيمة انخفاض

 موجودات تمويل 5

 مارس 13 
 8132 

 
ديسمبر  13

8137 
 

 مارس 13
 8137 

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

 31205120148  33107580653  33.15551.11 موجودات التمويل إجمالي
 (201820152)  (602420437)  (512151553) ناقصا: ربح مؤجل   

 (2840185)  (303220422)  (811281235) *قيمةالانخفاض مخصص     
 (750126)  (280817)  (3131515) أرباح معلقة     

 2205120878  31806310422  12.5..31.15 صافي موجودات التمويل

 :إيضاح
مليون لاير  30881مبلغ التي انخفضت قيمتها بالصافي )بعد استبعاد األرباح المؤجلة( موجودات التـمويل ت بلغ

بعد استبعاد بالصافي % من إجمالي موجودات التمويل 308 والذي يمثل 8132مارس  13كما في قطري 
إجمالي من % 308والتي تمثل ما نسبته  8137ديسمبر  13مليون لاير قطري في  30812) األرباح المؤجلة

 .(المؤجلةاألرباح بعد استبعاد بالصافي  موجودات التمويل

 (.1ج )8اإليضاح رقم  علىالرجوع  إنخفاض القيمة للتعرضات والمخصصات حسب المرحلة يتم*
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 استثمارات مالية 5

 )مراجعة( 8137 مارس 13  )مدققة( 8137ديسمبر  13  )مراجعة( 8132مارس  13 

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

 
 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
 قطري

 لايرألف 
 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:

 
   

 
   

 303350225 303120111 60628  3،546،155 3،513،571 34،428  315551.58 3155.1531 .83125 استثمارات في حقوق الملكية 

  120272 - 120272  17،175 7،411 82،648  531.55 851511 8512.1  في أدوات ذات طبيعة ديناستثمارات 

 - - -  - - -  ..1511 ..1511 - ذات معدل ثابت -

 .51518 3123515.5 3125.11.5  44،384 3،512،116 3،521،311  460663 303120111 303550264 

استثمارات في أدوات ذات طبيعة دين 
    المصنفة بالتكلفة المطفأة 

 
   

 
   

صكوك حكومة دولة قطر ومرابحة  -
 8518851515 8515.81885 315251.52 مصرف قطر المركزي 

 
8،165،235 85،687،887 87،621،148 

 
803440557 3102880213 3502670122 

 801760112 630566 801340471  5720828 8670145 131،247  51115.5 8851815 121133. ذات معدل ثابت -

 8730267 3440467 3870411  16،411 16،411 -  - - - ذات معدل متغير -

 (460426) (460426) -  (440187) (440187) -  (51122.) (51122.) - *ناقص: مخصص انخفاض القيمة

 31..1152. 851283115. 8512351351  8،176،768 85،226،645 82،861،417  405260411 3102280162 3205620722 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة 
 1235... .85.152 8.51318 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 
822،328 867،514 555،786 

 
3430814 4620182 6120518 

 818251581 8512.81511 11135.1185  8،712،172 87،621،325 11،418،861  407740825 3505520222 8101140824 

 

 ( الخاص بمرحلة التعرض ومخصص انخفاض القيمة.1/ج )8رجاء الرجوع إلى اإليضاح * ال
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 موجودات محتفظ بها للبيع 2

في بنك التمويل وباعت حصته اتفاقية بيع مع ماليزيا لبناء المجتمع  8132فبراير  7في أبرمت إدارة البنك 
مليون لاير قطري والتي سجلت  102ة الخسارة من هذه العملي تبلغلاير قطري ، مليون  13701بمقابل اآلسيوي 

 .ان الدخل الموحديبفي 

 أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدةحقوق  .
 مارس 13   

 8135 
 

ديسمبر  13
8137 

 
 مارس 13
 8137 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

      

 6203830547  71،347،326  1852..5.11 حسابات ألجل

 3104840132  38،671،222  311.1.1582 حسابات توفير

 104810127  8،142،171  .81151151 حسابات تحت الطلب

 2.125.1585  25،366،452  2402620261 

      

 170113  42،131  11883. الحصة من احتياطي القيمة العادلة 

 2501150264  25،834،473  2.1.1.12.5 اإلجمالي 

 احتياطي قانوني 31

حد أدنى من صافي أرباح ك %31 تحويل نسبة، يتم 8138لسنة  31ركزي رقم بموجب قانون مصرف قطر الم
ي عندما يبلغ رصيده ما السنة إلى حساب االحتياطي القانوني ويتم التوقف عن التحويل لحساب االحتياطي القانون

إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي  .كحد أدنى من رأس المال المدفوع %311يعادل 
وبعد الحصول على موافقة مصرف قطر  8135( لسنة 33أجازها قانون الشركات التجارية القطري رقم )

تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي القانوني خالل الفترة نظراً لزيادة االحتياطي القانوني عن لم يتم  .المركزي
 .% من رأس المال311

 احتياطي مخاطر 33

، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي
من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة  %805كل من القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة 

ون التمويل المقدم إلى/ أو المضم .للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعلقة
لم يتم تحويل  .من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر

المنتهية السنة ) السنةنهاية  فيسيتم تحويل المبلغ المطلوب  هاحتياطي المخاطر حيث ان إلىمبالغ خالل الفترة  أية
  .(احتياطي المخاطر إلى لاير قطريمليون  2104 لتم تحوي :8137 ديسمبر 13في 

 عام احتياطي 38

يجوز للجمعية العمومية وفقا للنظام األساسي للبنك أن تحول جزء من صافي األرباح إلى االحتياطي العام وقد 
 .العمومية بموجب توصية من مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصرف قطر المركزي الجمعيةيستند ذلك إلى قرار 
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 األساسي والمخفف للسهمالعائد  31

تم احتساب العائد األساسي والمخفف للسهم بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح للعدد الكلي لألسهم 
 المصدرة خالل الفترة.

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  8132  8137 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
     

 5550151  58518.2  البنك ربح الفترة العائد على مساهمي
 8160821  81518.1  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 8015  8155  لكل سهم )لاير قطري( عائد السهم األساسي والمخفف

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية .3

األجنبية الناتجة من تحويل البيانات يشتمل احتياطي تحويل العمالت األجنبية على جميع فروقات صرف العمالت 
المالية للعمليات األجنبية ومن تحويل المطلوبات واألرباح والخسائر عن أدوات إدارة المخاطر التي تغطي صافي 
استثمار المجموعة في العمليات األجنبية واألرباح والخسائر عن إعادة تقييم العملة األجنبية والموجودات غير 

 .القيمة العادلة التي يتم االعتراف بالربح أو الخسارة عنها في الدخل الشامل اآلخرالنقدية المسجلة ب

 احتياطيات أخرى 35

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

 أرباح نقدية مقترح توزيعها 35

( وبقيمة إجمالية لاير قطري للسهم الواحد 5 )بواقع %51نسبة ب توزيعات أرباح نقديةأعتمد المساهمون في البنك 
لاير  4075 بواقع% توزيعات أرباح )4705) 8137 ديسمبر 13لسنة المنتهية في ل مليون لاير قطري   30323

في  (8136ديسمبر  13للسنة المنتهية في  مليون لاير قطري 30388 وبقيمة إجمالية  (قطري للسهم الواحد
 .8132فبراير  83بتاريخ في  الجمعية العمومية اجتماع

 سهمعلى أساس األ مدفوعات احتياطي 35

( للموظفين ESOP) "حصص من أسهم رأس المال للموظفين تمليك"خطة كيوانفست  تاعتمد 8135 سنةخالل 
على  .مليون لاير قطري على أساس خيار واحد لكل سهم واحد 1705وفقاً لهذه الخطة تم اعتماد مبلغ  .الرئيسيين

بحيث يكون استحقاق الخيار وفقاً  .لاير قطري( لكل سهم 1064واحد )أمريكي أن يكون سعر تنفيذ الخيار دوالر 
 للجدول التالي:

 51% من الخيارات مباشرة قبل تاريخ اإلدراج. 
 85 % شهرا من تاريخ اإلدراج 38من الخيارات بعد. 
 85شهرا من تاريخ اإلدراج 84ن الخيارات بعد % م. 

سوف تنتهي  .ذلك(شهرا من تاريخ االستحقاق )أو سينتهي خالف  84يجب أن تنفذ الخيارات في غضون 
 .منح إذا لم يحدث أي إدراجالسنوات من تاريخ  5الخيارات في 

مصروف ل رد لاير قطريمليون  805 امت المجموعة بتسجيل مبلغق 8132مارس  13 فيالمنتهية  ثالثة أشهرلل
 .(قطريلاير  مليون 1014: 8137 مارس 13)الموحد في بيان الدخل  سهمعلى أساس األ مدفوعات
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 إضافيصكوك مؤهلة كرأس مال  32

 8 بقيمةقامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال  ،8135خالل 
 هذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنوياً  .مليار لاير قطري

، كما سوف تتم مراجعتها في حالة تجديد فترة لست األولىعلى مدى السنوات ا% 5بنسبة ابت ث بمعدل ربح
يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما أن حملة الصكوك ليس لهم الحق في المطالبة بالربح  .االستحقاق

 سبتمبرخالل  .يتم تصنيفها ضمن حقوق الملكيةكوك ليس لديها تاريخ االستحقاق وهذه الص .على الصكوك
مليار لاير  8قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بقيمة  8136

 % على مدى السنوات الست األولى.5085قطري بمعدل ربح ثابت بنسبة 

 النقد وما يعادله .3

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

 
مارس  13

8132  
ديسمبر  13

8137  
 مارس 13

8137 
 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية )باستثناء حساب 

 6250718  2510228  3188.1385 االحتياطي الُمقّيد مع مصرف قطر المركزي( 
 3101270566  406750632  18511.32. مستحق من بنوك

 3301210822  506820513  ..5151111 اإلجمالي 

 التزامات محتملة وتعهدات  81
ديسمبر  13  8132مارس  13   

8137 
 8137مارس  13 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

      أ( مطلوبات محتملة
 506310311  502240325  ..15.515. تسهيالت تمويل غير مستخدمة 

 3101770251  3301410852  3311251.12 خطابات ضمان 
 802410675  301720868  3111515.5 اعتمادات مستندية 

 35112218..  3201360715  3202130752 

      ب( التزامات
 8480544  1130272  1555..1 التزام استثمار

 3203740118  3206320524  .351512115 إجمالي

 إيجاريه التزامات
 اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي: عقود

 8137مارس  13  8137ديسمبر  13  8132مارس  13 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

 810858  310258  515.1 أقل من سنة

 620218  710425  21.51. أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات

 31515.1  240417  210154 
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة 83

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

 .س اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعةتمارس عليها المجموعة والمساهمون نفوذا هاما وأعضاء مجل

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

 )مدققة( 8137ديسمبر  13  )مراجعة( 8132مارس  13 
شركات  

  زميلة
مجلس 
  أخرى  اإلدارة

شركات 
 أخرى  مجلس اإلدارة  زميلة

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

            
            موجودات:

 305210545  301180771  3150875  31.851.55  3135.1555  81215. موجودات تمويل
            

أصحاب حسابات حقوق 
 846  301210122  3140542  531.58  .3112.111  ..5115 االستثمار غير المقيدة

            
الميزانية بنود خارج 

            :العمومية
مطلوبات محتملة 

وضمانات والتزامات 
 -  1550213  -  -  1851558  551555 أخرى

 

 المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 )مراجعة( 8137 مارس 13  )مراجعة( 8132مارس  13 

 
شركات 
  زميلة

مجلس 
 أخرى  مجلس اإلدارة  شركات زميلة   أخرى اإلدارة

 
 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير
   قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

            
            بنود بيان الدخل الموحد:

 810114  320858  10333   851153 381515  31855 األنشطة التمويليةإيرادات من 
 848  30272  25   - 518.5  553 أرباح ودائع مدفوعة

 -  -  26   - .18  - إيرادات رسوم وعموالت
 

 التالي: الفترةتتضمن مكافآت المسؤولين باإلدارة العليا خالل 

 مارس 13المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 
 8132  8137 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 810215  ..8112 المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا
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  نسبة كفاية رأس المال 88

. إن الحد 1وفًقا لتوجيهات بازل  نسب راس المالمصرف قطر المركزي، احتسبت المجموعة  لتعليماتوفًقا 
هامش الحفاظ على رأس المال وهامش األدنى التنظيمي للمجموعة وفقا لمصرف قطر المركزي، بما في ذلك 

 الجراءات التقييم الداخلي لكفاية راس المال والعبء الراسمالي وفقاً  البنوك ذات التأثير الهام محلًيا ونظامًيا
 .8132% لسنة 34085، هو للدعامة الثانية 

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

 مارس 13 ديسمبر 13 مارس 13 
 8132 8137 8137 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
 )مدققة( )مراجعة( )مراجعة( 

 3103710814 3405420276 3115351155 3 المستوى المال رأس شريحة العادية الملكية حقوق

 401110111 401110111 11111111. 3 المستوى اإلضافية المال رأس شريحة

 560425 640587 3..581 األدوات األخرى للشريحة األولى لرأس المال

 4430482 4410282 311181151 لرأس المالالشريحة الثانية 

 3706620357 3201540818 3.113112.2 إجمالي رأس المال المؤهل

 31605150588 33101160647 31.18881585 المخاطر حسبالموجودات المرجحة بإجمالي 

 شريحة العادية الملكية لحقوق المال رأس كفاية نسبة
 *3 المستوى

53815 23108 23804 

 2201 2201 5.185 المقررالحد اإلدني 

 23606 23701 .5351 *المال رأس كفاية نسبة إجمالي

للدعامة متضمن العبء الراسمالي المقرر الحد اإلدني 
 وفقاً إلجراءات التقييم الداخلي لكفاية راس المالالثانية 

53.185 23401 23401 

االئتمانية المتوقعة، لكانت نسبة كفاية رأس المال واألسهم المشتركة لو كانت المجموعة لم تطبق لوائح الخسائر 
 لنسبة كفاية رأس المال كما يلي: 3من الفئة 

 مارس 13 
 8132 
 ألف لاير قطري 
 )مراجعة( 

 %4.31 3 المستوى شريحة العادية الملكية لحقوق المال رأس كفاية نسبة

 %4.71 كفاية رأس المالإجمالي نسبة 

 أرقام المقارنة  81

برغم ذلك لم  .عند الضرورة للحفاظ على توافقها مع العرض في الفترة الحاليةبعض األرقام تمت إعادة تصنيف 
 .المقارنة /السنةفترةللالموحد المكية حقوق بيان الدخل الموحد أو إجمالي على تلك أي تأثير  عادة التصنيفيكن إل
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