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 المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات مراجعة عن تقرير
 .ع.ق.م.ش اإلسالمي الدولي قطر بنك إدارة مجلس إلى

 
 

 مقدمة
 

 وشركتها "(األم الشركة)" .ع.ق.م.ش  قطر لبنك المرفق المختصر الموحد المرحلي المالي المركز بيان بمراجعة قمنا لقد
 حقوق في والتغيرات للدخل المختصرة الموحدة المرحلية المالية والبيانات 2018 مارس 31 في كما "(المجموعة" معا) التابعة
 عن مسؤولة اإلدارة تعد .األخرى المتممة والتفسيرات التاريخ ذلك في المنتهية أشهر ثةالثال فترة عن النقدية والتدفقات الملكية

 المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة لمعايير وفقًا المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات هذه وعرض إعداد
 البيانات هذه حول استنتاج إبداء في مسؤوليتنا وتنحصر .المركزي قطر مصرف ولوائح اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة

  .بها قمنا التي المراجعة عملية على ااعتماد المختصرة الموحدة المرحلية المالية
 

 المراجعة نطاق
 

 حسابات مراجع خالل من المرحلية المالية البيانات مراجعة" - 2410 رقم للمراجعة الدولي للمعيار وفقًا مراجعتنا أجرينا لقد
 من خاصة والمحاسبية لماليةا األمور عن االستفسار على المرحلية المالية البيانات مراجعة عملية وتشتمل ".للمنشأة مستقل
 نطاقها في المراجعة عملية إجراءات وتقل .األخرى المراجعة وإجراءات المالي التحليل إجراءات وتطبيق المسؤولين األفراد

 افباكتش الالزم التأكيد على الحصول من تمكننا ال وبالتالي الدولية، التدقيق لمعايير وفقا تتم والتي التدقيق عملية إجراءات عن
  .تدقيق رأي نبدي ال فإننا وبالتالي .التدقيق عملية أثناء اكتشافها يمكن التي الجوهرية النقاط جميع

 
  النتيجة

 
 لم المرفقة المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات بأن االعتقاد يستدعي ما علمنا إلى يرد لم فإنه مراجعتنا، إلى استنادًا

 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة لمعايير وفقًا الجوهرية النواحي كافة من إعدادها يتم
 .المركزي قطر مصرف ولوائح اإلسالمية المالية

 
 
 

 قطر فرع - كوبرز ووترهاوس برايس عن
 120155 رقم رخصة المالية لألسواق قطر هيئة
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(
 

 الدخل الموحد المختصر  بيان
 2018 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 19إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

3 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

 2017  2018 إيضاحات 

 )مراجعة(  

 ألف لاير قطري 

 )مراجعة( 

 ألف لاير قطري

     

 342,182  401,042  اإليرادات الناتجة من األنشطة التمويلية

 71,270  79,748  صافي اإليرادات الناتجة من األنشطة االستثمارية

     

 413,452  480,790  إجمالي اإليرادات من األنشطة التمويلية واالستثمارية

     

 46,467  48,889  إيرادات رسوم وعموالت

 (9,236)  (14,570)  مصروفات رسوم وعموالت

     

 37,231  34,319  وعموالت صافي إيرادات رسوم

     

 9,334  9,787  ربح من صرف العملة األجنبية

 (2)  (7,566)  حصة من نتائج شركات زميلة

     

 460,015  517,330  إجمالي اإليرادات

     

 (40,092)  (37,987)  تكاليف الموظفين

 (4,803)  (7,534)  وإطفاء استهالك

 (36,663)  (35,554)  مصروفات أخرى

 (40,390)  (44,510)  مصروفات تمويلية

     

 (121,948)  (125,585)  إجمالي المصروفات

     

ج3 صافي خسائر انخفاض القيمة من مبالغ مستحقة من البنوك  (7)  - 

عكس انخفاض القيمة من استثمارات خالل حقوق الملكية  (خسائر)صافي 

ج3 ات الدينووأد  (1,368) 

 

485 

ج3 صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية  (2,885)  (3,000) 

 صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي

ج3 تخضع لمخاطر االئتمان  (147) 

 

- 

     

     

 335,552  387,338  ربح الفترة قبل العائد إلى حاملي حسابات االستثمار

     

 (99,041)  (134,120)  ناقصاً: العائد إلى حاملي حسابات االستثمار

     

     

 236,511  253,218  صافي ربح الفترة

     

     

 1.56  1.67  الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد )لاير قطري(

     

 

 



   بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(
 

 المختصر الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان
 2018 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 19إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس 

 المال

 احتياطي

 قانوني

 احتياطي

 المخاطر

احتياطيات القيمة 

 العادلة

توزيعات نقدية  احتياطيات أخرى

 مقترحة

 أرباح

 مدورة

إجمالي حقوق 

الملكية العائدة 

لحاملي حقوق 

 الملكية بالبنك

صكوك مؤهلة 

 كرأس مال إضافي

إجمالي حقوق 

 الملكية

 ألف لاير 

قطري    

ألف لاير  ألف لاير قطري 

 قطري 

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 6,816,565 1,000,000 5,816,565 538,593 605,476 82,352 1,643 622,454 2,452,360 1,513,687 )مدقق( 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 (239,463) - (239,463) (239,463) - - - - - - (3تطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 

 6,577,102 1,000,000 5,577,102 299,130 605,476 82,352 1,643 622,454 2,452,360 1,513,687 2018يناير  1الرصيد المعدل في 

           

 (1,429) - (1,429) - - - (1,429) - - - حركة احتياطي القيمة العادلة

 253,218 - 253,218 253,218 - - - - - - صافي ربح الفترة

 - - - 3,254 - (3,254) - - - - (13)إيضاح  صافي التغير في احتياطيات أخرى

 (605,476) - (605,476) - (605,476) - - - - - توزيعات أرباح 

           

 6,223,415 1,000,000 5,223,415 555,602 - 79,098 214 622,454 2,452,360 1,513,687 )مراجعة( 2018مارس  31الرصيد في 



   بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(
 

 المختصر الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان
 2018 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 19إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

5 

 

 

 

 

 رأس

 المال

 احتياطي

 قانوني

 احتياطي

 المخاطر

احتياطيات القيمة 

 العادلة

توزيعات نقدية  أخرىحتياطيات ا

 مقترحة

 أرباح

 مدورة

إجمالي حقوق 

الملكية العائدة 

لحاملي حقوق 

 الملكية بالبنك

صكوك مؤهلة 

 كرأس مال إضافي

إجمالي حقوق 

 الملكية

 ألف لاير 

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير ألف لاير قطري 

قطري    

لايرألف  ألف لاير قطري   

قطري    

 ألف لاير

قطري    

 ألف لاير

قطري    

           

)مدقق( 2017يناير  1الرصيد في   687,513,1  360,452,2  152,572  036,13  796,84  476,605  523,435  030,677,5  000,000,1  030,677,6  

           

693,25 - - - التغير في احتياطي القيمة العادلة  - - - 693,25  - 693,25  

511,236 - - - - - - صافي ربح الفترة  511,236  - 511,236  

(31)إيضاح  صافي التغير في احتياطيات أخرى   - - - - (627,1)  - 627,1  - - - 

           

           

)مراجعة( 2017مارس  31الرصيد في   687,513,1  360,452,2  152,572  729,38  169,83  476,605  661,673  234,939,5  000,000,1  234,939,6  



  (.عق.م.ش)بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

 بيان التدفقات النقدية الموحدة المختصر 
 2018 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة
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2018مارس  31    
 مراجعه

2017مارس  31  
 مراجعه

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ايضاحات 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 236,511 253,218  صافي ربح السنة
:التالية تعديالت للبنود     

 3,000 2,884  خسائر انخفاض في قيمة موجودات تمويل
 (485) 1,859  صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية

تقييم عمالت اجنبية عند ترجمة إستثمار في شركات زميلةأرباح    (359) - 
 4,806 7,532  إستهالك وإطفاء

(287) (2,935)  صافي خسائر )ربح( استثمارات مالية   
 (414) (1,303)  إيراد توزيعات األرباح

 2 7,566  الحصة من نتائج شركات زميلة 
 6,828 3,303  إطفاء صكوك

 1,510 1,139  مكافأة نهاية خدمة للموظفين 

    
 251,471 272,904  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

    
    تغيرات رأس المال العامل:

 (104,529) 46,915  حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي 
 (481,680) (1,545,293)  ارصدة لدى البنوك

 (2,078,844) (1,268,376)  موجودات تمويل
 (44,260) (153,603)  موجودات أخرى 

 209,388 4,524,490  أرصدة من بنوك ومؤسسات مالية
 426,661 1,490,425  حسابات العمالء الجارية

 64,111 26,247  مطلوبات أخرى 

  3,393,709 (1,757,682) 
    

 (319) (1,949)  مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة 

    
 (1,758,001) 3,391,760  صافي التدفقات النقدية المتولدة من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (201,645) (272,912)  شراء استثمارات مالية
 600,113 1,471,649  متحصالت من بيع استثمارات مالية

 - (48,048)  اضافات في مساهمات في شركات زميلة
 (12,778) (4,598)  شراء موجودات ثابتة

 (498) (300)  شراء موجودات غير ملموسة 
 1,627 3,254  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

عقاريةاستثمارات اضافات في    (9,066) - 
 414 1,303  توزيعات أرباح مستلمة 

    
من أنشطة االستثمارالمتولدة صافي التدفقات النقدية    1,141,282 387,233 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 1,770,145 (1,774,490)  التغير في حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار 
المساهمينأرباح نقدية موزعة على    (530,590) - 

    
 1,770,145 (2,305,080)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( المتولدة من أنشطة التمويل

    
 399,377 2,227,962  صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

يناير  1النقد وما في حكمه في    3,509,864 2,547,213 

مارس 31النقد وما في حكمه في   16 5,737,826 2,946,590 



  (.عق.م.ش)ي بنك قطر الدولي اإلسالم
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

-7- 

 

 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1
 

ن خالل مركزه مويمارس المصرف نشاطه  1990لسنة  52تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي )"البنك"( كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم 

 طر.قفرعاً محلياً داخل دولة قطر. إن أسهم البنك مدرجة للتداول في بورصة  وتسعة عشرالرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة 

 

 .664وعنوانه المسجل هو الدوحة، دولة قطر،  صندوق بريد  13023رقم السجل التجاري للبنك هو  إن

 

ً  لخاصاالمختصرة غير المدققة البيانات المالية للبنك وشركته التابعة التالية ذات الغرض  الموحدةتتضمن البيانات المالية المرحلية  بعد  ( "المجموعة")معا

 صدة بين شركات المجموعة:استبعاد المعامالت واألر

 النسبة المئوية الفعلية للملكية   
 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 النشاط الرئيسي بلد التأسيس 

شركة صكوك بنك قطر الدولي االسالمي 
 - - اصدار صكوك جزر كايمن المحدودة 

                                   
 :ايضاح 

لك بغرض في جزر الكايمن كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، وذ)ذات الغرض الخاص( بنك قطـر الدولي االسالمي المحدودة صكوك تأسست شركة 

دة وقامت تنفيذ معاملة تمويل محد وهوشركة إلنجاز هدف معرف ومحدد بصورة جيدة ال تأسيس . تماصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي

أى  يطرة في غيابق من السبإجراء إعادة تقييم للتحق  سيطرتها على الشركة ذات الغرض الخاص عند التأسيس، ولم تقم المجموعة ىة علقييم القدرالمجموعة بت

ة علي ي القدرتغييرات في هيكل أو شروط الشركة ذات الغر ض الخاص. وتوصلت المجموعة انه ال توجد تغييرات علي ظروف السوق ينتج عنها تغيير ف

  ذات الغرض الخاص  ة علي الشركةالسيطر

 

ا من قبل هيئة ا يتم تحديدهمية كميعمل البنك في الخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفقاً للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسال

 الرقابة الشرعية للبنك ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي.

  

بقرار من مجلس اإلدارة  2018مارس  31ترة المنتهية في فجموعة للالمختصرة غير المدققة للمالموحدة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية 

 .2018أبريل  15بتاريخ 

 
 السياسات المحاسبية والتغييرات على  أساس اإلعداد    2

 

إلسالمية وأحكام ات المالية اللمؤسس تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة

عايير المشمولة بم مور غيروبالنسبة لأل تنظيمات مصرف قطر المركزي المعمول بها. وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،

 .الدولي لس معايير المحاسبةالدولية للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مج توجيهات المعاييرالمحاسبة المالية، تستخدم المجموعة 

 

جنبا إلى جنب  تعين قراءتهاحدة؛ وييانات المالية السنوية المووال تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالب

ات المالية المرحلية الموحدة تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيان و .2017ديسمبر 31موحدة للمجموعة كما في مع البيانات المالية السنوية ال

ستثناء التغيرات في السياسات با 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في للمجموعة مالية السنوية الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات ال

بالضرورة عن النتائج التي  ال تعبر 2018مارس  31.  وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 3كما هو مبين في اإليضاح رقم المحاسبية 

 .2018ديسمبر  31المالية المنتهية في يمكن توقعها للسنة 

 

ر هي كد من التقديدم التأعإن األحكام الشخصية الهامة التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية األخرى لحاالت 

 3المذكورة باإليضاح رقم حاسبية المفي السياسات ، باستثناء التغيرات 2017ر ديسمب 31ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.

 

ثناء التغيرات باست 2017يسمبر د 31تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 ، األمر الذي قد ينتج عنه إفصاحات إضافية في نهاية السنة.ج3المذكورة في اإليضاح رقم 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية والتغييرات على  أساس اإلعداد و    2
 

 معايير وتعديالت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها ليست سارية المفعول بعد

 

 "انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات المثقلة باألعباء"  30معيار المحاسبة المالي رقم 

 

نية واالرتباطات المثقلة "انخفاض القيمة والخسائر االئتما 30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 

ختلف عمليات الئتمانية لما. إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية النخفاض القيمة والخسائر 2017باألعباء" في عام 

لتي عباء اقلة باألالتمويل اإلسالمي واالستثمار وبعض الموجودات األخرى من مؤسسات التمويل اإلسالمي )المؤسسات( ومخصصات مقابل االرتباطات المث

طة بهذه قبلية المرتبة المستتمكن مستخدمي البيانات المالية على وجه الخصوص من إجراء تقييم عادل للمبالغ والتوقيت والشكوك فيما يتعلق بالتدفقات النقدي

أجزاء من معيار تياطيات" و"المخصصات واالح 11محل معيار المحاسبة المالي رقم  30الموجودات والمعامالت. وسوف يحل معيار المحاسبة المالي رقم 

 "االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" التي تتناول االنخفاض في القيمة. 25المحاسبة المالي رقم 

 

مخاطر ان والاطر االئتمالموجودات والتعرضات إلى ثالث فئات استنادا إلى طبيعة المخاطر التي تنطوي عليها )أي مخ 30يصنف معيار المحاسبة المالي رقم 

( منهج انخفاض 3بلة للتحقق و( منهج صافي القيمة القا2( منهج الخسائر االئتمانية، و1فئات: الاألخرى( ويوضح ثالثة مناهج لتقييم الخسائر لكل فئة من هذه 

 القيمة.

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة

المدينة  تمانية للذمممنهج الخسارة االئ النموذج المستقبلي "للخسارة االئتمانية المتوقعة".  يستخدممنهج الخسائر االئتمانية مع  30يقدم معيار المحاسبة المالي رقم 

اً أو خسارة شهر 12ة والذي يتم بموجبه قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة لمد للقياس مزدوجلميزانية العمومية منهج والتعرضات خارج ا

دد من يجب تطبيق ع ان، كماعمر الدين.  سوف ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتم ائتمانية متوقعة على مدار

 األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:

 

  يادة الجوهرية في مخاطر االئتمانتحديد معايير الز. 

  ياس الخسائر االئتمانية المتوقعةختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقا. 

   صلةاالئتمانية المتوقعة ذات التحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المتوقعة لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسائر. 

  .تحديد المجموعات ذات الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 

توجيهات موعة تنتظر حاليا ، ويسمح بالتطبيق المبكر. ومع ذلك، فإن المج2020يناير  1يعتبر المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 د.قطر المركزي في هذا الصد مصرف

 

حت سارية اعتباًرا التي أصبو 2017لعام  9من خالل التعميم الصادر عنه رقم  االئتمان المتوقعةخسائر  تعليمات لتطبيق منهجأصدر مصرف قطر المركزي 

 إلى جميع البنوك العاملة في قطر.  2018يناير  1من 

 

هو  ما وبحسب ،3خسائر االئتمان المتوقعة كما هو مذكور في اإليضاح رقم  منهجكما هو مطلوب من قبل مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة بتطبيق 

ت المالية رية للموجودايم الدفتخسائر االئتمان المتوقعة، اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة. تم االعتراف بأي تسويات على الق لمنهجمسموح به وفقا 

  فتتاحية للفترة الحالية.في تاريخ االنتقال ضمن األرباح المدورة اال

 

 خسائر االئتمان المتوقعة منهجتطبيق     3
 

ة فصاحات الخاصدناه اإلأخسائر االئتمان المتوقعة تغييرات في السياسات المحاسبية الخاصة بانخفاض قيمة الموجودات المالية.  موضح  منهجنتج عن تطبيق 

لفترة المحاسبية في سياسات اخسائر االئتمان المتوقعة لدى المجموعة. تم توضيح المزيد من التفاصيل عن التغييرات المرتبطة بال منهجبأثر االنتقال لتطبيق 

 (.ج)3الحالية وذلك باإليضاح رقم 
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 )تتمة( خسائر االئتمان المتوقعة منهجتطبيق     3
 

 خسائر االئتمان المتوقعة  منهج)أ( أثر تطبيق 

 كالتالي: طريلاير ق ألف 239,463األرباح المدورة بمبلغ  هو انخفاض 2018يناير  1لمتوقعة كما في ا ئر االئتمانخسا منهجكان األثر من تطبيق 

 مدورةال رباح األ 

 ألف لاير قطري 

 538,593 (2017ديسمبر  31الرصيد الختامي )

  تأثير االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

  

 (1,070) مبالغ مستحقة من البنوك

 (491) الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة أدوات استثمارات 

 (215,094) موجودات تمويلية

 (22,808) التعرضات خارج الميزانية العمومية التي تخضع لمخاطر االئتمان

 (239,463) 

 299,130 2018يناير  1خسائر االئتمان المتوقعة بتاريخ التطبيق األولي في  المعدل بأثر منهجالرصيد االفتتاحي 

 

 ( خسائر االئتمان المتوقعة / مخصصات االنخفاض في القيمةب)

وفقا لمعايير المحاسبة المالية كما في يستثنى منها أرصدة وزارة المالية الجدول التالي تعديل مخصص خسارة االنخفاض في القيمة الختامي للموجودات المالية  يبين

 . 2018يناير  1خسائر االئتمان المتوقعة كما في  لمنهجإلى مخصص خسائر االئتمان المتوقعة االفتتاحي المحدد وفقا  2017ديسمبر  31

 ديسمبر 31 

2017 

 إعادة 

 القياس

 يناير 1 

2018 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 3,272,955  (1,070)  3,274,025 مستحقة من البنوكمبالغ 

 1,054,531  (491)  1,055,022 استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 25,263,897  (215,094)  25,478,991  موجودات تمويلية

 7,714,486  (22,808)  7,737,294 التعرضات خارج الميزانية التي تخضع لمخاطر االئتمان

 37,545,332  (239,463)  37,305,869 

 

 
 

 1المرحلة 

 

 2المرحلة 

 

 3المرحلة  

 

 اإلجمالي  

 

 

 ألف لاير

 قطري

 

ألف لاير 

 قطري

 

ألف لاير 

 قطري

 

 ألف لاير

 قطري 

                 2017 ديسمبر 31كما في  -الرصيد الختامي 

 مبالغ مستحقة من البنوك

  3,273,093  
 

932 

 

- 

 
 3,274,025  

  1,036,069   استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 

18,953 

 

- 

 
 1,055,022  

  24,472,803    موجودات تمويلية
 

1,006,188 

 

398,428 

 
25,877,419 

 5,378,906   مانالتعرضات خارج الميزانية العمومية التي تخضع لمخاطر االئت

 

263,635 

 

- 

 
5,642,541 

    34,160,871 

 

1,289,708 

 

398,428 

 
35,849,007 

 2018ر يناي 1كما في -الرصيد االفتتاحي )تأثير اليوم األول( 

 مبالغ مستحقة من البنوك        

 

3,272,027 
 

928 
 

- 
 

3,272,955 

 استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 

1,035,664 
 

18,867 
 

- 
 

1,054,531 

  موجودات تمويلية

 
24,275,161 

 

988,736 

 

398,428 

 

25,662,325 

 5,619,733    -   262,107   5,357,626   التعرضات خارج الميزانية التي تخضع لمخاطر االئتمان

 
 

33,940,478 

 

1,270,638 

 

398,428 

 

35,609,544 
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         خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( منهجتطبيق     3
         

( خسائر االئتمان المتوقعة / مخصصات االنخفاض في القيمة )تتمة(ب)        

 اإلجمالي    3المرحلة    2المرحلة   1المرحلة   
 

 
 ألف لاير

  قطري
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير 

  قطري
 ألف لاير

 قطري 
         صافي التحويل بين المراحل

 -   مبالغ مستحقة من البنوك

 

- 

 

- 

 

- 

 -   استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 

- 

 

- 

 

- 

           موجودات تمويلية

 -  -  263,692  (263,692)  2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  22,465  (22,465)  -  3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 

          التعرضات خارج الميزانية التي تخضع لمخاطر االئتمان

 -  -  3,535  (3,535)  2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

    (267,227) 
 

244,762 
 

22,465 
 

- 

         )بالصافي(إضافات خالل الفترة 

 3,042,002  -  6  3,041,996  مبالغ مستحقة من البنوك

 (559)  -  -  (559)  استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة 

 535,156  -  26,000  509,156   موجودات تمويلية

 731,472  -  68,966  662,506  التعرضات خارج الميزانية التي تخضع لمخاطر االئتمان

  4.213.099  94,966  -  4.308.071 

 للفترة )بالصافي(المحملة االئتمان المتوقعة خسائر 

 مبالغ مستحقة من البنوك        

 

7 

 

- 

 

- 

 

7 

 استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 

3 

 

1 

 

- 

 

4 

 موجودات تمويلية

 

1,272 

 

112 

 

1,500 

 

2,884 

 137   عرضات خارج الميزانية التي تخضع لمخاطر االئتمانالت

 

10 

 

- 

 

147 

 
 

1,419 
 

123 
 

1,500 
 

3,042 

 2018مارس  31كما في  -الرصيد الختامي 

 مبالغ مستحقة من البنوك        

 

6,314,016 
 

934 
 

-    
 

6,314,950 

 استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 

1.035.102 
 

18,866 
 

-    
 

1.053.968 

 موجودات تمويلية

 

24,519,353 
 

1,252,316 
 

419,393 
 

26,191,062 

 6,351,058      -   331,063   6,019,995   اناالئتمالتعرضات خارج الميزانية العمومية التي تخضع لمخاطر 

 
 

37,888,466 
 

1,603,179 
 

419,393 
 

39,911,038 

 

 ( التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الجوهريةج)
 

 التغيرات الرئيسية في سياسات المجموعة المحاسبية

خسائر االئتمان المتوقعة.  بما أن المعلومات المالية  منهج فيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسية التي طرأت على السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق

بها  المعمولخسائر االئتمان  ومنهجالمالية  معايير المحاسبةالمقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات المحاسبية فيما يتعلق باألدوات المالية لفترات المقارنة تستند إلى 

 .2017ديسمبر  31ة المدققة كما في وللسنة المنتهية في كما تم اإلفصاح عنه في البيانات المالية الموحد

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

طبق نموذج لمتوقعة". ينالئتمان ابنموذج "خسائر ا المالية الحاليخسائر االئتمان المتوقعة نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في معايير المحاسبة  منهج ستبدلي

ر االئتمان خسائ هجلمنبعض ارتباطات القروض وعقود الضمان المالي ولكنه ال ينطبق على استثمارات حقوق الملكية. ووفقا  االنخفاض الجديد أيًضا على

 المتوقعة، يتم االعتراف بخسائر االئتمان في وقت أبكر وفقا لمعايير المحاسبة المالية الحالية.  
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 خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( منهجتطبيق     3

 
 )تتمة( )ج( التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الجوهرية

 

 مبين أدناه التغييرات الرئيسية في السياسة المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية:
 

من  قل الموجوداتفأة. تنتالمتوقعة من الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطتقوم المجموعة بتطبيق منهج مكون من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان 

 خالل المراحل الثالث التالية بناء على التغير في الجودة االئتمانيّة منذ االعتراف األولي.

 

 شهرا 12: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1المرحلة 

نطوي تولي أو التي راف األد االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتتتضمن المرحلة األولى الموجودات المالية عن

ا لتعليمات كفاية رأس المال ائتمانيا )صفرا( وفقً  وتحمل وزنا( Aa( أو )Aaaسندات سيادية محلية تحمل تصنيفًا ائتمانًيا ) -1)] على مخاطر ائتمانية منخفضة

النحو بعد  موجودات مالية أخرى قد تصنفها المجموعة على هذا -3، (Aa)( أو Aaaأدوات الدين ذات التصنيف الخارجي ) -2المركزي، لمصرف قطر 

شهرا  12رة قعة لفت. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتو[الحصول على خطاب من المصرف بعدم االعتراض في تاريخ التقرير

هي خسائر االئتمان  شهرا 12تسب األرباح على مجمل القيمة الدفترية لألصل )أي: دون خصم مخصص االئتمان(. وتعد خسائر االئتمان المتوقعة لفترة وتح

شهرا غير أن  12فترة  شهرا بعد تاريخ التقرير. وليس من المتوقع حدوث عجز نقدي على مدار 12المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة في غضون 

 .شهرا 12خسارة االئتمان بكاملها على األصل موزونة على أساس احتمال حدوث خسارة في فترة 

 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية-: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين 2المرحلة 

 خفاض قيمتها.وعي على انمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجد دليل موضتتضمن الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر االئت 2المرحلة 

. وتعد دفترية لألصلقيمة البالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين، ولكن يستمر حساب األرباح على مجمل ال

عة لألداة لفترة المتوقمدار ا الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أحداث التعثر المحتملة على خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين هي

 ره الوزن.باعتبا المالية. وتعد خسائر االئتمان المتوقعة هي المتوسط المرجح لخسائر االئتمان مع إدراج احتمالية عدم االنتظام على مدار العمر

 

 منخفضة القيمة االئتمانية-االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين : خسائر 3المرحلة 

ف. عليمات المصرتلمحددة في تتضمن الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقارير المالية وفقًا للمؤشرات ا 3المرحلة 

ر يمات مصرف قطفقًا لتعلاألرباح المحسوبة عليها، و بما في ذلكان المتوقعة على مدار عمر الدين بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتم

جب أال تقل النسبة المئوية ، ي3إلى المرحلة  2المركزي بحسب ما تم اإلفصاح عنه في أحدث بيانات مالية سنوية.  عند تحويل الموجودات المالية من المرحلة 

 تم تكوينه قبل التحول.ن النسبة المئوية للمخصص الذي ع للمخصص لهذه الموجودات

 

 المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

ومات لحسبان المعلاخذ في مجموعة باألعند تحديد ما إذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنسبة ألداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، تقوم ال

ية خبرة التاريخإلى ال المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، استنادا

 بما في ذلك المعلومات المستقبلية. ،للمجموعة وتقييم االئتمان من قبل الخبراء

 

 يد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، يتم مراعاة المعايير التالية:عند تحد

 

 (Caa)إلى  (Ba)ودرجة واحدة من  (Baa)إلى  (Aaa)تخفيض االئتمان درجتين من   .1

 إعادة هيكلة التسهيالت خالل الشهور االثني عشر السابقة .2

 يوما كما في تاريخ التقرير 90-30من تسهيالك متأخرة السداد  .3

 

 درجات مخاطر االئتمان

ع للمخاطر ونو التعرض يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير إلى مخاطر عدم االنتظام. تتفاوت هذه العوامل تبعا لطبيعة

 التعرض إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة.المقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد المستمر، مما قد يؤدي إلى نقل 

 حتمالية عدم االنتظامإلإنشاء هيكل أجل 

لتحليل البيانات التي يتم جمعها وتضع تقديرات الحتمالية عدم االنتظام من التعرض وكيفية توقع تغيرها نتيجة مرور الوقت.  نماذج إحصائيةتستخدم المجموعة 

 .العالقات بين التغيرات في معدالت عدم االنتظام والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسيةيتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة 
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 )تتمة( خسائر االئتمان المتوقعة منهجتطبيق     3
 

 ( التغييرات في أهداف وسياسات المجموعة من إدارة المخاطر الماليةد)

 

 قياس مخاطر االئتمان (1

في ظروف السوق إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر يعد أمًرا معقًدا ويتطلب استخدام النماذج نظًرا لتفاوت التعرض مع التغيرات 

ث عدم االنتظام لنسب الخسارة والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. يستتبع تقييم مخاطر االئتمان من محفظة الموجودات مزيدا من التقديرات الحتمال حدو

عند عدم االنتظام  االنتظام والتعرضالمرتبطة بها والرتباطات عدم االنتظام بين األطراف المقابلة. تقيس المجموعة خسارة االئتمان باستخدام احتمالية عدم 

خسائر االئتمان المتوقعة كما هو مبين  منهج مان المتوقعة بموجبوالخسارة بافتراض عدم االنتظام. وهذا على غرار المنهج المستخدم ألغراض قياس خسائر االئت

 . ج3تفصيليا في اإليضاح 

 )غير متضمنة األرصدة مع وزارة المالية( تصنيف مخاطر االئتمان (2

دة. تستخدم المجموعة نماذج تقييم داخلية تستخدم المجموعة تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية التي تعكس تقييمها الحتمالية عدم انتظام األطراف المقابلة كل على ح

 عند كل درجة خطر أعلى. متزايدزيادة مخاطر عدم االنتظام بشكل  بشكل ينشأ عنهمصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة. يتم معايرة درجات االئتمان 

 

 درجة التصنيف

موجودات 

 تمويلية

الدين  أدوات استثمارات 

المدرجة بالتكلفة 

المطفأة والقيمة العادلة 

 من خالل حقوق الملكية

التعرضات خارج  

الميزانية العمومية التي 

 تخضع لمخاطر االئتمان

مبالغ مستحقة من  

 البنوك

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

AAA  إلىAA- 526,344  9,854  195,228  4,518,289 

A  إلى +A- 2,274,777  946,071  817,310  1,778,085 

BBB  إلىBBB- 5,208,868  98,043  3,646,068  9,928 

BB  إلى +B- 8,928,582  -  473,697  7,993 

CCC+ إلى CCC- 222,305  -  336,076  655 

Ca 136,921  -  119,598  - 

 -  763,081  -  8,893,265 غير مصنفة

 6,314,950  6,351,058  1,053,968  26,191,062 اإلجمالي

 

التحليل القطاعي    4  

وهي تمثل القطاعات االستراتيجية للمجموعة. تقدم القطاعات االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة،  ،لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية كما هو موضح أدناه

جعة تقارير االدارة الداخلية وتدار بشكل منفصل بناًء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. لكل من القطاعات االستراتيجية تقوم لجنة إدارة المجموعة بمرا

 راتيجي بشكل شهري. يشرح الملخص التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة:لكل قطاع است

  

شبه مية وتتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واالرصدة مع عمالء الشركات، والمؤسسات الحكو الخدمات المصرفية للشركات 

 الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

خدمات المصرفية لألفرادال  تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واالرصدة مع العمالء االفراد. 

 

تخدام ك واستقوم بأنشطة التمويل وادارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل االقتراض وإصدار الصكو الخزينة واالستثمارات 

ل ة األجواالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرأدوات ادارة المخاطر ألغراض ادارة المخاطر 

 وصكوك الشركات والحكومة.

 تتضمن األنشطة االستثمارية االنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في المجموعة.

ع ونمو الموجودات والمطلوبات والتي يتم إدراجها في تم أدناه ادراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع.  يقاس األداء بناًء على ربح القطا

أن تلك المعلومات المعنية هي تقارير االدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة 

 أساس تقييم نتائج قطاعات معينة. 
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 2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 

(مراجعة)  

 

الخدمات المصرفية 

  للشركات

الخدمات المصرفية 

 المجموع  الخزينة واالستثمارات   لألفراد 

 

 ألف 

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

         

         إيرادات خارجية:

انشطة التمويل واالستثمار  و اجمالي ايرادات   272,870  128,172  79,748  480,790 

 34,319  -  12,053  22,266  صافي ايرادات رسوم وعموالت 

 9,787  9,787  -  -  صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

 (7,566)  (7,566)  -  -  الحصة من نتائج شركات زميلة 

         

 517,330  81,969  140,225  295,136  اجمالي ايراد القطاع

الهامة األخرى:البنود غير النقدية           

صافي خسائر انخفاض القيمة من مبالغ مستحقة 

 من البنوك

 
-  -  (7)  (7) 

 صافي خسائر انخفاض القيمة من استثمارات

   مالية

 
-  -  (1,368)  (1,368) 

صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات 

 التمويلية

 
(2,163)  (722)  -  (2,885) 

انخفاض القيمة من التعرضات صافي خسائر 

خارج الميزانية العمومية التي تخضع لمخاطر 

 االئتمان

 

(147)  -  -  (147) 

         

 512,923  80,594  139,503  292,826  صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات   
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7201مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   

  (مراجعة) 

 

الخدمات المصرفية 

  للشركات

الخدمات المصرفية 

  لألفراد 

الخزينة 

 المجموع  واالستثمارات 

 

 ألف 

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

         إيرادات خارجية:

انشطة التمويل واالستثمار و اجمالي ايرادات    234,951  107,230  71,271  413,452 

 37,231  -  15,066  22,165  صافي ايرادات رسوم وعموالت 

 9,334  9,334  -  -  صافي ربح عمليات النقد األجنبي 

 (2)  (2)  -  -  حصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة

         

 460,015  80,603  122,296  257,116     إجمالى إيراد القطاع

الهامة األخرى:البنود غير النقدية           

 استرداد اإلنخفاض في قيمة استثمارات مالية 
 

-  -  485  485 

 خسائر إنخفاض مكونة في قيمة موجودات تمويل
 

(3,000)  -  -  (3,000) 
صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج 

 الميزانية العمومية التي تخضع لمخاطر االئتمان
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

         
 

 254,116  صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات   
 

122,296 
 

81,088 
 

457,500 

         

 

  (مراجعة) 2018مارس  31

الخدمات المصرفية  

  للشركات

الخدمات المصرفية 

  لألفراد 

الخزينة 

 المجموع  واالستثمارات 

 

 ألف 

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

قطري لاير  

         

         

 47,278,191  13,727,764  7,103,697  26,446,730  موجودات القطاع 

         

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 للقطاع

 

12,218,444 
 

19,973,894  11,130,235  43,322,573 

         

 

)مدققة(  2017ديسمبر  31  

الخدمات المصرفية  

  للشركات

الخدمات المصرفية 

  لألفراد

الخزينة 

 المجموع  واالستثمارات

 

 ألف 

 لاير قطري
 

 ألف

 لاير قطري
 

 ألف

 لاير قطري
 

 ألف

 لاير قطري

         

         

 43,061,761  10,561,734  7,149,651  25,350,376  موجودات القطاع

         

 ت وحقوق أصحاب حسابات االستثمار مطلوبا

 للقطاع

 
13,439,297  19,039,350  6,605,745  39,084,392 
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 يوضح الجدول التالي تسويات إيرادات وارباح وموجودات ومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاع:

   

  للثالثة أشهر المنتهية  

8201مارس  31  2017 مارس 31    

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري 

    

 457,500  512,923 صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات

 (220,989)   (259,705) مصاريف غير موزعة

    

 236,511  253,218 صافي الربح للفترة 

 

 

 

 
 
  

2018مارس  31  2017ديسمبر  31    

 ألف  ألف 

قطريلاير    لاير قطري  

    الموجودات

 43,061,761  47,278,191 اجمالي موجودات القطاعات

 3,557,219  3,158,950 مبالغ غير موزعة أخرى 

    

 46,618,980  50,437,141 إجمالي الموجودات 

    المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

للقطاعاتوحقوق أصحاب حسابات االستثمار  اجمالي مطلوبات  43,322,573  39,084,393 

 718,023  891,153 مبالغ غير موزعة اخرى

    

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثماراجمالي ال  44,213,726  39,802,416 
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الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:ول أدناه القيم اوضح الجدت       

 

 

2018مارس  31  

(مراجعة)  

القيمة العادلة من 

  خالل بيان الدخل

القيمة العادلة 

من خالل حقوق 

  الملكية

 

 

  التكلفة المطفأة

اجمالي القيمة 

 القيمة العادلة  الدفترية

 

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

قطري لاير   

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

          

نقد وارصدة لدى مصرف قطر 

 3,153,680  3,153,680  3,153,680  -  - المركزي

 6,314,949  6,314,949  6,314,949  -  - أرصدة لدى البنوك

 33,550,425  33,550,425  33,550,425  -  - موجودات تمويل 

          استثمارات مالية: 

 115,433  115,433  -  114,851  582 مقاسة بالقيمة العادلة  -

 4,802,986  4,872,116  4,872,116  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

 727,795  727,795  727,795  -  - موجودات اخرى 

          

 582  114,851  48,618,965  48,734,398  48,665,268 

          

 11,130,235  11,130,235  11,130,235  -  - أرصدة من بنوك ومؤسسات مالية 

 8,384,858  8,384,858  8,384,858  -  - حسابات العمالء الجارية

 891,153  891,153  891,153  -  - مطلوبات اخرى 

          

 -  -  20,406,246  20,406,246  20,406,246 

2017 ديسمبر  31  

 )مدققة(

القيمة العادلة من 

  خالل بيان الدخل

القيمة العادلة 

من خالل حقوق 

  الملكية

 

 

  التكلفة المطفأة

اجمالي القيمة 

 القيمة العادلة  الدفترية

 

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

          

نقد وارصدة لدى مصرف قطر 

 2,432,223  2,432,223  2,432,223  -  - المركزي

 3,274,025  3,274,025  3,274,025  -  - أرصدة لدى البنوك

 موجودات تمويل 

-  -  32,500,027  32,500,027  

32,500,02

7 

          استثمارات مالية: 

 148,525  148,525  -  147,784  741 مقاسة بالقيمة العادلة  -

 5,971,341  6,031,259  6,031,259  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

 583,361  583,361  583,361  -  - موجودات اخرى 

          

 741  147,784  44,820,895  44,969,420  44,909,502 

          

 6,605,745  6,605,745  6,605,745  -  - أرصدة من بنوك ومؤسسات مالية 

 6,894,433  6,894,433  6,894,433  -  - حسابات العمالء الجارية

 718,022  718,022  718,022  -  -  مطلوبات اخرى 

          

 -  -  14,218,200  14,218,200  14,218,200 
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 تقييم االستثمارات المالية 

 

ي إجراء القياس:فتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة   

 مطلوبات مماثلة.: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو 1المستوى  -

 

عار(. تتضمن ت من األس: أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقا2المستوى  -

عتبر تلة في أسواق و مماثطابقة أهذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في السوق النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات م

 أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

 

لى ت ال تستند إييم مدخال: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التق3المستوى  -

عار مدرجة تنادا إلى أسيمها اسبيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقي

 بين األدوات. ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات

 

 

جموعة تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم الم

 بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.

 

 

قييم تحظتها وطرق ي يمكن مالصافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التتتضمن أساليب التقييم 

ي مستخدمة ف طرق أخرىأخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان و

. وارتباطاتها لألسعار تقدير معدالت الخصم وأسعار الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة

بل تحديده من ق ن الممكنإن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ بيان المركز المالي والذي كان م

 المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.
 
 
 

 

  2017مارس  31

(مراجعة ) 

القيمة العادلة من 

  خالل بيان الدخل

القيمة العادلة 

من خالل حقوق 

  الملكية

 

 

  التكلفة المطفأة

اجمالي القيمة 

 القيمة العادلة  الدفترية

 

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

          

نقد وارصدة لدى مصرف قطر 

 2,034,883  2,034,883  2,034,883  -  - المركزي

 4,759,823  4,759,823  4,759,823  -  - أرصدة لدى البنوك

 29,309,170  29,309,170  29,309,170  -  - موجودات تمويل 

          استثمارات مالية: 

 244,642  244,642  -  243,310  1,332 مقاسة بالقيمة العادلة  -

 6,759,576  6,790,557  6,790,557  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

 617,010  617,010  617,010  -  - موجودات اخرى 

          

 1,332  243,310  43,511,443  43,756,085  43,725,104 

          

 6,248,698  6,248,698  6,248,698  -  - أرصدة من بنوك ومؤسسات مالية 

 6,646,584  6,646,584  6,646,584  -  - حسابات العمالء الجارية

 2,548,046  2,548,046  2,548,046  -  - صكوك تمويل 

 712,297  712,297  712,297  -  - مطلوبات اخرى 

          

 -  -  16,155,625  16,155,625  16,155,625 
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  )تتمة( القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية    5

االستثمارات المالية تصنيف          
 

وفق مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يصنف فيه قياس يحلل الجدول أدناه اإلستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة 

 القيمة العادلة:

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 

 

 

أسعار السوق 

المدرجه في 

أسواق مالية 

 نشطة

 أخرىمدخالت 

 يمكن مالحظتها

مدخالت هامة ال يمكن 

 اإلجمالي مالحظتها

)مراجعة(  2018مارس  31 (1)المستوى   (2)المستوى   (3)المستوى     

 
 

ألف لاير 

 قطري 

ألف لاير 

 ألف لاير قطري  قطري 

ألف لاير 

 قطري 

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة مصنفة  -

 582 - - 582 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة مصنفة  -

 25,800 - - 25,800 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  -

 89,052 89,052 - - مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

)مدققه( 2017ديسمبر  31  

 

 

أسعار السوق 

المدرجه في 

 أسواق مالية نشطة

مدخالت أخرى 

 يمكن مالحظتها

ال يمكن  هامةمدخالت 

 اإلجمالي مالحظتها

(1)المستوى  أسعار السوق المدرجه في أسواق مالية نشطة (2)المستوى   (3)المستوى     

 
ألف لاير 

 قطري 

ألف لاير 

 ألف لاير قطري  قطري 

ألف لاير 

 قطري

إستثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة مصنفة  -

 741 - - 741 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

إستثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة مصنفة  -

 57,240 - - 57,240 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

إستثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة مصنفة  -

 90,544 90,544 - - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 

 

 انخفاض القيمة    6

ض قيمة ى انخفافي تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل. الدليل الموضوعي عل

دة فيها أو إعا لمستثمراالموجودات المالية )متضمنة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية( يتضمن التقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ الشركة 

لمصدر سيدخل أو ارض هيكلة موجودات التمويل أو الدفعات من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقت

ي مركز ات السلبية فالتغير في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل

كية فإن ات حقوق الملفي أدو نسبة لالستثماراتالدفع لدى المقترضين أو المصدرين أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير. باإلضافة إلى ذلك وبال

 االنخفاض الهام أو طويل االجل في قيمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة.
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 )تتمة(انخفاض القيمة    6

 الملكيةاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

اض الهام عتبار لالنخفاه يوضع في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة فإن

ل( في القيمة العادلة شهر على األقأ 9٪ كحد أدنى( أو طويل االجل )الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة 20)الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة 

قوق حأدوات  رات فيالستثماا الدليل بالنسبة للالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذ

لموحد من كية القوق المحرات في المعترف بها سابقا في بيان التغي يتم استبعاد الخسارة المتراكمة ،الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

موحد عن لدخل الاحقوق الملكية واالعتراف به في بيان الدخل الموحد. بعد ذلك يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في بيان 

اض في قيمة كمخصص انخفمليون لاير  1.36المجموعة بتكوين مخصص بقيمة االستثمـارات في أدوات حقـوق الملكية من خالل حقوق الملكية. قامت 

نخفاض في قيمة والتي تم ادراجها في "استرداد اإل 2017مارس  31مليون لاير قطري في 0.5)استردت المجموعة استثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 ضمن بيان الدخل الموحد غير المدقق. (استثمارات مالية"
 

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

ة الحالية للتدفقات مالية والقيمودات اليتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموج

ي حساب فيتم إظهارها لمدقق واالموحد غير  النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجود. يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل

وحد إلى دخل الممخصص. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان ال

 حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا. 

راجها في ( خسائر انخفاض في قيمة موجودات التمويل والتي تم ادمليون لاير قطري 3: 2017مارس 31مليون لاير قطري ) 2,9سجلت المجموعة 

 "خسائر انخفاض في قيمة موجودات تمويل" ضمن بيان الدخل الموحد غير المدقق. 
 

 استثمار في شركات زميلة  

وم ذه الحالة تقهلة. في لى إنخفاض في قيمة اإلستثمار في الشركة الزميتحدد المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي ما إذا كان هنالك دليل موضوعي ع

لموحد غير ابيان الدخل  لقيمة فيالفرق في اب ويتم اإلعترافالمجموعة باحتساب قيمة اإلنخفاض بالفرق بين القيمة العادلة في الشركة الزميلة والقيمة الحالية 

 خالل الفترة.المدقق. لم تقم المجموعة بتكوين مخصص انخفاض 

 

 موجودات تمويل     7

 

 

 مالحظة:

 31) 2018مارس  31٪ من إجمالي موجودات التمويل في 1.34مليون لاير قطري والذي يمثل  479بلغ اجمالي موجودات التمويل المتعثرة مبلغ 

 ٪ من إجمالي موجودات التمويل(.1.32مليون لاير قطري تمثل  453: 2017ديسمبر

 

  

   2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31  

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة)  

 ألف  ألف  ألف  

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  
       

 22,922,952  25,957,576  26,795,893 مرابحة و مساومة
 7,120,620  7,161,886  7,046,802      إجارة منتهية بالتمليك

 540,645       612,646  688,417   استصناع
 294,057     483,235  874,589         مضاربة
 1,186  764  744 مشاركة

 394,238  154,465  228,010 أخرى

 31,273,698  34,370,572   35,634,455 اجمالي موجودات تمويل

      

 (1,563,316)  (1,585,207)  (1,573,059) أرباح مؤجلة  يخصم:

 (367,183)  (264,044)  (265,296)  خسائر االنخفاض المحددة في قيمة موجودات تمويل  

 -  -  (216,479) المتوقعه  الخسائراإلئتمانية 

 (34,029)  (21,294)  (29,196) االرباح المعلقة 

       

 29,309,170  32,500,027  33,550,425 صافي موجودات تمويل
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 مالية في أوراق إستثمارات    8

 )مراجعة( 2017مارس  31  )مدققة( 2017ديسمبر  31  )مراجعة( 2018مارس  31 

 االجمالي غير مدرجة مدرجة  االجمالي غير مدرجة مدرجة 
 

 االجمالي غير مدرجة مدرجة

 

 ألف

 قطريلاير 

 ألف

 لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

 
 ألف

 لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

 ياناستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل ب

    الدخل:

 

   

    

 1,332 - 1,332  741 - 741  582 - 582  استثمارات في أدوات حقوق ملكية 

            

 582 - 582  741 - 741  1,332 - 1,332 

مصنفة  إستثمارات في أدوات ذات طبيعة دين

        بالتكلفة المطفأة 

    

 5,551,747 3,614,061 1,937,686  4,976,238 3,015,000 1,961,238  3,818,148 3,140,000 678,148 قطر حكومةصكوك  -

 1,238,810 18,918 1,219,892  1,055,021 18,952 1,036,069  1,054,462 18,938 1,035,524 ذات معدل ثابت -

 - - -  - - -  - - - ذات معدل متغير -

 - - -  - - -  (494) (489) (5) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -

            

 1,713,667 3,158,449 4,872,116  2,997,307 3,033,952 6,031,259  3,157,578 3,632,979 6,790,557 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة 

 147,784 90,544 57,240  114,851 89,051 25,800 الملكية حقوقبالقيمة العادلة من خالل 

 

137,918 105,392 243,310 

            

 1,740,049 3,247,500 4,987,549  3,055,288 3,124,496 6,179,784  3,296,828 3,738,371 7,035,199 
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 إستثمارات عقارية وموجودات ثابتة        9
 

ن لاير قطري نتيجة مليو 479. قرر مجلس إدارة المجموعة إعادة تصنيف برج الدفنة من أصول ثابتة إلي استثمارات عقارية بإجمالي 2018يناير 24في 
 .2018لبداية التأجير خالل الربع األول من سنة 

 الملكية لحاملي حسابات االستثمارحقوق       10

 .2017مارس  31و   2017ديسمبر  31و  2018مارس  31ة كما في قمطلجميع حقوق أصحاب حسابات االستثمار  

. 
 

 االحتياطي القانوني   11

٪ من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني 10كما تم تعديله، يحول  2012لسنة  13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 
 2015لسنة  11 ٪ من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري رقم100مساويا 

٪ من رأس المال 100وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحويل أية مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطي القانوني يزيد عن 
 المدفوع.

 
 احتياطي المخاطر    12

اشتراط الخاص ب وين العام القطاع لكل من الطارئة لموجودات تمويلوفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت 
التمويل  باح المعلقة.٪ من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألر2.5حد أدنى بنسبة 

 دعيم احتياطيتوف يتم سيل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر. المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمو
 . منهج الخسائر االئتمانية المتوقعةالمخاطر حسب التعليمات الجديدة من مصرف قطر المركزي والمتعلقة بتطبيق 

 احتياطيات أخرى   13

لمة. بلغت اح المستالموزعة من االستثمارات في شركات زميلة بعد خصم توزيعات األربمثل اإلحتياطيات األخرى في حصة المجموعة من األرباح غير تت
 مليون(.  1.6: 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري ) 3.3توزيعات األرباح المستلمة خالل الفترة 

 

 أرباح نقدية   14

 2017ديسمبر  31ة في عن السنة المنتهي٪ من رأس المال المدفوع 40أرباح بنسبة توزيع  2018مارس  26اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في 
 (.2016ديسمبر  31لاير قطري للسهم( عن السنة المنتهية في  4توزيعات نقدية ) ٪40)  (لاير قطري للسهم 4 )
 

 صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي    15

ذه الصكوك غير مليار لاير قطري. ه 1ة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بمبلغ ، قامت المجموعة بإصدار صكوك دائم2016خالل عام 
د. ي حال التجديراجعته فوغير تراكمية وتدفع سنويا. ان معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت على ان يتم م اختياريةمضمونة كما أن توزيعات األرباح 

ستحقاق إريخ ديها تاباح كما ان حملة الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح على الصكوك. هذه الصكوك ليس ليكون للمجموعة الحق في عدم دفع األر
 ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية. 

  

 حسب النوع:

  2018مارس  31

 (مراجعة)

 ألف

  لاير قطري 

 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 ألف

  لاير قطري 

 2016مارس  31

 (مراجعة)

 ألف

 لاير قطري 

      

 15,433,365  19,761,352  17,455,449 حسابات ألجل

 6,736,315  5,820,251  6,351,664 توفيرحسابات 

      

 23,807,113  25,581,603  22,169,680 

      

 59,244  2,612  367 الحصة في احتياطي القيمة العادلة 

 22,228,924  25,584,215  23,807,480 إجمالي رصيد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 



  (.عق.م.ش)بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

2018مارس  31للفترة المنتهية في   

-22- 

 

 

 النقد وما في حكمه 16

 الي:ن ثالثة أشهر كالتإستحقاق أصلية أقل مالمرحلي المختصر الموحد فإن النقد وما في حكمه يشتمل على أرصدة بتواريخ  لغرض بيان التدفقات النقدية
 2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف 

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

      

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي )بعد استبعاد حساب 

 553,014  863,570  1,631,941 االحتياطي النقدي المقيد(

 2,393,576  2,646,294  4,105,885 أرصدة من بنوك

      

 2,946,590  3,509,864  5,737,826 اإلجمالي

 
  

 المطلوبات واإللتزامات المحتملة  17
 2017مارس  31  2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف 

  لاير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

      

      المطلوبات المحتملة  

 5,968,534  3,583,902  4,219,506 تسهيالت غير مستغلة 

 3,797,343  3,673,166  3,973,539 خطابات ضمانات

 454,132  472,461  493,298 خطابات اعتماد

 8,526  7,765  10,077 أخرى

      

 8,696,420  7,737,294  10,228,535 



  (.عق.م.ش)بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

2018مارس  31للفترة المنتهية في   

-23- 

 

  
 معامالت مع األطراف ذات العالقة 18

يلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الذين لديهم القدرة علي ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغتعتبر األطراف ذات العالقة على أنها أطراف 

التي يستطيعون ممارسة نفوذ هام عليها أو على مساهميها، باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد اإلدارة العليا.السيطرة أو لديهم نفوذ هام على المجموعة، والشركات الزميلة، والشركة   
 
 بلغت األرصدة / المعامالت خالل الفترة/السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون فيها حصصاً هامة كما يلي: 

 
 2018مارس  31 

  (مراجعة)

 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 2017مارس  31 

 (مراجعة)

 

  شركات زميلة

 مجلس

  شركات زميلة  أخرى  اإلدارة

 مجلس

 أخرى  اإلدارة

 

  شركات زميلة

 مجلس

 أخرى  اإلدارة

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

                  

                  الموجودات:

 3,068,341  642,432  7,033  3,249,739  615,487  13,568  3,248,213  626,507  13,040 موجودات تمويل

                  

 110,930  77,221  13,186  178,340  188,973  13,822  165,494  203,310  10,682 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

                  

                  بنود خارج الميزانية:

 43,987  200  3,046  38,436  3,896  1,161  24,992  10,280  1,172 والتزامات أخرىإلتزامات محتملة 



  (.عق.م.ش)بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

2018مارس  31للفترة المنتهية في   
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 )تتمة( معامالت مع األطراف ذات العالقة 18
 

  
 كبار المسؤولين باإلدارة خالل الفترة كالتالي: مكافآتبلغت 

 
 

 ة في للثالثة أشهر المنتهي

 

 2017مارس  31  2018مارس  31 

 (مراجعة)  (مراجعة)  

 

 

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 لاير قطري

     

 3,996  4,045  منافع قصيرة األجل

 196  203  منافع طويلة األجل

     

  4,248  4,192 

 

 نسبة كفاية رأس المال    19

 
 رأس المال النظامي

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

التي يمكن  يتم أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى

لى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال قوي.تحقيقها بمعدل مديونية أع  

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

كزي.التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المر 3يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل  

كما يلي: 2018مارس  31و لوائح مصرف قطر المركزي في  3مركز رأس المال النظامى للمجموعة بموجب بازل   

 مارس 31  ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017  2017 
 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 5,942,864  6,041,567  5,953,966 1شريحة رأس المال المستوى 

 -  -  241,005 2شريحة رأس المال المستوى 

 5,942,864  6,041,567  6,194,971 إجمالي رأس المال التنظيمي

 

      

 2018مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

  (مراجعة)

 2017مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 (مراجعة)

 

  شركات زميلة  أخرى  مجلس 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

 42,190  8,883  97  33,795  6,930  185 صافي إيرادات أنشطة التمويل 

 416  290  49  431  604  76 حصة أصحاب حسابات اإلستثمار 



  (.عق.م.ش)بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

2018مارس  31للفترة المنتهية في   
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 )تتمة( نسبة كفاية رأس المال    19
   

  

    الموجودات المرجحه بالمخاطر
  

 مارس 31  ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017  2017 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 29,687,580  30,591,262  33,382,255 انئتمالموجودات المرجحه بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر اإل

 1,292,637  738,919  698,703 وقالموجودات المرجحه بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الس

 2,320,200  2,476,952  2,563,692 لشغيالموجودات المرجحه بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الت

 33,300,417  33,807,133  36,644,650 إجمالي الموجودات المرجحة بحسب المخاطر

 5,942,864  6,041,567  6,194,971 رأس المال التنظيمي

المال رأس كنسبة من  الموجودات المرجحه بالمخاطر
 ٪17.85  ٪17.87  %16.91 )نسبة رأس المال( التنظيمي

 

 

تمشياً مع تعليمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى  2014إعتباراً من األول من يناير  3تم إحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل

 المطلوب لنسبة كفاية رأس المال كما يلي:

  10األمان المتحفظ الحد األدنى بدون هامش.٪ 

 12.5 الحد األدنى مع هامش األمان المتحفظ.٪ 

 

 

 


