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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(السادة مساهمي  إلى

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي

"( وشركاته التابعة )يشار إليهم مصرف)"اللمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق( المالية الموحدة المرفقة  البيانات لقد دققنا
وبيان الدخل وبيان التغيرات  2018ديسمبر  31والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في معا بـ "المجموعة"( 

في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات، التي تشتمل على ملخص 
 للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

أينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد في ر
وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك  2018ديسمبر  31للمجموعة كما في 

المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  وفقاً لمعايير التدقيق الدولية للمؤسسات
 ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها )لوائح مصرف قطر المركزي(.

 أساس الرأي

لمعايير في الجزء القد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك 
الخاص بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك 
األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي 

تطلبات ملبيانات المالية الموحدة للبنك في دولة قطر. وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لنقوم بها على ا
 قواعد السلوك األخالقي. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.و

 أمور التدقيق األساسية

ساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا إن أمور التدقيق األ
بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي 

 ر.واألم هنفصال عن هذإننا ال نقدم رأيا م تكوين رأينا عنها، كما



 تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(

 أمور التدقيق األساسية )تابع(

"انخفاض  30معيار المحاسبة المالية رقم التطبيق المبكر ل
القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر 

 4و  )ز( 3،)و(  3،)أ(  3راجع إيضاحات  - العالية"
 على البيانات المالية الموحدة )ب(

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر

 نظًرا ألن: األمر اركزنا على هذ

  انخفاض القيمة  30معيار المحاسبة المالية رقم"
والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية" 

 :2018يناير  1الذي طبقته المجموعة في 

تقديرات  معقدة تتضمنأدخل متطلبات محاسبية  -
وأحكام يستند عليها تحديد التعديالت التي يتم 

 ؛إدخالها عند االنتقال

نتج عنه سياسات محاسبية جديدة، تتضمن اختيار  -
 ووسائل عملية، وخيارات االنتقال 

ضع لم تخجديدة نتج عنه عمليات وبيانات وضوابط  -
 .سابقا لالختبار

  كان التعديل الذي أجري على األرباح المدورة نتيجة
 8.930بمبلغ  30المالية رقم  المحاسبةلالنتقال لمعيار 

من  %54. مدين، والذي يمثلمليون لاير قطري 
ديسمبر  31حقوق ملكية المجموعة كما في  يإجمال

من بيان  اجوهري اجزءفهو يمثل ، ومن ثم 2018
 المركز المالي الموحد.

 من ،األمر هذا على بها قمنا التي التدقيق اءاتإجر تضمنت
 :يلي ما أخرى، أمور بين

  تقييم مدى مالئمة اختيار اإلدارة للسياسات المحاسبية
، 30المالية رقم  المحاسبةعلى أساس متطلبات معيار 

 الممارسات المتبعة في هذا القطاع.ووفهمنا لألعمال 

 العملية نهج االنتقال والوسائل ممة دراسة مدى مالء
 المطبقة.

 ن لضمااإلدارة  نفذتهاالتي والضوابط العملية  دراسة
 اكتمال وصحة تعديالت االنتقال.

  تحديد واختبار الضوابط ذات الصلة المطبقة على
 عملية االنتقال.

  تقييم مدى معقولية األحكام والتقديرات الرئيسية التي
 اتبعتها اإلدارة في إعداد تعديالت االنتقال.

  الختبارالية مخاطر المالإشراك متخصصين في إدارة 
درج تبتصنيف  المتعلقة الرئيسية األحكام /االفتراضات

 ن،االئتما مخاطر في الكبيرة والزيادة االئتمان، مخاطر
 عن التخلف واحتمال السداد، عن تخلفال وتعريف
 ومعدالت الكلي، االقتصاد ومتغيرات السداد،

 .االسترداد

  تقييم المدخالت من أجل إشراك متخصصي تقييم
واالفتراضات والتقنيات التي يستخدمها المقيمون الذين 
اعتمدتهم المجموعة في تقييم الضمانات العقارية 

 المتعلقة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 مة البيانات المستخدمة في ءتقييم اكتمال ودقة ومال
 إعداد تعديالت االنتقال.

 راك متخصصين في إدارة مخاطر المعلومات إش
الختبار أنظمة تقنية المعلومات الجديدة والضوابط ذات 

 الصلة.

 تطبيقلاقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بت 
بالرجوع إلى  30لمعيار المحاسبة المالية رقم لمبكر ا

ولوائح متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة 
 مصرف قطر المركزي.

 



 تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(
 أمور التدقيق األساسية )تابع(

انخفاض قيمة الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر 
 11و 10و 9 )ب( و4 راجع اإليضاحات –االئتمان 

 حول البيانات المالية الموحدة 21و

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر

 لقد ركزنا على هذا األمر نظًرا ألن:

  انخفاض قيمة الموجودات المالية التي تخضع
 لمخاطر االئتمان ينطوي على:

متطلبات محاسبية معقدة، تتضمن االفتراضات  -
ساسية لتحديد التعديالت والتقديرات واألحكام األ

 ،عند االنتقال

)أي المناهج غير المناسبة نماذج المخاطر  -
 وقرارات الصياغة(؛

د األحكام لتحديلتحيز عند إصدار لاإلدارة قابلية  -
 نتائج الخسائر االئتمانية المتوقعة، و

 متطلبات اإلفصاح المعقدة. -

 الخاضعة الموجودات المالية للمجموعةصافي بلغ ي 
سواء في الميزانية العمومية أو  لمخاطر االئتمان

 31لاير قطري، كما في  ارملي 6.157خارجها 
، لذا فهي تشكل قسما جوهريا من 2018 ديسمبر
مركز المالي الموحد. إضافة إلى ذلك فإن بيان ال

المعترف به من قبل  انخفاض القيمةإجمالي 
 9.541المجموعة لهذه الموجودات المالية قد بلغ 

ديسمبر  31مليون لاير قطري في السنة المنتهية في 
من صافي ربح  %20.5مما يمثل نسبة  2018

المجموعة لذا فهو يمثل جزءا جوهريا من بيان 
 الموحد.الدخل 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا األمر، من 
 بين أمور أخرى، ما يلي:

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة على أساس
وفهمنا لألعمال  30متطلبات المعيار المحاسبة المالية رقم 
 والممارسات المتبعة في هذا القطاع.

  تأكيد فهمنا للعمليات واألنظمة والضوابط الجديدة أو
المعدلة التي تتبعها اإلدارة، بما في ذلك الضوابط المطبقة 

 نموذج.ال ضععلى 

 .تحديد واختبار الضوابط ذات الصلة 

 في إدارة مخاطر المعلومات الختبار  نإشراك متخصصي
 أنظمة تقنية المعلومات الجديدة والضوابط ذات الصلة.

 في لإلدارة الرئيسية والتقديرات األحكام معقولية متقيي 
 األساليب اختيار ذلك في بما المخصصات، بساتحا

 .البيانات ومصادر واالفتراضات والنماذج

 في للنظر في إدارة المخاطر المالية متخصصين إشراك 
 رمخاطال تصنيفب المتعلقة الهامة ألحكاما /االفتراضات

 ،يةاالئتمان مخاطرال في ةالكبير والزيادة ،يةاالئتمان
 ،دادتخلف عن السال واحتمالية ،التخلف عن السداد وتعريف

 .االسترداد ومعدالت الكلي، االقتصاد ومتغيرات

 اتواالفتراض المدخالت لتقييم تقييم متخصصي إشراك 
 اعتمدتهم الذين المقيمون التي يستخدمها والتقنيات
 حديدبت المتعلقة العقارية الضمانات تقييمفي  المجموعة

 المخصصات.

 .تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات 

 الصحة الحسابية واختبارها بالنسبة  مالءمة مدى تقييم
 للنماذج المطبقة.

 .تقييم معقولية واختبار التعديالت الالحقة للنموذج 

  لمخاطر االئتمان لعينة من القروض  مفصلإجراء تقييم
ً للوائح مصرف قطر  والسلف العاملة وغير العاملة وفقا

 المركزي.

 بالرجوع إلى متطلبات المجموعة  فصاحاتإ كفاية تقييم
قطر  لوائح مصرفوذات الصلة  المحاسبةمعايير 
 .المركزي



 تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(

 )تابع(أمور التدقيق األساسية 

تقييم االستثمارات المالية - راجع إيضاحات 3 )د( و5 
على البيانات المالية الموحدة 11)ب( و  

 

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر

 المجال ألن:هذا ركزنا على 

  ينطوي تقييم االستثمارات المالية على متطلبات
محاسبية معقدة تتضمن افتراضات وتقديرات وأحكام 

 القيم العادلة.أساسية عند تحديد 

 31 كما فيالستثمارات المالية ل ةكانت القيمة الدفتري 
مليون لاير قطري  6.31.145مبلغ ب 2018ديسمبر 
من إجمالي موجودات المجموعة كما  %20.3أو نسبة 

وبالتالي فإنها تمثل جزءا هاما  2018ديسمبر  31في 
 من بيان المركز المالي الموحد؛

  6.4من إجمالي االستثمارات المالية هناك نسبة% 
تشتمل على أسهم حقوق ملكية غير مدرجة بالقيمة 

 العادلة ويتطلب قياسها إجراء تقديرات وأحكام. 

 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من 
 بين أمور أخرى، ما يلي:

  رات اعملية تقييم االستثماختبار ضوابط الرقابة على
 ؛المالية

  مطابقة تقييم االستثمارات في أسهم حقوق الملكية
 والدين المدرجة مع األسعار الخارجية المدرجة؛

  بالنسبة ألسهم حقوق الملكية غير المدرجة، قمنا بتقييم
مدى مالءمة منهج التقييم واختبار االفتراضات 

 الرئيسية مثل مدخالت التسعير وعوامل الخصم.

  مدخالت التسعير المستخدمة قمنا بغرض اختيار
باختبار أنه قد تم الحصول عليها من مصادر خارجية 

 وقد تم إدراجها بصورة صحيحة في نماذج التسعير؛

 المجموعة فيما يتعلق بتقييم  فصاحاتإ كفاية تقييم
االستثمارات المالية بالرجوع إلى متطلبات معايير 
 المحاسبة ذات الصلة ولوائح مصرف قطر المركزي. 

 معلومات أخرى

. تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي األخرى مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات
 ا عليها. وتقرير مدققي الحسابات الصادر عنللبنك ولكنها ال تشتمل على البيانات المالية الموحدة السنوي( للبنك )التقرير 

قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات هذا، حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي ويتوقع أن 
 تاريخ.لك الذتقدم لنا األقسام الباقية من التقرير السنوي بعد 

ال يغطي رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال تأكيد النتيجة في 
 هذا الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي دراسة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، 
م بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة وللقيا
 يشوبها أخطاء جوهرية. هاإذا كان من الواضح أنمع معرفتنا التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو ما أو 

المعلومات األخرى المستلمة قبل تاريخ تقرير المدققين هذا، إلى أن  إذا توصلنا، استنادا إلى عملنا الذي قمنا بأدائه بناء على
هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما يمكننا اإلبالغ 

 عنه في هذا الصدد.

 



 تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(

 مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 

درة الصاإن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المالية 
ة أنظمة الرقابولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها وعن عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات
 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

لمبدأ  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا
االستمرارية، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ 

إما تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام ينوي مجلس اإلدارة يكن االستمرارية ما لم 
 بذلك.

 حسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدةال يمسؤولية مدقق

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء 
 كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى

ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون  هعال، ولكن
، أن يتوقع بشكل إجماليأو  منفردموجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان يمكن، بشكل 

 ة التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادي

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال 
 التدقيق. كما إننا نقوم:

 م يصمتلية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وبتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الما
رأينا. ل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لوحصالذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، وينفتو

إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد 
 على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية. ينطوي

  بالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
 الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

 الءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها بتقييم مدى م
 مجلس اإلدارة.

  بإبداء نتيجة على مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي
ا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة يتم الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوك

حول مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا 
ية الموحدة، لمطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات الما

أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق 
التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب 

 عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية. في أن تقوم المجموعة بالتوقف

  بتقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات
 المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

 يق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل بالحصول على أدلة تدق
المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على وإجراء أعمال 

 التدقيق للمجموعة. وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.



 تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(

 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع( يمسؤولية مدقق

فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما مجلس اإلدارة نتواصل مع 
 الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في 

نقوم أيضا بتزويد مجلس االدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع 
كان ذلك  الصلة، متىعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات العالقات والمسائل األخرى التي قد ي  

 ممكنا.

من األمور التي تم تقديمها لمجلس االدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية 
الموحدة للسنة الحالية، وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يحول 

ن أو الئحة دون الكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة جدا، نقرر عدم إيراد مسألة ما في تقريرنا نظرا قانو
لآلثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة ورودها 

 في التقرير.

 ية والتنظيمية األخرىتقرير عن المتطلبات القانون

لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. يحتفظ البنك بسجالت محاسبية 
منتظمة وتتفق بياناته المالية الموحدة مع تلك السجالت. قمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير 

ات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت البنك. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون السنوي، والمعلوم
أو لبنود النظام  2015لسنة  11وقانون الشركات التجارية القطري رقم  2012لسنة  13مصرف قطر المركزي رقم 

على بيان المركز المالي الموحد للبنك أو أدائه كما  جوهرياألساسي وتعديالته خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر سلبي 
 .2018ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 
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 (.قع)ش.م.صرف قطر اإلسالمي م
  الدخل الموحد بيان

  ديسمبر  31 يللسنة المنتهية ف
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة. جزًءا ال يتجزأ 41إلى  1من اإليضاحات المرفقة  تشكل
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 2017  2018 حاتإيضا 

 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  
     المستمرة العمليات

 4.887.159  5.328.589 26 التمويل أنشطة إيرادات صافي

 575.320  689.420 27 االستثمار أنشطة إيرادات صافي

 5.462.479  6.018.009  واالستثمارصافي إيرادات أنشطة التمويل  إجمالي

     

 658.459  732.257   وعموالت رسوم إيرادات

 (140.925)  (156.415)  وعموالت رسوم مصروفات

 517.534  575.842 28  وعموالت رسوم إيرادات صافي

     

 139.061  259.227 29 األجنبي النقد عمليات ربح صافي

 36.383  (552) 12  زميلة شركات نتائج من الحصة

 43.872  47.182  أخرى إيرادات

 6.199.329  6.899.708  اإليرادات إجمالي

     

 (622.432)  (653.323) 30 الموظفين تكاليف

 (91.353)  (89.015) 16و 15 وإطفاء اهالك

 (218.370)  (255.092)  الربح من الصكوك حملة حصة

 (391.935)  (418.910) 31 أخرى مصروفات

 (1.324.090)  (1.416.340)  المصروفات إجمالي

     
 (305.691)  (237.709) 11 مالية استثمارات قيمة في انخفاض خسائر صافي

 (474.685)  (505.074) 10 تمويل موجودات قيمة في انخفاض خسائر صافي

 (4.955)  23.216   أخرى انخفاض (خسائر) –رد 

 قبل المستمرة العمليات من للسنة الربح صافي
 4.763.801  المطلقة االستثمار حسابات ألصحاب والعائد الضريبة

 

4.089.908 
     
     

 االستثمار حسابات أصحاب على العائد صافي: ناقصا
 (1.818.627)  (2.125.416) 22 المطلقة

 2.271.281  2.638.385  الضريبة قبل المستمرة العمليات من الربح
     

     مستمرةالغير  العمليات
 (2.490)  -  للبيع به محتفظ موجود من خسارة

 2.268.791  2.638.385  الضريبة قبل للسنة الربح صافي
     

 (18.270)  2.310 32 الضريبة  مصروف

 2.250.521  2.640.695  للسنة الربح صافي

     

     :إلىربح السنة العائد  صافي

 2.405.425  2.755.311  البنك في المساهمين حقوق

 (154.904)  (114.616) 24 عليها مسيطر غير حقوق

 2.250.521  2.640.695  الربح للسنة صافي

     

     السهم على العائد

 9.31  10.79 35 (للسهم قطري)لاير  للسهم المخفف/  األساسي العائد



 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.
  الموحدالتغيرات في حقوق الملكية بيان 

 القطري ألف لاير ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة. جزًءا ال يتجزأ 41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  مخاطر احتياطي  قانوني احتياطي  المال رأس 

 احتياطي
  عام

 احتياطي
 القيمة
  العادلة

 احتياطي
 تحويل
 عمالت
  أجنبية

 احتياطيات
  أخرى

 نقدية أرباح
  توزيعها مقترح

 احتياطي
 مدفوعات

 أساس على
  مدورة أرباح  األسهم

 حقوق إجمالي
 في المساهمين
  البنك

 غير حقوق
   عليها مسيطر

 صكوك صصح
 كرأس مؤهلة
 إضافي مال

 إجمالي
 الملكية حقوق

                           
 ديسمبر 31 في الرصيد
2017 2.362.932  6.370.016  2.263.736  81.935  170.173  (137.224)  216.820  1.181.466  11.185  2.768.147  15.289.186  1.590.979  4.000.000 20.880.165 

تعديالت التحول للتطبيق 
المبكر لمعيار المحاسبة 

يناير  1في  30المالية رقم 
 (977.018) -  (46.266)  (930.752)  (930.752)  -  -  -  -  -  -  -  -  - (2)أ( )3 2018

يناير  1الرصيد المعدل في 
2018 2.362.932  6.370.016  2.263.736  81.935  170.173  (137.224)  216.820  1.181.466  11.185  1.837.395  14.358.434  1.544.713  4.000.000 19.903.147 

 احتياطي في التغيرات
 (211.200) -  -  (211.200)  -  -  -  -  (211.200)  -  -  -  -  -  األجنبية العمالت تحويل

 القيمة احتياطي في التغير
 (15.715) -  -  (15.715)  -  -  -  -  -  (15.715)  -  -  -  - العادلة

 2.640.695 -  (114.616)  2.755.311  2.755.311  -  -  -  -  -  -  -  -  - السنة ربح صافي

 والمصروف اإليراد إجمالي
 2.413.780 -  (114.616)  2.528.396  2.755.311  -  -  -  (211.200)  (15.715)  -  -  -  - للسنة ققالمح

                           
 على موزعة نقدية أرباح

 (1.181.466) -  -  (1.181.466)  -  -  (1.181.466)  -  -  -  -  -  -  - (23 إيضاح) المساهمين

 احتياطي إلى محول
 - -  -  -  (55.139)  -  -  -  -  -  -  55.139  -  - (23 إيضاح) المخاطر

 توزيعها مقترح نقدية أرباح
 - -  -  -  (1.181.466)  -  1.181.466  -  -  -  -  -  -  - (23 إيضاح)

 دعم صندوق في المساهمة
 االجتماعية ةاألنشط

 (68.883) -  -  (68.883)  (68.883)  -  -  -  -  -  -  -  -  - (40 إيضاح) والرياضية

 مؤهلة صكوك على أرباح
 إيضاح) إضافي مال كرأس
25) -  -  -  -  -  -  -  -  -  (205.000)  (205.000)  -  - (205.000) 

 على مدفوعات احتياطي
 (22.312) -  (11.127)  (11.185)  -  (11.185)  -  -  -  -  -  -  -  - (23 إيضاح) األسهم أساس

 غير حقوق في الحركة 
 (99.889) -  (99.889)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عليها مسيطر

ديسمبر  31 في الرصيد
2018 2.362.932  6.370.016  2.318.875  81.935  154.458  (348.424)  216.820  1.181.466  -  3.082.218  15.420.296  1.319.081  4.000.000 20.739.377 



 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.
  الموحد )تابع(التغيرات في حقوق الملكية بيان 

 القطري ألف لاير  ديسمبر 31ي للسنة المنتهية ف
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة. جزًءا ال يتجزأ 41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  مخاطر احتياطي  قانوني احتياطي  المال رأس 
 احتياطي
  عام

 احتياطي
  العادلة القيمة

 احتياطي
 تحويل
 عمالت
  أجنبية

 احتياطيات
  أخرى

 مقترح نقدية أرباح
  توزيعها

 احتياطي
 مدفوعات

 أساس على
  مدورة أرباح  األسهم

 حقوق إجمالي
 في المساهمين

  البنك
 غير حقوق
   عليها مسيطر

 صكوك حصص
 كرأس مؤهلة
 إضافي مال

 إجمالي
 الملكية حقوق

                           

 19.998.661 4.000.000  1.760.528  14.238.133  1.902.780  10.223  1.122.393  216.820  (194.335)  195.089  81.935  2.170.280  6.370.016  2.362.932 2017 يناير 1 في الرصيد
 احتياطي في التغيرات
 57.111 -  -  57.111  -  -  -  -  57.111  -  -  -  -  -  األجنبية العمالت تحويل
 القيمة احتياطي في التغير
 (24.916) -  -  (24.916)  -  -  -  -  -  (24.916)  -  -  -  - العادلة

 2.250.521 -  (154.904)  2.405.425  2.405.425  -  -  -  -  -  -  -  -  - السنة ربح صافي

 والمصروف اإليراد إجمالي
 2.282.716 -  (154.904)  2.437.620  2.405.425  -  -  -  57.111  (24.916)  -  -  -  - للسنة المحقق

                           
 على موزعة نقدية أرباح

 (1.122.393) -  -  (1.122.393)  -  -  (1.122.393)  -  -  -  -  -  -  - (23 إيضاح) المساهمين

 احتياطي إلى محول
 - -  -  -  (93.456)  -  -  -  -  -  -  93.456  -  - (23 إيضاح) المخاطر
 توزيعها مقترح نقدية أرباح

 - -  -  -  (1.181.466)  -  1.181.466  -  -  -  -  -  -  - (23 إيضاح)
 دعم صندوق في المساهمة
 االجتماعية األنشطة

 (60.136) -  -  (60.136)  (60.136)  -  -  -  -  -  -  -  -  - (40 إيضاح) والرياضية

 مؤهلة صكوك على أرباح
 إيضاح) إضافي مال كرأس
25) -  -  -  -  -  -  -  -  -  (205.000)  (205.000)  -  - (205.000) 

 على مدفوعات احتياطي
 1.919 -  957  962  -  962  -  -  -  -  -  -  -  - (23 إيضاح) األسهم أساس

 غير حقوق في الحركة 
 (15.602) -  (15.602)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عليها مسيطر

 ديسمبر 31 في الرصيد
2017 2.362.932  6.370.016  2.263.736  81.935  170.173  (137.224)  216.820  1.181.466  11.185  2.768.147  15.289.186  1.590.979  4.000.000 20.880.165 



 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.
  التدفقات النقدية الموحدبيان 

 القطري ألف لاير  ديسمبر 31ي للسنة المنتهية ف
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة. جزًءا ال يتجزأ 41إلى  1من اإليضاحات المرفقة  تشكل
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 2017  2018 إيضاحات 
     التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 2.268.791  2.638.385  الضريبة قبل العام ربح صافي

     

     :تعديالت

 474.685  505.074 10 تمويل موجودات قيمة في انخفاض خسائر صافي

 305.691  237.709 11 مالية استثمارات قيمة في انخفاض خسائر صافي

 4.955  (23.216)  أخرى انخفاض (خسائررد/ )

 91.353  89.015 16، 15 وإطفاء إهالك

 (1.113)  (24.900)  ربح بيع استثمارات مالية  صافي

 (36.383)  552 12 من نتائج شركات زميلة  الحصة

 9.463  2.087  صكوك إطفاء

مسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان  استثمارات تقييم إعادة من أرباح
 (103.464)  38.064 27 الدخل

 24.962  24.603 21 نهاية الخدمة تكلفة

 153.671  (228) 27 صافي خسارة من عقارات

 1.918  (22.310) )ط(23 األسهم أساس على المدفوعات

 3.194.529  3.464.835  التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات قبل الربح

     
 (130.997)  73.557  في حساب االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي  التغير
 278.992  83.566  البنوك لدى ارصده في التغير
 (16.049.891)  (1.032.257)  تمويل موجودات في التغير
 (1.026.097)  (141.486)  في موجودات أخرى  التغير
 3.584.218  42.953   أرصدة من بنوكفي  التغير
 2.544.966  (1.179.272)  الجارية العمالء حسابات في التغير
 (793.965)  1.851.016  في مطلوبات أخرى  التغير

 (18.270)  -  المدفوعة الضرائب
 (5.212)  (11.322) 21 المدفوعة الخدمة نهاية آتمكاف

 (8.421.727)  3.151.590  التشغيلية األنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات صافي

     
     االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
 (8.264.174)  (4.998.787)  مالية استثمارات شراء

 8.841.019  4.358.636  مالية استثماراتاسترداد  /من بيع  متحصالت

 (65.707)  (60.418)  موجودات ثابتة  شراء

 (17.411)  -  شراء استثمارات من شركات زميلة

 (28.374)  475.000  العقارية ستثماراتاال حركة

 12.489  10.836  زميلة شركات من مستلمة توزيعات

 477.842  (214.733)  االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

     
     التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
 3.872.829  (37.294)  في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  التغير

 (15.602)  (146.164)  عليها مسيطر غير حقوق في الحركة صافي

 (1.122.393)  (1.181.466) )ح(23 المساهمين على موزعة نقدية أرباح

 (85.000)  (205.000)  إضافي مال كرأس مؤهلة لصكوك مدفوعة أرباح

 267.045  2.091.180  صافي المحصل من صكوك تمويل

 -  -  إضافي مال كرأس مؤهلة صكوك من متحصالت

 2.916.879  521.256  التمويل أنشطة من النقدية التدفقات صافي

 (5.027.006)  3.458.113  حكمه في وما النقد في االنخفاض صافي

 10.656.507  5.629.501  يناير  1وما في حكمه في  النقد

 (5.629.501)  9.087.614 36 ديسمبر  31وما في حكمه في  النقد



 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.
  الموحد المقيدة االستثمار حسابات في التغيرات بيان

 القطري ألف لاير ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف
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 السنة خالل التغيرات

 

 

 استثمار

 1 في كما
 يناير

2018 

 
 استثمارات
  تقييم إعادة  )سحوبات(

 اإليراد
  اإلجمالي

 توزيعات
 أرباح

  مدفوعة
 مصاريف
 إدارية

 
 بصفته البنك رسوم

 وكيال

 
                         31 في كما

 2018 ديسمبر
                

 66.430  -  -  -  -  -  (6.734)  73.164 عقارية محفظة
 555.461  (550)  (459)  (16.092)  34.413  14.924  (360.367)  883.592 أسهم ،مالية أوراق محفظة

 956.756  (367.101)  14.924  34.413  (16.092)  (459)  (550)  621.891 

                

  

 

 السنة خالل التغيرات

 

 

 استثمار

 1 في كما
 يناير
2017 

 
 استثمارات
  تقييم إعادة  )سحوبات(

 اإليراد
  اإلجمالي

 توزيعات
 أرباح
  مدفوعة

 مصاريف
 إدارية

 
 بصفته البنك رسوم

 وكيال

 
                         31 في كما

 2017 ديسمبر
                

 73.164  -  -  -  -  -  -  73.164 عقارية محفظة
 883.592  (2.597)  -  (400)  18.035  (24.928)  626  892.856 أسهمأوراق مالية،  محفظة

 966.020  626  (24.928)  18.035  (400)  -  (2.597)  956.756 

                

 



  
 (ع.ق)ش.م.مصرف قطر اإلسالمي 

 بيان موارد واستخدامات أموال األعمال الخيرية الموحد

 

 ألف لاير قطري ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 2018  2017 
    

    الخيرية األعمال أموال موارد
 651  2.361 السنة خالل شرعية غير إيرادات

    
    الخيرية األعمال أموال استخدامات

 (2.640)  (3.615) السنة خالل أخرى واستخدامات وتبرعات أبحاث

    

 (1.989)  (1.254) االستخدامات عن الموارد في النقص



 
 (ع.ق)ش.م.مصرف قطر اإلسالمي 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 التقرير عنها الصادر المنشأة 1

 مساهمة كمنشأة 1982 يوليو 8 بتاريخ تأسيسه تم وقد قطر دولة في مقرها منشأة هو"(  البنك)"  .ق.ع.م.ش اإلسالمي قطر مصرف
 الدوحة، هو للبنك المسجل المقر عنوان .8338 هو للبنك التجاري السجل رقم. 1982 لسنة 45 رقم األميري المرسوم بموجب قطرية
 التابعة وشركاته البنك على 2018ديسمبر  31 في المنتهية المالية للسنة للبنك الموحدة المالية البيانات تشتمل. 559 ب.ص قطر، دولة

ً  إليها ويشار)  لتعليمات وفقا واالستثمارات واألفراد للشركات المصرفية األعمال في أساسية بصفة البنك يعمل. ("المجموعة" بـ معا
. السودان في واحد وفرع قطر دولة في فرع 30 ولديه بالبنك الشرعية الرقابة هيئة بواسطة تحديدها يتم التي اإلسالمية الشريعة
 .قطر بورصة في مدرجة البنك أسهم أن كما (.ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف هو للمجموعة األم الشركة

 بتاريخ اإلدارة مجلس لقرار وفقا 2018ديسمبر  31 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت
 .2019 يناير 16

 لمواصلة الموارد لديها المجموعة بأن مقتنعة وهي مستمرة، كمنشأة االستمرار على المجموعة لقدرة تقييم بعمل المجموعة إدارة قامت
 قدرة حول كبيرة شكوكا تثير أن يمكن جوهرية شكوك بأي علم على ليست فاإلدارة ذلك، على وعالوة. المنظور المستقبل في العمل

 .االستمرارية مبدأ أساس على الموحدة المالية البيانات بإعداد قامت لذلك. مستمرة كمنشأة االستمرار على المجموعة

 :يلي كما الخاص الغرض ذات والشركات التابعة الشركاتو للمصرف المالية البيانات للمجموعة الموحدة البيانات تتضمن

 الفعلية الملكية نسبة الرئيسي الشركة نشاط   التأسيس بلد الشركة اسم

   
ديسمبر  31

2018 
ديسمبر  31

2017 
     

 ٪99.99 ٪99.99 مصرفية أعمال لبنان  العربي التمويل بيت

 ٪49 ٪49 العقاري االستثمار قطر (1) العقاري واالستثمار للتطوير عقار شركة

 ٪39.87 ٪39.87 العقاري االستثمار قطر (2) م.م.ذ العقاري والتطوير لالستثمار الدوحة درة

 ٪100 ٪100 صكوك إصدار كايمان جزر (3) المحدودة للصكوك اإلسالمي قطر مصرف شركة

 ٪100 ٪100 تمويل شركة  قطر  المحدودة الصكوك إلصدار المصرف شركة

 ٪99.71 ٪99.71 استثماري بنك المتحدة المملكة ( المتحدة المملكة) اإلسالمي قطر مصرف
 ٪50.13 ٪50.13 استثماري بنك قطر م م ذ إنفست كيو

 ٪50.13 ٪50.13 العقاري االستثمار لكسمبورج (4) إل أر إي أس لكسمبورج فيردي

 ٪50.13 ٪50.13 قابضة استثمار شركة كايمان جزر (4) األعمال لخدمات كيو
 ٪50.13 ٪50.13 استثمارية ودائع كايمان جزر (4) المحدودة السيولة إلدارة كيو

 ٪50.13 ٪50.13 قابضة استثمار شركة موريشيوس (4) موريشيوس القابضة كيوانفست

 ٪50.13 - قابضة استثمار شركة موريشيوس (4) اكزبيت كيو

 ٪50.13 ٪50.13 اتستثماراال لوكسمبورج (4) ال آر اي اس لوكسمبورج كيوانفست

 ٪50.13 ٪50.13 استثمار قابضة شركة كايمان جزر (4) المحدودة 2 تيراس اديموندز تي اس أي كيو
 إنفست بكيو سابقا المعروفة) م.م.ذ فين بي آي إنفست كيو

 ٪50.13 ٪50.13 تقديم تسهيالت تمويل قطر (4( )م.م.ذ هولدينج كومز
 ٪50.13 ٪50.13 قابضة استثمار شركة كايمان جزر (4) لالستثمار ستريت وال ون أي كيو
 ٪50.13 ٪50.13 قابضة استثمار شركة كايمان جزر (4) 1 إثيكا كيو
 ٪50.13 ٪50.13 قابضة استثمار شركة كايمان جزر (4) 1 في بي جي إن كيو
 ٪50.13 ٪50.13 قابضة استثمار شركة قطر (4) م.م.ذ المحدودة للمال قطر مركز بي يورو إنفست كيو
 ٪45.12 ٪45.12  اإلجارة في استثمار لوكسمبورج (4) م.م.ذ المحدودة ال آر اي اس انكوم ريو
 ٪50.13 ٪50.13 قابضة استثمار شركة كايمان جزر (4) م.م.ذ المحدودة توماهوك كيو
 ٪50.13 ٪50.13 تقديم تسهيالت تمويل قطر (4) م.م.ذ المحدودة ريفاين انفست كيو
 ٪50.13 ٪50.13 تقديم تسهيالت تمويل لوكسمبورج (4) م.م.ذ  ار ايه اس ألوي كيو
 ٪50.13 ٪50.13 العقاري االستثمار كيمان جزر (4) م.م.ذ ماغنوليا كيو
 ٪50.13 ٪50.13 أصول إدارة تركيا (4) م.م.ذ يونتيم بورتفوي انفست كيو

 ٪50.13 ٪50.13 شركة قابضة قطر (4بي او اتش ذ.م.م )
 - ٪50.13 شركة استثمار قابضة قطر (4ألوي هولدكو ذ.م.م. )

 - ٪50.13 شركة قابضة قطر (4أدميرال هولدكو ذ.م.م. )
 - ٪50.13 شركة استثمار قابضة قطر م.م.ذ ري إكيتوي انفست كيو
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 (تابع) التقرير عنها الصادر المنشأة 1

 :إيضاحات
 من عدد أكبر تمثيله بحكم عقار لشركة اإلدارة مجلس اجتماعات في األصوات أغلبية على الحصول على القدرة لديه البنك (1)

 .المجلس في األعضاء

ً  الزميلة للشركة والتشغيلية المالية السياسات على السيطرة حق على المجموعة حصلت 2013 يناير 1 من اعتبارا (2)  وذلك سابقا
  .الشركة في المساهمين باقي مع إدارة اتفاقية خالل من

 وحيد لغرض محدودة مسؤولية ذات معفاة كشركة كايمان جزر في تأسيسها تم المحدودة للصكوك اإلسالمي قطر مصرف شركة (3)
 .المصرف لصالح الصكوك إصدار من

 تم ذلك على وبناء م،.م.ذ إنفست كيو شركة عبر مباشر غير بشكل الكيانات هذه على السيطرة على القدرة لديها المجموعة (4)
 .للمجموعة تابعة شركات الكيانات هذه اعتبار

 أساس اإلعداد 2

 بيان االلتزام أ( )

ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  أعدادتم  البيانات المالية الموحدة وفقا
عن  في هذا الشأن الصادرة والتعليماتوالقوانين المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية  اإلسالميةالشريعة  وأحكامووفقا لمبادئ 

ما يتماشى مع متطلبات معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ب. مصرف قطر المركزي
اإلسالمية وبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 .عايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةاإلسالمية تقوم المجموعة باالسترشاد بالم

 أساس القياس ب()

 تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المالية المصنفة على أنها "استثمارات بالقيمة
االستثمارات "المالية" واألدوات "مشتقات " وو"استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالعادلة من خالل حقوق الملكية" 

 .وبعض أصول التمويل المصنفة " القيمة العادلة من خالل بيان الدخل"( القيمة العادلةبالتي تم قياسها ) "العقارية

  العملة الوظيفية وعملة العرض ج()

القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة البنك وفي عرض بياناته المالية. فيما عدا ما  الموحدة باللايرتم عرض هذه البيانات المالية   
  .تم تقريب المعلومات المالية المعروضة باللاير القطري إلى أقرب ألف ذلك،تمت اإلشارة إليه بخالف 

 استخدام التقديرات واالفتراضات )د(

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

 التقديرات.
مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم تتم 

 فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.
طبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر تم اإلفصاح عن المعلومات حول األمور الهامة التي تتضمن افتراضات وأحكام جوهرية في ت

 .5ات المالية الموحدة في اإليضاح األهم على المبالغ المعترف بها في البيان

 الهامة المحاسبية السياسات 3

 آثار، فيما عدا الموحدة المالية البيانات هذه في المعروضة الفترات جميع مع يتوافق بشكل التالية الهامة المحاسبية السياسات تطبيق تم
، وقد تم تطبيقها بشكل ثابت من قبل المجموعة، (2أ)3على النحو المبين في اإليضاح  30معيار المحاسبة المالية رقم المبكر لتطبيق ال

فصاحات األدوات المالية : اإل  7باإلضافة الي ذلك ، اعتمدت المجموعة التعديالت الالحقة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ، ولكن لم يتم تطبيقها على معلومات المقارنة. 2018التى يتم تطبيقها على اإلفصاحات فيما يتعلق بعام 

 الجديدة  والتفسيرات المعايير (أ)

 2018 يناير 1 من سارية وتفسيرات وتعديالت جديدة معايير (1)

 .2018 يناير 1 من سارية تفسيراتتعديالت ووجديدة  محاسبة معايير هناكلم تكن 
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3

 الجديدة )تابع( والتفسيرات المعايير (أ)

 2018 يناير 1 صادرة ولكن لم تصبح سارية من وتفسيرات وتعديالت جديدة معايير (2)

 المرابحة ومبيعات الدفع المؤجل األخرى: 28 رقم المالية المحاسبة معيار
لمرابحة ومبيعات الدفع المؤجل ا حول 28 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت

ة بالنسبة حابالسابق حول " المرابحة والمر 2 رقم المالية المحاسبة معيار 28 رقم المالية المحاسبة معيار. يلغي 2017األخرى في سنة 
الهدف من هذا المعيار هو النص على مبادئ محاسبة  حول "مبيعات الدفع المؤجل". 20 رقم المالية المحاسبة معيارلطالب الشراء" و

 وتقارير مناسبة لالعتراف والقياس واإلفصاحات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بمعامالت المرابحة ومبيعات الدفع المؤجل األخرى بالنسبة
مع السماح  2019يناير  1هذا المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  للبائعين والمشترين في هذه المعامالت. سيصبح

 . بالتطبيق المبكرللمعيار

 . تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار

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

أدوات وكالة االستثمار )الوكالة وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول  هوالمعيار . الهدف من هذا 2018في سنة 
نظر كل من الموكل )المستثمر( والوكيل. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول بوجهات الصلة باالستثمار( والموجودات والمطلوبات ذات 

 . بالتطبيق المبكر للمعيارمع السماح  2020يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 . تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار

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

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

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

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

 تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار. 

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

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

)المؤسسات(، وتكوين مخصصات مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمكين مستخدمي البيانات المالية على وجه الخصوص من 
ا والشكوك حولها بصورة عادلة. سيحل تقييم المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقيته

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

للمخاطر إلى ثالث فئات استناداً إلى طبيعة المخاطر التي تتعرض لها تلك  اتالموجودات والتعرض 30نّف معيار المحاسبة المالية رقم يُص
الموجودات والتعرضات )مثل مخاطر االئتمان والمخاطر األخرى( ويُحدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة من فئات تلك الموجودات 

 ( طريقة انخفاض القيمة.3( طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق، 2الخسائر االئتمانية،  ( طريقة1والتعرضات: 

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

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

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

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛ 

 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ 

 السوق والمخاطر المصاحبة للخسائر  للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ النسبيةع الرقم والترجيحات وض
 ؛ واالئتمانية المتوقعة
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3

 الجديدة )تابع( والتفسيرات المعايير (أ)

 )تابع( 2018 يناير 1 ولكن لم تصبح سارية منصادرة  وتفسيرات وتعديالت جديدة معايير (2)

 )تابع( : انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية30معيار المحاسبة المالية رقم 

 )تابع( الخسائر االئتمانية المتوقعة

  المتوقعةإنشاء مجموعة من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية. 

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

، حسبما ينطبق 2017لعام  9أصدر مصرف قطر المركزي لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة )لوائح الخسائر االئتمانية( بالتعميم رقم 
بدءا  30طبقت المجموعة لوائح الخسائر االئتماني وهي مشابهة لمعيار المحاسبة المالية رقم على البنوك اإلسالمية العاملة في قطر. 

وحسبما هو مسموح به بموجب هذه اللوائح، فقد اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة. تم االعترااف  2018يناير  1من 
في تاريخ االنتقال في الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة والمساهمات  بالتعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية

 غير المسيطرة للفترة الحالية.

للبنوك اإلسالمية العاملة في قطر فيما يتعلق بالتطبيق  2018لعام  26في أعقاب ذلك أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم 
. لذا تبنت المجموعة 2017لسنة  9وهو يلغي تعميمه السابق رقم  2018ناير ي 1بدءا من  30المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم 

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

 ظلت هي نفسها كما في لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 أدناه: 30سياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيقها لمعيار المحاسبة المالية رقم تم تلخيص التغييرات الرئيسية على ال

 جودات الماليةانخفاض قيمة المو

بنموذج "الخسارة االئتمانية  11في معيار المحاسبة المالية رقم نموذج "الخسائر المتكبدة"  30يستبدل معيار المحاسبة المالية رقم 
المتوقعة". ينطبق كذلك نموذج انخفاض القيمة الجديد على التزامات قروض معينة وعقود ضمانات مالية ولكن ليس على استثمارات 

الملكية. وفقا للوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية بصورة مبكرة أكثر مما هو وفقا لمعيار حقوق 
 .11المحاسبة المالية 

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

 االئتمانية قيمتها فضتنخ لم -شهًرا 12 خالل المتوقعة االئتمانية الخسائر: 1 المرحلة

 االعتراف منذ االئتمانية المخاطر في كبيرة زيادة عليها يطرأ لم والتي المبدئي االعتراف عند المالية الموجودات 1 المرحلة تتضمن
 التعثر حاالت من تنتج التي المتوقعة االئتمانية الخسائر هي المتوقعة االئتمانية الخسائر. منخفضة ائتمانية مخاطر لها التي أو المبدئي
 .المرجح الموجود أساس على الكاملة االئتمانية الخسارة ولكنها. التقرير تاريخ من شهًرا 12 خالل الممكنة

 االئتمانية قيمتها تنخفض لم - الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر: 2 المرحلة

 موضوعي دليل لها ليس ولكن المبدئي االعتراف منذ االئتمانية المخاطر في كبيرة زيادة عليها طرأ مالية موجودات 2 المرحلة تتضمن
 احتساب يظل ولكن الدين، عمر مدى على المتوقعة االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. القيمة انخفاض على
 المتوقعة االئتمانية الخسائر هي الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر. للموجود اإلجمالية الدفترية القيمة أساس على الفائدة
 المرجح المتوسط هي المتوقعة االئتمانية الخسائر. المالية لألداة المتوقع العمر مدى على الممكنة التعثر حاالت جميع من الناتجة
 .الدين عمر مدى على التعثر باحتمالية االئتمانية للخسائر

 االئتمانية قيمتها انخفضت - ديون متعثرة: 3 المرحلة

 االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. التقرير تاريخ في القيمة انخفاض على موضوعي دليل لها مالية موجودات 3 المرحلة تتضمن
 .الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية بالخسائر
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3

 الجديدة )تابع( والتفسيرات المعايير (أ)

 )تابع( 2018 يناير 1 صادرة ولكن لم تصبح سارية من وتفسيرات وتعديالت جديدة معايير (2)

 )تابع( : انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية30معيار المحاسبة المالية رقم 

 اإلنتقال

 موضح هو ما باستثناء رجعي، بأثر 30معيار المحاسبة المالية رقم  اعتماد عن الناتجة المحاسبية السياسات في التغييرات تطبيق تم
 :أدناه

 اعتماد عن الناتجة المالية والمطلوبات المالية للموجودات الدفترية القيم في الفروقب االعتراف يتم. المقارنة الفترات تعديل يتم لم -
 المقدمة المعلومات فإن ، ذلك على وبناءً . 2018 يناير 1في  كما واالحتياطيات مدورةال األرباح في 30معيار المحاسبة المالية رقم 

 بموجب 2018 سنةل المقدمة بالمعلومات مقارنة ليست فهي وبالتالي 30معيار المحاسبة المالية رقم  متطلبات تعكس ال 2017 سنةل
 .30معيار المحاسبة المالية رقم 

الحقائق والظروف التي تشير إلى أنه إذا كانت ورقة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التطبيق تم إجراء التقييم بناء على  -
، إذن تقوم المجموعة بافتراض ان المخاطر االئتمانية على الموجود لم تزد زيادة جوهرية منذ 30األولي لمعيار المحاسبة المالية رقم 

 االعتراف األولي بها.

 30معيار المحاسبة المالية رقم المبكر لتأثير التطبيق 

مليون  930.8هو انخفاض األرباح المدورة بمبلغ  2018يناير  1كما في  30معيار المحاسبة المالية رقم كان تأثير التطبيق المبكر ل
 مليون لاير قطري. 46.2لاير قطري وانخفاض الحصة غير المسيطرة بمبلغ 

 األرباح المدورة 
حصة غير 

 اإلجمالي مسيطرة
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
    

 4.359.126 1.590.979 2.768.147 مدققة( – 2017ديسمبر  31كما في )رصيد اإلقفال 

    

بما في ذلك تعديالت القيمة  أثر االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
    العادلة

 297 - 297 مستحق من بنوك من المتوقعة االئتمانية خسائرال
مسجلة  ذات طبيعة ادوات ديناستثمارات  من المتوقعة ئتمانيةاال خسائرال

 90 - 90 بالتكلفة المطفأة
بما في ذلك تعديالت  التمويليةموجودات ال من المتوقعة االئتمانية خسائرال

 874.283 46.264 828.019 القيمة العادلة
تعرضات خارج الميزانية العمومية  من المتوقعة االئتمانية خسائرال

 102.348 2 102.346 خاضعة لمخاطر االئتمان

 930.752 46.266 977.018 
    

في تاريخ التطبيق  30معيار المحاسبة المالية رقم وفقا  يرصيد االفتتاحال
 3.382.108 1.544.713 1.837.395 2018يناير  1في  المبدئي

الموجودات التمويلية من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تم تعديل القيمة تمت إعادة تصنيف بعض  خالل العام
أن تلك الموجودات التمويلية تمت المحاسبة عنها بالقيمة العادلة من خالل الدفترية لتلك الموجودات بحيث تكون قيمتها العادلة كما لو 

 :أدناهتم اإلفصاح عن قيمة إعادة تصنيف وإعادة قياس تلك الموجودات التمويلية في الجدول لبداية. بيان الدخل منذ ا

 الدفترية القيم تسوية

يوضح الجدول التالي تسوية فئات القياس األصلية والقيم الدفترية مع فئات القياس الجديدة والقيم الدفترية للموجودات المالية 
 .2018يناير  1للمجموعة كما في والمطلوبات المالية 
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3

 الجديدة )تابع( والتفسيرات المعايير (أ)

 )تابع( 2018 يناير 1 صادرة ولكن لم تصبح سارية من وتفسيرات وتعديالت جديدة معايير (2)

 )تابع( وااللتزامات ذات المخاطر العالية: انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية 30معيار المحاسبة المالية رقم 

 )تابع( الدفترية القيم تسوية

    
أثر التطبيق المبكر لمعيار 

  30المحاسبة المالية رقم 

 
التصنيف 

 األصلي
التصنيف 

 الجديد

معيار المحاسبة الدولي رقم 
 / القيمة الدفترية 39
 إعادة القياس إعادة التصنيف 2017ديسمبر  31

 الدفتريةمة يقال
 2018يناير  1

       الموجودات المالية
 5.546.386 - - 5.546.386 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية

 4.875.393 (297) - 4.875.690 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة مستحق من بنوك
 101.217.197 (761.228) - 101.978.425 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة موجودات تمويل

 التكلفة المطفأة موجودات تمويل

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 522.019 - (113.055) 635.074  الدخل
 28.300.392 (90) - 28.300.482 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة ذات طبيعة ادوات دين –استثمارات مالية 

 ملكيةحقوق  –استثمارات مالية 

القيمة العادلة 
من خالل 

 حقوق الملكية

القيمة العادلة 
من خالل 

 555.726 - - 555.726   حقوق الملكية

 حقوق ملكية –استثمارات مالية 

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 الدخل

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 1.546.055 - - 1.546.055  الدخل
 3.156.287 - - 3.156.287 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة موجودات أخرى

   146.594.125 (113.055) (761.615) 145.719.455 

 

 المطلوبات المالية

 لم تكن هناك تغيرات على إعادة قياس المطلوبات المالية.

 :مخصصات انخفاض القيمة

ديسمبر  31للموجودات المالية وفقا لمعيار المحاسبة المالية الحالي كما في يوفق الجدول التالي بين إغالق مخصص انخفاض القيمة 
كما في  30وفقا لمعيار المحاسبة المالية رقم )بما في ذلك تعديالت القيمة العادلة( مقابل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  2017

 .2018يناير  1

 
ديسمبر  31

2017 

الخسائر االئتمانية 
 2018اير ين 1 المتوقعة

    

 23.736 297 23.439 مستحق من بنوك

 44.417 90 44.327 استثمارات من نوع الديون مسجلة بالتكلفة المطفأة

 2.072.781 874.283 1.198.498 موجودات تمويل

 122.328 102.348 19.980 أدوات مالية أخرى خاضعة للمخاطر االئتمانية

 1.286.244 977.018 2.263.262 
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات 3

 التوحيد أساس ( ب)

 األعمال دمج (1)
 تكون عندما السيطرة تتحقق. 2018ديسمبر  31 في كما التابعة وشركاتها للبنك المالية البيانات على الموحدة المالية البيانات تشتمل

 خالل العائدات تلك على للتأثير المقدرة ولديها فيها المستثمر المؤسسة مع عالقتها من فيها حقوق لها أو متغيرة عائدات للمجموعة
 :المجموعة لدى كان إذا فقط فيها مستثمر مؤسسة على المجموعة تسيطر خاصة وبصفة. فيها المستثمر المؤسسة على سلطتها

 (.فيها المستثمر للشركة الصلة ذات األنشطة إدارة على القدرة تعطيها قائمة حقوق) فمثالً  فيها المستثمر المؤسسة على سيطرة 

 فيها المستثمر المؤسسة مع عالقتها من متغيرة عائدات في حقوق أو متغيرة عائدات لها . 

 عائداتها على للتأثير فيها المستثمر المؤسسة على سلطتها الستخدام المقدرة. 

 من أقل للمجموعة يكون وعندما االفتراض هذا لدعم. التصويت حقوق أغلبية عن تنتج السيطرة بأن افتراض هناك عامة، بصورة
 الصلة ذات الظروف أو الحقائق جميع المجموعة تدرس مماثلة، حقوق أو فيها المستثمر بالمؤسسة الخاصة التصويت حقوق أغلبية
 :وتشمل فيها، المستثمر المؤسسة على سلطة لها كانت إذا ما لتقدير

 فيها المستثمر المؤسسة في تصويت حقوق لهم ممن اآلخرين الشركاء مع التعاقدية الترتيبات. 

 أخرى تعاقدية ترتيبات من ناشئة حقوق. 

 محتملة تصويت وحقوق المجموعة تصويت حقوق. 

 تغيرات وجود على تدل والظروف الحقائق كانت إذا ال أم فيها المستثمر المؤسسة على تسيطر كانت إذا ما تقييم بإعادة المجموعة تقوم
 التابعة الشركة على المجموعة تسيطر عندما تابعة شركة بيانات توحيد يبدأ. الثالثة السيطرة عناصر من أكثر أو واحد عنصر في

 المستحوذ التابعة الشركة ومصاريف وإيرادات ومطلوبات موجودات تدرج. التابعة الشركة على السيطرة المجموعة تفقد عندما وتنتهي
 التاريخ حتى التابعة الشركة على المجموعة فيه تسيطر الذي التاريخ من الموحدة المالية البيانات في السنة خالل المستبعدة أو عليها
 .التابعة الشركة على المجموعة سيطرة فيه تنتهي الذي

 رصيد في عجز هذا عن نتج لو حتى عليها، المسيطر غير الحصص وإلى األم الشركة أسهم حاملي إلى والخسائر األرباح تنسب
 األخرى واألحداث للمعامالت موحدة محاسبية سياسات باستخدام الموحدة المالية البيانات هذه تعد. عليها المسيطر غير الحصص
 مع المحاسبية سياساتها لتتطابق التابعة للشركات المالية البيانات في تعديالت إدخال يتم الضرورة عند. المماثلة الحاالت في المتشابهة

 المجموعة شركات بين والمصاريف واإليرادات الملكية وحقوق والمطلوبات الموجودات جميع. المجموعة قبل من المستخدمة تلك
 .التوحيد عند بالكامل استبعادها يتم المجموعة أعضاء بين بالمعامالت المتعلقة النقدية والتدفقات

 .الملكية حقوق بطريقة احتسابه يتم السيطرة فقدان بدون التابعة الشركة ملكية حصة في تغيير أي إن

 والحصص والمطلوبات( الشهرة فيها بما) الموجودات تحقيق بإلغاء تقوم التابعة مؤسساتها إحدى على السيطرة المجموعة فقدت إذا
 إلغاء عن الناتجة الخسائر أو األرباح وتدرج التابعة، المؤسسة بتلك الصلة ذات األخرى الملكية حقوق ومكونات المسيطرة غير

 . العادلة بالقيمة به محتفظ استثمار أي إدراج يتم. الموحد الدخل بيان في التحقيق

  والشهرة المجمعة األعمال (2)

 في العادلة بالقيمة المحول المبلغ بإجمالي استحواذ عملية أي تكلفة قياس يتم. االستحواذ طريقة باستخدام المجمعة األعمال احتساب يتم
 أن المجموعة تختار مجمعة أعمال كل في. عليها االستحواذ يتم التي األعمال في عليها مسيطر غير حصة أي وقيمة االستحواذ تاريخ
 يمكن التي الموجودات صافي من النسبية بالحصة أو العادلة بالقيمة فيها المستثمر األعمال في عليها المسيطرة غير الحصة تقيس
 .اإلدارية المصاريف في وتدرج كمصاريف تحسب المتكبدة االستحواذ تكاليف. فيها المستثمر لألعمال تعيينها

 مساهمة وأية( المسيطرة غير للمساهمات به المعترف والمبلغ المحول المجمع المقابل فائض وهي) بالتكلفة الشهرة قياس يتم مبدئيا
 تزيد المقتناة األصول لصافي العادلة القيمة كانت لو. المتحملة والمطلوبات المقتناة للتحديد القابلة األصول صافي على سابقا بها محتفظ

 والمطلوبات المقتناة الموجودات جميع صحيحة بصورة حددت قد كانت إذا ما تقييم بإعادة المجموعة تقوم المحول للمقابل مجموع عن
 فائض التقييم إعادة عن نتج لو. االقتناء تاريخ في بها االعتراف ينبغي التي المبالغ لقياس المستخدمة اإلجراءات ومراجعة المتحملة
 . الموحد الدخل بيان في بالربح االعتراف يتم عندها المحول المقابل إجمالي عن المقتناة الموجودات لصافي العادلة للقيمة

 توزيع يتم القيمة، في االنخفاض تقييم لغرض. متراكم قيمة انخفاض خسائر أي خصم بعد بالتكلفة الشهرة قياس يتم المبدئي التحقق بعد
 اإليرادات وحدات مجموعات أو النقدية اإليرادات وحدات جميع على االستحواذ، تاريخ منذ األعمال، تجميع ضمن المكتسبة الشهرة
 تلك إلى المجموعة من أخرى مطلوبات أو موجودات تحويل عن النظر بغض األنشطة، تجميع من تستفيد أن يتوقع والتي النقدية،
 . الوحدات
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 (تابع) التوحيد أساس ( ب)

 (تابع) والشهرة المجمعة األعمال (2)

 بالعملية المتعلقة الشهرة تضم الوحدة، تلك داخل العملية من جزء استبعاد ويتم نقدية إيرادات وحدة من جزء الشهرة تشكل عندما
 الحالة هذه في المستبعدة الشهرة قياس يتم. العملية استبعاد من الخسارة أو الربح تحديد عند وذلك للعملية الدفترية القيمة إلى المستبعدة

 .النقدي اإليراد وحدة من به المحتفظ والجزء المستبعدة للعملية النسبية القيم أساس على

 الزميلة الشركات (3)
 اتخاذ في المشاركة على القدرة هي جوهري التأثير. المجموعة قبل من جوهري لتأثير تخضع مؤسسات هي الزميلة الشركات
 التي االعتبارات .القرارات تلك على المشترك السيطرة أو السيطرة تشمل ال ولكنها فيها المستثمر للمؤسسة والتشغيلية المالية القرارات

 المؤسسات على السيطرة لتحديد الضرورية لالعتبارات مماثلة تكون المشتركة السيطرة أو المادية السيطرة لتحديد مراعاتها يتم
 . التابعة

 المعاملة تكاليف متضمنة) بالتكلفة مبدئيا بها االعتراف ويتم الملكية حقوق بطريقة الزميلة الشركات في االستثمارات عن المحاسبة تتم
 الشهرة الزميلة الشركات في المجموعة استثمار يتضمن(. الزميلة الشركة في االستثمار على باالستحواذ مباشرة بصورة تتعلق التي
 .االستحواذ عند تحديدها يتم التي( القيمة النخفاض متراكمة خسائر أي من صافية)

 يتم بينما الموحد الدخل بيان في الزميلة الشركات على لالستحواذ الالحقة الخسائر أو األرباح في المجموعة بحصة االعتراف يتم
 في لالستحواذ الالحقة المتراكمة التغيرات تسوية تتم. الملكية حقوق في االستحواذ قبل االحتياطي من حصتها في بالتغيرات االعتراف

 تزيد أو الزميلة الشركة في مساهمتها مع الزميلة الشركة خسائر في المجموعة حصة تتساوى عندما. لالستثمار الدفترية القيمة مقابل
 المجموعة أبرمت إذا أال إضافية خسائر بأية باالعتراف تقوم ال المجموعة فان مضمونة، غير أخرى مدينة ذمم أية ذلك في بما عنها،
 .الزميلة الشركة عن نيابة دفعات بسداد قامت أو قانونيا اتفاقا

. الزميلة الشركة في االستثمار قيمة في انخفاض على موضوعي دليل هنالك كان إذا ما المالي المركز بيان تاريخ في المجموعة تحدد
 بتحقيق ويقوم الحالية والقيمة الزميلة الشركة في العادلة القيمة بين بالفرق االنخفاض قيمة باحتساب المجموعة تقوم الحالة هذه في

 .الموحد الدخل بيان في القيمة في الفرق

 في المجموعة مساهمة بمقدار الزميلة وشركاتها المجموعة بين التعامالت من الناتجة المجموعة شركات بين فيما المكاسب حذف يتم
 الموجود قيمة انخفاض على دليال المعاملة وفرت إذا إال المجموعة شركات بين فيما الخسائر استبعاد أيضا يتم. الزميلة الشركات
 نفس في لها التي األخرى واألحداث المماثلة للمعامالت محاسبيةال سياساتال نفس تطبيق يتم الموحدة المالية البيانات إلعداد. المحول
 .الموحد الدخل بيان في بها يعترف الزميلة الشركات في الملكية انخفاض وخسائر مكاسب. الظروف

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

 األموال إدارة (4)
 الكيانات لهذه المالية البيانات. المستثمرين عن بالنيابة استثمار وكيانات مدارة وحدات في بها محتفظ موجودات بإدارة المجموعة تقوم
 .الكيان على للمجموعة سيطرة وجود عند باستثناء الموحدة المالية البيانات هذه في مضمنة غير

 األجنبية العمالت (ج)

 األجنبية بالعمالت وأرصدة معامالت (1)
 السائدة الصرف أسعار أساس على الوظيفية العملة إلى أجنبية بعملة سدادا تتطلب التي تلك أو األجنبية بالعمالت المعامالت ترجمة تتم
 .المعاملة تنفيذ تاريخ في

 في السائدة الصرف أسعار باستخدام الوظيفية العملة إلى األجنبية بالعمالت النقدية الطبيعة ذات والمطلوبات الموجودات ترجمة تتم
 بالقيمة تقاس والتي األجنبية بالعمالت المالية النقدية الطبيعة ذات غير والمطلوبات الموجودات ترجمة تتم. المالي المركز بيان تاريخ
 والمطلوبات الموجودات ترجمة تتم كما العادلة، القيمة تحديد فيه يتم الذي التاريخ في السائد الصرف بسعر الوظيفية العملة إلى العادلة
 .المعامالت تواريخ في السائد الصرف سعر باستخدام األجنبية بالعملة التاريخية بالتكلفة تقاس والتي النقدية الطبيعة ذات غير

 بيان في إدراجها يتم المساهمين واستثمارات النقدية غير العادلة القيمة ذات األجنبية العمالت تقييم إعادة عن الناتجة والخسائر المكاسب
 .الموحد الملكية حقوق في التغييرات

 الموجودات تحويل عن والناتجة األجنبية بالعمالت المعامالت سداد من الناتجة األجنبية العمالت صرف أسعار فروقات أدراج يتم
 .الموحد الدخل بيان في المالي المركز بيان بتاريخ الصرف أسعار باستخدام األجنبية بالعمالت المالية والمطلوبات
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 (تابع) األجنبية العمالت (ج)

 األجنبية العمليات (2)

 العرض عملة إلى تحويلها يتم العرض عملة عن مختلفة وظيفية عمالت لديها التي المجموعة شركات لجميع المالي والمركز النتائج
 :يلي كما

 المالي المركز بيان بتاريخ قفالاإل سعر باستخدام معروض مالي مركز بيان لكل والمطلوبات الموجودات تحويل يتم. 

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

 الملكية حقوق في العملة صرف فروق بجميع االعتراف يتم. 

 ".أجنبية عمالت تحويل احتياطي" ضمن الملكية حقوق في عنها اإلبالغ يتم أعاله المذكورة الطرق من الناشئة العمالت صرف فروق

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

 .البيع خسارة أو مكسب من كجزء الموحد الدخل بيان في الفروق بهذه

 تحويلها ويتم األجنبية للمنشأة ومطلوبات كموجودات أجنبية منشأة على االستحواذ من الناشئة العادلة القيمة وتعديالت الشهرة تعامل
 .الفوري اإلقفال بسعر

 وخسائر أرباح تعتبر المنظور، المستقبل في محتمل وغير له مخطط غير األجنبية للعملية دائن أو مدين نقدي بند سداد يكون عندما
 بها االعتراف ويتم األجنبية العملية في االستثمار صافي من جزء تشكل أنها على النقدي البند هذا من الناشئة األجنبية العمالت صرف

 .الملكية حقوق ضمن األجنبية العمالت تحويل احتياطي في وعرضها الملكية حقوق في

 المالية االستثمارات (د)

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

 التصنيف (1)

 في االستثمارات. األداة لحامل للتحديد قابلة أو ثابتة مال ورأس ربح مدفوعات ذات مالية أوراق هي الدين أدوات طبيعة ذات أدوات
 أدوات تتضمن وهي الدين أدوات طبيعة ذات أدوات في االستثمارات دالئل عليها تظهر ال التي االستثمارات هي ملكية حقوق أدوات
 .مطلوباتها جميع خصم بعد المنشأة موجودات في باقية منفعة منها يثبت

 الدين أدوات طبيعة ذات أدوات
 

 خالل من العادلة بالقيمة( 2) أو المطفأة، بالتكلفة( 1: )التاليتين الفئتين في تصنيفها يتم الدين أدوات طبيعة ذات أدوات في االستثمارات
 .الدخل بيان

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

 بها محتفظ استثمارات تتضمن الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة والمقاسة المصنفة الدين أدوات طبيعة ذات أدوات في االستثمارات
 تدار التي الدين أدوات طبيعة ذات أدوات في االستثمارات فإن الشراء عند. الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة مخصصة أو للمتاجرة

 قياس عند تنشأ قد محاسبية فجوة تستبعد كانت لو الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة فقط تصنيفها يمكن التعاقدي العائد أساس على
 .مختلفة أسس على منها الخسائر أو بالمكاسب االعتراف أو المطلوب أو الموجود

 الملكية حقوق أدوات
 العادلة بالقيمة( 2) أو الدخل، بيان خالل من العادلة بالقيمة( 1: )التالية الفئات في الملكية حقوق أدوات في االستثمارات تصنيف يتم
 .الملكية حقوق خالل من

 أو للمتاجرة بها محتفظ استثمارات تتضمن الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة والمقاسة المصنفة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات
 .الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة مخصصة

 األجل قصيرة التقلبات من ربح تحقيق بغرض أصال نشأ أو عليه االستحواذ تم لو للمتاجرة به محتفظ أنه على االستثمار تصنيف يتم
 يتم األجل قصير ربح لتحقيق فعلي نموذج فيها ويكون المحفظة من جزء تشكل والتي االستثمارات. المتداول هامش أو السعر في

 ".للمتاجرة بها محتفظ" أنها على أيضا تصنيفها
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 (تابع) المالية االستثمارات (د)

 (تابع) التصنيف (1

 أدائها وتقييم إدارتها تتم استثمارات الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة المخصصة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات تتضمن
 . العادلة القيمة أساس على داخليا

 بالقيمة تخصيصها يتم ال التي الملكية حقوق أدوات بعض لتصنيف لإللغاء قابل غير باختيار المجموعة تقوم المبدئي االعتراف عند
 . الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة كاستثمارات تصنيفها ليتم الدخل بيان خالل من العادلة

 التحقيق وإلغاء التحقيق (2)

 ذلك وفى موجود بيع أو لشراء المجموعة فيه تتعاقد الذي التاريخ ،المثال سبيل على ،المتاجرة تاريخ في المالية االستثمارات تحقيق يتم
ُ  المجموعة تصبح التاريخ  التدفقات استالم في الحقوق انتهاء عند المالية االستثمارات تحقيق إلغاء ويتم لألداة، التعاقدية األحكام في طرفا
 . الملكية وعوائد مخاطر جميع من كبير جزء بتحويل المجموعة تقوم عندما أو المالية الموجودات من النقدية

 القياس (3)

 المبدئي القياس
 االستحواذ في تكبدها يتم التي المعاملة تكلفة باستثناء المعاملة تكلفة إليها مضافا العادلة بالقيمة المالية لالستثمارات المبدئي القياس يتم

 .الموحد الدخل بيان على تحميلها يتم والتي الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة استثمارات على

 الالحق القياس
 أو بالربح االعتراف ويتم المالي المركز تاريخ في العادلة بالقيمة قياسها إعادة يتم الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات

 المصنفة االستثمارات تقاس المبدئي االعتراف بعد. فيها تنشأ التي الفترة في الموحد الدخل بيان في القياس إعادة عن الناتجة الخسارة
 الخسائر أو األرباح بجميع االعتراف يتم. القيمة في االنخفاض خسارة ناقصا الفعلي الربح معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة
 .الموحد الدخل بيان في االستثمارات قيمة في االنخفاض خسارة أو االعتراف إلغاء من الناشئة وتلك اإلطفاء عملية من الناشئة

 أو بالربح االعتراف ويتم المالي المركز تاريخ في العادلة بالقيمة قياسها يعاد الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات
 القيمة احتياطي في عرضها ويتم الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان في لالستثمارات العادلة القيمة في التغيير من الناشئة الخسارة
 من العادلة بالقيمة المصنفة االستثمارات استبعاد أو تحصيل أو القيمة انخفاض أو بيع عند. الملكية حقوق ضمن منفصل بشكل العادلة
 إلى تحويلها يتم الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان في سابقا بها المعترف المتراكمة الخسارة أو الربح فإن الملكية، حقوق خالل
 .الموحد الدخل بيان

 أساس على العادلة للقيمة به موثوق قياس اشتقاق منها يمكن أخرى مناسبة طرق أو بالسوق مدرج سعر لها ليس التي االستثمارات
 (.وجد إن) القيمة في االنخفاض خسائر ناقصا بالتكلفة تسجيلها يتم فإنه مستمر

 القياس أسس (4)

 المطفأة التكلفة قياس
 منه مخصوما المبدئي االعتراف عند المالي االلتزام أو األصل به يقاس الذي المبلغ هو المالي االلتزام أو للموجود المطفأة التكلفة

 المبلغ بين فرق ألي الفعلي الربح معدل طريقة باستخدام المتراكم اإلطفاء منه مخصوما أو إليه مضافا األصلية السداد مدفوعات
 جميع الفعلي الربح معدل احتساب يتضمن كما. القيمة في االنخفاض لخسارة تخفيض أي ناقصا االستحقاق ومبلغ به المعترف المبدئي
ً  جزءً  تشكل والتي المستلمة أو المدفوعة الرسوم  .الفعلي الربح لمعدل متمما

 العادلة القيمة قياس
 تجارية معاملة في وراغبين مطلعين( ومشتري بائع) طرفين بين التزام سداد أو موجود مبادلة به يمكن الذي المبلغ هي العادلة القيمة
 بالنسبة. األداة لتلك السوق إقفال سعر باستخدام المسعرة لالستثمارات العادلة القيمة المجموعة وتقيس. االعتيادية األنشطة ضمن

 ألداة بالسوق الحالية القيمة إلى الرجوع خالل من العادلة للقيمة معقول تقرير تحديد يتم بالسوق، متداول سعر لديه ليس الذي لالستثمار
 عن للنقد المماثلة البنود قيم المجموعة تحدد. المستقبلية النقدية التدفقات تقييم على بناءً  أو كبير، حد إلى لها مماثلة هي والتي أخرى،
 .مماثلة مخاطر أو شروط ذات لعقود الحالية الربح معدالت على المستقبلية النقدية التدفقات خصم طريق
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 تمويل موجودات هـ()

 ،الموجودات هذه تتضمن. للتحديد قابلة أو ثابتة بمدفوعات المجموعة تقدمه بالشريعة ملتزم تمويل على تمويل موجودات تشتمل
 اإلسالمي التمويل وطرق والوكالة واالستصناع واإلجارة والمساومة والمشاركة والمضاربة المرابحة خالل من المقدم التمويل
باستثناء بعض  (وجدت إن) القيمة في االنخفاض خسائر مخصصات ناقصا المطفأة بتكلفتها التمويل موجودات إثبات يتم. األخرى

 المرابحة التي تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

 والمساومة المرابحة
 شراء طريق عن والمساومة المرابحة معامالت بترتيب المجموعة تقوم. مؤجلة بشروط مبيعات هي المدينة والمساومة المرابحة ذمم

 هامش زائدا التكلفة) البيع سعر سداد يتم. التكلفة على ربح بهامش( المستفيد) المرابح إلى وبيعها( المرابحة موضوع تمثل التي) السلعة
 المؤجلة األرباح من بالصافي المدينة المرابحة ذمم إثبات يتم. عليها متفق زمنية فترة مدى على المرابح جانب من أقساط في( الربح

 إلزام قاعدة بتطبيق البنك يقوم المركزي قطر مصرف تعليمات إلى استناداّ  (.وجدت إن) القيمة في االنخفاض خسارة ومخصص
 في البضائع بقبول الشراء أمر ُمصدر فيها يتعهد ال مرابحة معاملة أية في الدخول وعدم بالمرابحة البيع في بوعده الشراء أمر ُمصدر
 .بالمواصفات وفائها حالة

يتم عرض الذمم المدينة من المساومة بصافي األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القيمة )إن وجد(. عند االعتراف المبدئي، يتم 
 ذمم المدينة من المرابحة وفقا لما يلي:ال وقياس تصنيف

التي ليست إال تدفقات نقدية عن الشروط التعاقدية للذمم المدينة من المرابحة  ، في تواريخ محددة،بالتكلفة المطفأة عندما ينتج -
 مدفوعات ألصل الدين وربح عن أصل المبلغ القائم؛ أو

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عندما ال ينتج، في تواريخ محددة، عن الشروط التعاقدية للذمم المدينة من المرابحة تدفقات نقدية -
  مدفوعات ألصل الدين وربح عن أصل المبلغ القائم.ليست إال

 المضاربة
 ناقصا المدفوع للمقابل العادلة بالقيمة العقود هذه إثبات ويتم. المال برأس المجموعة فيها تساهم شراكات هي المضاربة تمويل

 (.وجد إن) القيمة في االنخفاض خسارة مخصص

 المشاركة
 ناقصا المدفوع للمقابل العادلة بالقيمة العقود هذه إثبات يتم. المال برأس المجموعة فيها تساهم شراكات هي المشاركة تمويالت
 (.وجد إن) القيمة في االنخفاض خسارة مخصص

  اإلجارة
 وهي) عليه متفق ربح إليها مضافا بالتكلفة لألصل الفورية واإلجارة الشراء يكون عندما التمويل هياكل من المدينة اإلجارة ذمم تنشأ
 من األدنى الحد بإجمالي المدينة اإلجارة ذمم تسجيل يتم المؤجلة، الدفعات أساس على المبلغ سداد يتم(. مجملها في العادلة القيمة تشكل

 (.وجد إن) القيمة في االنخفاض خسارة ومخصص( مجملها في المطفأة التكلفة تشكل وهي) المؤجل اإليراد ناقصا اإلجارة مدفوعات

 االستصناع
 اقتناء أو تصنيع بمزاولة وتقوم( المشتري" )المستصنع" مع( البائع" )الصانع" بصفتها المجموعة فيه تتصرف بيع عقد هو االستصناع

 .عليه متفق سعر على بناء المشتري من المستلمة المواصفات إلى استنادا منتج

 الوكالة
( الوكيل) اآلخر الطرف بتعيين( الموكل) التمويل يوفر الذي وهو الطرفين، أحد يقوم. طرفين بين وكالة اتفاقية الوكالة عقود تمثل

 متوقعا عائدا يقدم وهو العقد طبيعة إلى استنادا األموال الوكيل يستخدم. اإلسالمية بالشريعة تلتزم معاملة في الموكل أموال الستثمار
 .المطفأة بالتكلفة الوكالة عقود تثبت. للموكل

 األخرى المالية والمطلوبات الموجودات (و)

 المبدئي والقياس التحقيق (1)

 وصكوك البنوك حسابات وأرصدة الجارية العمالء وحسابات التمويل وموجودات البنوك لدى باألرصدة مبدئيا المجموعة تعترف
 بها االعتراف يتم المالية والمطلوبات الموجودات جميع. فيه تنشأ الذي التاريخ في األخرى والمطلوبات الموجودات وبعض التمويل
 .لألداة التعاقدية النصوص في طرفا المجموعة فيه تصبح الذي التاريخ وهو السداد تاريخ في مبدئيا

 الدخل، بيان خالل من العادلة بالقيمة يكون ال الذي للبند بالنسبة إليها، مضافا العادلة بالقيمة مبدئيا المالي االلتزام أو األصل يقاس
 .إصداره أو استحواذه إلى مباشرة بصورة تنسب التي المعاملة تكاليف

ً  األخرى المالية والمطلوبات الموجودات تقاس المبدئي، القياس بعد  بعد الفعلي الربح معدل طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا
 . القيمة انخفاض ومخصص إعدامها تم قيم أي استبعاد
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 )تابع( األخرى المالية والمطلوبات الموجودات (و)

 المالية والمطلوبات الموجودات تحقيق إلغاء (2)

 الموجود بتحويل قيامها عند أو المالي الموجود من النقدية التدفقات في التعاقدية الحقوق انتهاء عند المالي الموجود تحقيق بإلغاء المجموعة تقوم
 من كبيرا جزء تحول وال المجموعة فيها تحتفظ ال التي الحالة في أو المالي الموجود ملكية وعوائد مخاطر جميع تحويل فيها يتم معاملة في المالي
 تؤهل والتي المحولة المالية اتالموجود في مصلحة بأية االعتراف يتم. المالي الموجود على بالسيطرة تحتفظ ال أنها كما الملكية وعوائد مخاطر
 إلغاء عند. الموحد المالي المركز بيان في منفصل مالي مطلوب أو كموجود المجموعة جانب من بها االحتفاظ أو خلقها يتم والتي االعتراف إللغاء

 والمقابل( المحول الموجود من لجزء المخصصة الدفترية القيمة أو) لموجودل الدفترية القيمة بين بالفرق االعتراف يتم مالي، بالموجود االعتراف
 .الموحد الدخل بيان في( تحمله يتم جديد مطلوب أي ناقصا عليه الحصول يتم جديد موجود أي متضمنا) المستلم

 الموجود بتحويل تقوم عندما أو المالي الموجود من النقدية التدفقات في التعاقدية الحقوق تنتهي عندما مالي موجود تحقيق بإلغاء المجموعة تقوم
 أو بتحويل المجموعة فيها تقوم ال التي الحالة في أو المالي الموجود ملكية وعوائد مخاطر من كبير جزء أو جميع تحويل فيها يتم معاملة في المالي

 .المالي الموجود على بالسيطرة تحتفظ ال أنها كما المالي الموجود ملكية وعوائد مخاطر من كبير جزء أو بجميع االحتفاظ

 منفصل مطلوب أو كموجود تحقيقها يتم و المجموعة قبل من بها االحتفاظ أو خلقها يتم التحقيق إللغاء مؤهلة مالية موجودات في محولة مساهمة أية
 من لجزء المخصص الدفتري المبلغ أو) للموجود الدفتري المبلغ بين الفرق فإن ماليال الموجود تحقيق إلغاء عند. الموحد المالي المركز بيان في

 .الموحد الدخل بيان في قياسه يتم( تكبده تم مطلوب أي ناقصا عليه الحصول تم جديد موجود أي متضمنا) المستلم والمقابل( المحول الموجود

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

 . المحولة بالموجودات

 بالسيطرة وتحتفظ المالية الموجودات ملكية وعوائد مخاطر من كبير جزء أو جميع بتحويل تقوم وال المجموعة فيها تحتفظ ال التي المعامالت في
 قيمة في التغييرات إلى فيه تتعرض الذي بالحد تحديدها يتم والتي المستمرة مشاركتها حد إلى الموجود تحقيق في المجموعة تستمر األصل، على

 . المحول الموجود

 إلغاء معايير يحقق عندما المالي الموجود تحقيق إلغاء يتم. رسومال مقابل المالي الموجود خدمة بالتزام المجموعة تحتفظ المعامالت بعض في
 ألداء كاف( التزام) من أقل أو كاف( موجود) من أكثر الخدمة رسوم كانت إذا ما إلى استنادا خدمة عقد في التزام أو موجود تحقيق يتم. التحقيق
 .التعاقدية التزاماتها انتهاء أو إلغاء أو من التفرغ عند مالي التزام تحقيق المجموعة تلغي .الخدمة

 المقاصة (3)

 وترغب بها المعترف المبالغ لمقاصة للتنفيذ قابل شرعي أو قانوني حق هناك يكون عندما فقط المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة إجراء يتم
 .الوقت نفس في االلتزام وسداد الموجود تحقيق في أو الصافي أساس على السداد في إما المجموعة

 الموجودات والمطلوبات الماليةتعديل      (4)

 الموجودات المالية
دفقات إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل أساسي. في حال كانت الت

النقدية من األصل المالي األصلي على أنها منتهية. وفي هذه الحالة، يتم النقدية مختلفة بشكل أساسي، يتم عندها اعتبار الحقوق التعاقدية في التدفقات 
وبالتالي إلغاء االعتراف باألصل المالي األصلي ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة، ويعاد احتساب معدل فائدة فعلي جديد لألصل. 

ض احتساب االنخفاض في القيمة، بما في ذلك لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة يعتبر تاريخ إعادة التفاوض هو تاريخ االعتراف األولي لغر
 جوهرية في مخاطر االئتمان.

 2018يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من  

راف بالموجودات إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المطفأة مختلفة بشكل أساسي، فإن التعديل لن يؤدي إلى إلغاء االعت
دلة للموجودات المالية المالية. وفي هذه الحالة، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي بناًء على التدفقات النقدية المع

عديل بسبب وتعترف بالمبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفترية االجمالية كأرباح أو خسارة تعديل في بيان الدخل الموحد. إذا تم تنفيذ مثل هذا الت
 ضها كإيرادات فوائد. الصعوبات المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عر

 2017ديسمبر  31السياسة المطبقة حتى  

ام إذا تم تعديل شروط األصل المالي بسبب الصعوبات المالية للمقترض ولم يتم الغاء االعتراف باألصل، يتم قياس انخفاض قيمة األصل باستخد

 . معدل الفائدة المعدل مسبقا

  
 المطلوبات المالية

عتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل أساسي. في تقوم المجموعة بإلغاء اال
لدفترية لاللتزام هذه الحالة، يتم االعتراف بالتزام مالي جديد استنادا إلى الشروط المعدلة وذلك بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة ا

 مالي المطفأ وااللتزام المالي الجديد بشروط معدلة وذلك في بيان الدخل الموحد.ال
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 )بخالف استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( المالية الموجودات قيمة انخفاض (ز)

 2018 يناير 1 من المطبقة السياسة

 خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم لم والتي التالية المالية األدوات على المتوقعة يةاالئتمان رئالخسا مخصصاتب باالعتراف المجموعة تقوم
 :الدخل بيان

 ؛ذات طبيعة ادوات دين هي التي المالية الموجودات -

 و ؛الصادرة المالي الضمان عقود -

 .الصادرة القروض التزامات -

 على أساس قياسها يتم والتي يلي، ما باستثناء المتوقعة، يةاالئتمان رئالخسا لعمر مساوي بلغبقياس مخصصات الخسارة بم المجموعةتقوم 
 :شهرا 12لمدة  المتوقعة يةاالئتمان رئالخسا

 و التقرير؛ تاريخ في منخفضة ائتمانية مخاطر لديها أن تقرر التي الديون استثمار أوراق -

 .بها األولي االعتراف منذ كبير بشكللها  يةئتماناال مخاطرال تزداد لم التي األخرى المالية األدوات -

 مالية أداة على االفتراضية األحداث عن ينتج يتال المتوقعة يةاالئتمان رئالخسا من جزءاً  شهراً  12 لمدة المتوقعة يةاالئتمان رئالخسا تعتبر
 .التقرير تاريخ بعد شهًرا 12 خالل والتى يمكن حدوثها

 المتوقعة يةاالئتمان رئالخسا قياس

 :التالي النحو على تقاس. يةاالئتمان خسائرلل مرجح تقدير هي المتوقعة يةاالئتمان رئالخسا

 بين الفرق أي) النقدي حاالت العجز لجميع الحالية القيمةب :التقرير تاريخ في يةاالئتمان ةقيمال ةنخفضم غير المالية الموجودات -
ً  للجهة المستحقة النقدية التدفقات  .(استالمها المجموعة تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقا

 للتدفقات الحالية والقيمة اإلجمالية الدفترية القيمة بين بالفرق :التقرير تاريخ في يةاالئتمان تهاقيم تنخفض التي المالية الموجودات -
 .المقدرة المستقبلية النقدية

 االلتزام سحب حالة في للمجموعة المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين للفرق الحالية القيمةب :المسحوبة غير القروض التزامات -
 و استالمها؛ المجموعة تتوقع التي النقدية والتدفقات

 .استردادها المجموعة تتوقع مبالغ أي ناقًصا حاملها لتعويض المتوقعة المدفوعات :المالي الضمان عقود -

 المالية الموجودات هيكلة إعادة

 الصعوبات بسبب جديد موجودب القائمة المالية موجوداتال أحد استبدال أو تعديلها أو المالي موجودال شروط على التفاوض إعادة تتم إذا
 :التالي النحو على المتوقعة يةاالئتمان رئالخسا وقياس المالي موجودال استبعاد يجب كان إذا ما تقييم يتم عندها للمقترض، المالية

 المالي موجودال عن الناشئة المتوقعة النقدية التدفقات فإن ،القائمة الموجودات استبعاد إلى تؤدي لن المتوقعة الهيكلة إعادة كانت إذا 
 ؛القائمة الموجودات من النقدي العجز حساب في إدراجها يتم المعدل

 على الجديد للموجود المتوقعة العادلة القيمة مع التعامل يتم عندها القائم، بالموجود االعتراف إلغاء إلى المتوقعة الهيكلة إعادة أدت إذا 
 الموجودات من النقدي عجزال حساب في المبلغ هذا تضمين يتم. استبعاده وقت في القائم المالي الموجود من النهائي النقدي التدفق أنها

 موجودلل األصلي الفعلي الفائدة معدل باستخدام التقرير تاريخ إلى االعتراف بها إللغاء المتوقع التاريخ من خصمها تم التي القائمة المالية
 .لقائما المالي

 ةئتمانيالقيمة اال منخفضة مالية موجودات

يعتبر  .أم ال القيمة االئتمانيةمنخفضة  المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت إذا ما بتقييم ،تقرير كل تاريخ في ،المجموعة تقوم
ً ائتمانمنخفض " الماليالموجود   .الماليلموجود ل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على سلبي تأثير له أكثر أو حدث وقوع عند" يا

 :مالحظتها يمكن التي التالية البيانات ئتمانيةالقيمة اال منخفض مالي موجود أن على األدلة تتضمن

 المصدر؛ أو للمقترض كبيرة مالية صعوبة -

 تأخر؛ال أو التعثر حاالت مثل لعقدا مخالفة -

 ؛هاغيرلتأخذ ب المجموعةتكن  مل بشروط المجموعة قبل من تمويلي موجود هيكلة إعادة -

 أو أخرى؛ مالي تنظيم إعادةحالة  أي أو إفالسحالة  في سيدخل المقترض أن المحتمل من أصبح -

 .مالية عوباتص بسبب ورقة ماليةل نشط سوق اختفاء -
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 )بخالف استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية( )تابع( المالية الموجودات قيمة انخفاض (ز)

 7201 ديسمبر 31 حتى المطبقة السياسة

 الدليل. المالي الموجود قيمة انخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم مالي، مركز بيان كل تاريخ في
 جانب من التأخر أو التقصير( الملكية حقوق أدوات في االستثمارات متضمنة) المالية الموجودات قيمة انخفاض على الموضوعي

 ذلك بخالف فيها لتفكر المجموعة تكن لم بشروط المجموعة جانب من التمويل هيكلة إعادة أو فيها المستثمر الشركة /المقابل الطرف
 يمكن التي األخرى البيانات أو المالية للورقة النشطة السوق اختفاء أو إفالس في سيدخل المصدر أو المقترض أن على والمؤشرات
 أو بالمجموعة المصدرين أو المقترضين لدى الدفع على المقدرة في السلبية التغيرات مثل موجودات بمجموعة يتعلق فيما مالحظتها
 فإن الملكية حقوق أدوات في لالستثمارات وبالنسبة ذلك إلى باإلضافة. المجموعة في التقصير بحاالت المتعلقة االقتصادية الظروف
 .القيمة انخفاض على موضوعيا دليال يعتبر تكلفتها من أقل إلى العادلة قيمتها في األجل طويل أو الهام االنخفاض

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

 المالية للموجودات الدفترية القيمة بين الفرق أنها على المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية الموجودات قيمة في االنخفاض خسائر قياس يتم
 بيان في بالخسائر االعتراف يتم. للموجود األصلي الفعلي الربح بسعر مخصومة المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة
 عكس يتم القيمة في االنخفاض خسارة مبلغ انخفاض في الحق حدث يتسبب عندما. مخصص حساب في إظهارها ويتم الموحد الدخل
 المجموعة تدرس. سابقا بها المعترف القيمة في االنخفاض خسائر حد إلى الموحد الدخل بيان خالل من القيمة في االنخفاض خسارة
 تقييم يتم. والجماعي الفردي المستويين من كل على المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية الموجودات قيمة في االنخفاض خسارة على الدليل
 .القيمة في المحدد االنخفاض على للوقوف فردية بصفة الهامة المالية الموجودات جميع

 خسائر أية هناك كانت إذا ما لتحديد جماعية بصورة تقييمها يتم محدد بشكل قيمتها تنخفض لم أنه يوجد التي المالية الموجودات جميع
 على للتعرف جماعية بصورة فرديا الهامة غير المالية الموجودات تقييم يتم. بعد تحديدها يتم لم ولكنه تكبدها تم القيمة في انخفاض
 .مشابهة مخاطر خصائص ذات مجموعات في معا بتجميعها القيمة خسائر

 الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات قيمة انخفاض (ح)

 اعتبار يوضع فإنه العادلة بالقيمة والمقاسة الملكية حقوق خالل من عادلة كقيمة المصنفة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات حالة في
 9 لمدة السوقية القيمة فيه تنخفض الذي) األجل طويل أو( أدنى كحد٪ 20 بنسبة السوقية القيمة فيه تنخفض الذي) الهام لالنخفاض

 وجود حالة في. انخفضت قد االستثمارات قيمة كانت إذا ما تحديد عند تكلفته دون ما إلى لالستثمار العادلة القيمة في( األقل على أشهر
 الخسارة استبعاد يتم الملكية حقوق خالل من عادلة كقيمة المصنفة الملكية حقوق أدوات في لالستثمارات بالنسبة الدليل هذا مثل

 بعد. الموحد الدخل بيان في به واالعتراف الملكية حقوق من الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان في سابقا بها المعترف المتراكمة
 من الملكية حقوق أدوات في االستثمارات عن الموحد الدخل بيان في سابقا بها المعترف القيمة في االنخفاض خسائر عكس يتم ذلك

 .الملكية حقوق خالل

 حكمه في وما النقد (ط)

 مركزية مصارف لدى بها محتفظ لقيود خاضعة غير وأرصدة بالصندوق معدنية وعمالت نقدية أوراقا حكمه في وما النقد يتضمن
 من هامة غير لمخاطر تخضع والتي االستحواذ تاريخ من أقل أو أشهر لثالثة استحقاق فترات ذات السيولة عالية مالية وموجودات
 .األجل قصيرة ارتباطاتها إدارة في المجموعة جانب من استخدامها ويتم العادلة قيمتها في التغييرات

 .المطفأة بالتكلفة الموحد المالي المركز بيان في حكمه في وما النقد تسجيل يتم

 العقارية االستثمارات (ي)

 بأي االعتراف مع العادلة بالقيمة قياسها يتم الرأسمالية الزيادة ألغراض أو اإليجار بغرض بها االحتفاظ يتم التي االستثمارات العقارية
 العادلة بالقيمة العقارية االستثمارات قياس إعادة عن ناتجة محققة غير خسائر أية. عادلة قيمة كاحتياطي الملكية حقوق في عليها تغيير
 تزيد التي الحالة فيو االحتياطي في المتوفر رصيدال نفاذ حتى العادلة القيمة احتياطي ضمن الموحد المالي المركز بيان في تسجيلها يتم
 قياس إعادة من الناتجة محققة الغير األرباح أو الخسائر. الموحد الدخل بيان في الخسائر دراجإ يتم المتوفر الرصيد عن الخسائر فيها

 يتم سابقة، مالية سنة في الموحد الدخل بيان في سابقا مسجلة محققة غير خسائر وجود حالة في. العادلة بالقيمة العقارية االستثمارات
 أي. الموحد الدخل بيان في المسجلة السابقة الخسائر لعكس الالزم الحد إلى للسنة الموحد الدخل بيان في المحققة غير األرباح دراجإ

 .العادلة القيمة احتياطي إلى أضافته يتم السابقة السنة خسائر عن األرباح هذه في زيادة
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 المخاطر إدارة أدوات (ك)

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

  الثابتة الموجودات (ل)

 والقياس لتحقيقا
 المصروفات التكلفة تتضمن. المتراكمة القيمة في االنخفاض وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا بالتكلفة الثابتة الموجودات بنود تقاس
 متعلقة تكاليف وأية المباشرة والعمالة المواد تكلفة داخليا المكونة الموجودات تكلفة تتضمن. الموجود القتناء مباشرة بصورة تنسب التي

 الموقع وإرجاع البنود وإزالة تفكيك وتكاليف منها المطلوبة االستخدام ألغراض وفقا عمل حالة في الموجودات لجعل مباشرة بصفة
 . المرسملة االقتراض وتكاليف السابق وضعه إلى عليه الكائنة

 . المعدات تلك من كجزء الصلة ذات المعدات لوظيفة مكمال جزء يشكل الذي المشترى البرنامج رسملة تتم

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

 للموجودات الدفترية القيمة مع البيع متحصالت بمقارنة تحديدها يتم الثابتة الموجودات بنود أحد استبعاد عن الناتجة الخسارة أو الربح
 .الموحد الدخل بيان في األخرى المصروفات/  األخرى اإليرادات في بالصافي بها االعتراف ويتم الثابتة

 الالحقة التكاليف
 االقتصادية المنافع تدفق المحتمل من كان إذا للبند الدفترية القيمة في الثابتة الموجودات مكونات أحد استبدال بتكلفة االعتراف يتم

 للجزء الدفترية بالقيمة االعتراف إلغاء يتم. بها موثوق بصورة تكلفتها قياس وإمكانية للمجموعة المكون ذلك في المضمنة المستقبلية
 .تكبدها عند الموحد الدخل بيان في الثابتة لموجوداتل اليومية الخدمة بتكاليف االعتراف يتم. المستبدل

 بند من جزء لكل المقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة الموحد الدخل بيان في باالستهالك االعتراف يتم
 األصل في المضمنة المستقبلية االقتصادية المنافع الستهالك المتوقع النمط يعكس مقارب أفضل هي هذه أن حيث الثابتة الموجودات

 فترة مدى على تمويلية إيجارات بموجب المستأجرة الموجودات استهالك يتم. المقدرة الباقية قيمته ناقصا األصل تكلفة إلى تستند وهي
 .األرض إهالك يتم ال. أقصر أيهما اإلنتاجية، أعمارها أو اإليجار

 :التالي النحو على المقارنة وسنوات الحالية للسنة المقدرة اإلنتاجية األعمار

 سنة 20        مباني
 سنوات 5-3     المعلومات تقنية معدات
 سنوات 7-5      وتركيبات أثاث

 سنوات 5       سيارات

 ذلك كان إن مستقبالً  وتسويتها المالي، المركز بيان تاريخ في للموجودات الباقية والقيم اإلنتاجية واألعمار االستهالك طرق مراجعة تتم
 .مالئما

 الملموسة غير الموجودات (م)

 في اقتناءها تم التي الملموسة الغير الموجودات تكلفة. بالتكلفة منفصل بشكل المبدئي اقتناءها عند الملموسة غير الموجودات قياس يتم
 ناقص بالتكلفة ملموسة الغير الموجودات قياس يتم المبدئي، التسجيل بعد. االستحواذ تاريخ في العادلة القيمة يمثل األعمال تجميع
 يتم ال المحملة التطوير تكاليف باستثناء داخليا المطورة ملموسة الغير الموجودات المتراكمة، االنخفاض وخسائر المتراكم اإلطفاء
 . التكاليف تحمل فيها تم التي السنة في الموحد الدخل بيان في التكاليف عكس ويتم رسملتها

 .محددة غير أو كمحددة ملموسة الغير للموجودات اإلنتاجية األعمار تقدير يتم

 وجود عند القيمة في االنخفاض تقدير ويتم االقتصادية األعمار مدى على إطفاؤها يتم محددة أعمار لها التي الملموسة غير الموجودات
 محددة إنتاجية أعمار لها التي للموجودات اإلطفاء وطريقة اإلطفاء فترة. قيمته انخفضت قد الملموس غير الموجود أن على مؤشرات

 فترة بتغير عليها المحاسبة يتم المتوقعة االستخدام طريقة أو المتوقعة اإلنتاجية األعمار في التغيرات. مالية سنة كل في مراجعتها يتم
 . المحاسبية التقديرات في متغيرات اعتبارها ويتم مناسب، هو كما الطريقة، أو اإلطفاء
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 (تابع) الملموسة غير الموجودات (م)

 المصروف طبيعة ضمن الموحد الدخل بيان في محددة إنتاجية أعمار لها التي ملموسة الغير للموجودات اإلطفاء مصروف تسجيل يتم
 .الملموس غير الموجود طبيعة مع تتناسب بطريق

 في االنخفاض لدارسة سنوي بشكل اختبارها يتم ولكن إطفاؤها يتم ال محددة إنتاجية أعمار لها ليس التي ملموسة الغير الموجودات
 كان إذا لتحديد سنوي بشكل محدد الغير اإلنتاجي العمر تقدير مراجعة تتم. للنقد المدرة الوحدة مستوى على أو فردي بشكل إما القيمة
 .مستقبلي بشكل محدد إلى محدد غير إنتاجي بعمر الملموس غير الموجود من التعديل عمل يتم ذلك، عكس ظهر إذا. صحيحا ذلك

 :    يلي كما هي اإلطفاء وطرق بالمجموعة الخاصة الملموسة غير للموجودات اإلنتاجية األعمار ملخص

 برمجيات وتراخيص تجارية عالمات شهرة 

 محددة غير اإلنتاجية األعمار

 محددة

 (سنوات 10)

 محددة

 (سنوات 3-5)

 المستخدمة اإلطفاء طريقة

 القيمة انخفاض اختبار يتم
 على أو فردي بشكل إما

  للنقد المولدة الوحدة مستوى

 القسط أساس على مطفأة
 فترات مدى على الثابت

  توافرها

 على الثابت القسط أساس على مطفأة
 توافرها فترات مدى

 مشتراه مشتراه مشتراه مشتراه أو داخليا مولدة

   المالية غير الموجودات قيمة انخفاض (ن)

 في االنخفاض على مؤشر وجود لتحديد المالي المركز بيان تاريخ في مالية الغير المجموعة لموجودات الدفترية القيمة مراجعة يتم
 أعمار لها ليس التي ملموسه الغير والموجودات للشهرة بالنسبة. لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم مؤشر أي وجود حاله في القيمة،
 خسارة تسجيل يتم الوقت نفس وفي سنه كل في لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم لالستخدام، حاليا متوفرة ليست التي أو محددة إنتاجيه

 .لالسترداد القابلة المقدرة القيمة عن للنقد المدرة الوحدة أو للموجود الدفترية القيمة زادت إذا القيمة انخفاض

 تقدير عند. أكثر أيهما البيع، تكاليف ناقصا العادلة وقيمته االستخدام قيد قيمة هي للنقد المدرة لوحدته أو للموجود لالسترداد القابل المبلغ
 يعكس الذي الضريبة قبل ما خصم معدل باستخدام الحالية قيمتها إلى المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم االستخدام قيد القيمة

 .للنقد المنتجة للوحدة أو للموجود المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوقية التقديرات

 الموجودات من مجموعة أصغر في معا فردية بصورة اختبارها يمكن ال التي الموجودات تجميع يتم القيمة انخفاض اختبار لغرض
 المدرة الوحدات أو الموجودات من الداخلة النقدية التدفقات من أكبر بصورة مستقلة تكون االستخدام من داخلة نقدية تدفقات تنتج التي
 للنقد المنتجة الوحدات تجميع يتم الشهرة، قيمة انخفاض اختبار ألغراض التشغيلي، القطاع سقف باختبار اإلخالل بدون. األخرى للنقد
 رصد فيه يتم الذي األدنى المستوى فيه القيمة انخفاض اختبار إجراء يتم الذي المستوى يعكس بحيث لها الشهرة تخصيص تم التي

 للنقد المنتجة الوحدات من مجموعات على أعمال تجميع في عليها المستحوذ الشهرة تخصيص يتم. الداخلية التقارير ألغراض الشهرة
 .التجميع منافع من تستفيد أن يتوقع التي

 يتم. للنقد منتجة واحدة وحدة من أكثر قبل من استخدامها ويتم منفصلة داخلة نقدية تدفقات كشركة المجموعة موجودات تنتج ال
 اختبار من كجزء قيمتها انخفاض اختبار ويتم ومنسجم معقول أساس على للنقد المنتجة الوحدات على الشركة موجودات تخصيص

 .لها الموجود تخصيص تم التي للنقد المنتجة الوحدة

 يتعلق فيما بها المعترف القيمة في االنخفاض خسائر تخصيص يتم. الموحد الدخل بيان في القيمة في االنخفاض بخسائر االعتراف يتم
 ثم ومن( للنقد المنتجة الوحدات مجموعة) للنقد المدرة للوحدة المخصصة للشهرة الدفترية القيمة لتخفيض أوال للنقد المدرة بالوحدات
 .بالتناسب( للنقد المدرة الوحدات مجموعة) للنقد المدرة الوحدة في األخرى للموجودات الدفترية القيمة تخفيض

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

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

 الممكن من كان التي الدفترية للقيمة للموجود الدفترية القيمة فيه تتجاوز ال الذي الحد إلى فقط القيمة في االنخفاض خسارة عكس يتم
 .القيمة في االنخفاض بخسارة االعتراف عدم حالة في إطفاء، أو إهالك أي بعد بالصافي تحديدها،
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 الجارية العمالء حسابات (س)

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

 المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق (ع)

 صاحب يفوض. الخاص تقديرها حسب استثمارها ويمكن المجموعة بها تحتفظ أموال هي المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق
 قيود وضع بدون مناسبة أنها المجموعة ترى التي بالصورة االستثمار حساب صاحب أموال الستثمار المجموعة االستثمار حساب

 .األموال فيه تُستثمر أن يجب الذي الغرض هو وما وكيف متى بخصوص

 حسابات من الدخل إجمالي من المطلق، االستثمار حسابات أصحاب على( مضارب أتعاب) اإلدارة أتعاب باحتساب المصرف يقوم
 واالحتياطيات المخصصات طرح بعد االستثمار حسابات على تخصيصه يتم الحسابات أصحاب إلى المنسوب الدخل فإن االستثمار
 الربح مشاركة حدود ضمن المجموعة إدارة جانب من الدخل تخصيص تحديد يتم. الربح في كمضارب المجموعة حصة وخصم

 . المطلق االستثمار حسابات وشروط أحكام حسب بها المسموح

 والمساهمين االستثمار حسابات أصحاب حقوق بين الربح توزيع (ف)

 :يلي كما المركزي قطر مصرف بتوجيهات المجموعة تلتزم

 بين توزيعها ويتم المالية السنة نهاية في والمصروفات اإليرادات جميع االعتبار في األخذ بعد الربح صافي إلى التوصل يتم 
 .والمساهمين المقيدة غير االستثمار حسابات أصحاب

 المضاربة أتعاب خصم بعد السنة مدار على اليومية إيداعاتهم أرصدة أساس على االستثمار حسابات أصحاب ربح حصة تحتسب 
 .للمجموعة والمعلنة عليها المتفق

 المركزي، قطر مصرف وتوجيهات بلوائح التزامه عدم بسبب المجموعة إهمال من تنشأ خسارة أو مصروف وجود حالة في 
 إلى الموضوع هذا يخضع. المطلق االستثمار حسابات أصحاب جانب من الخسائر أو المصروفات تلك تحمل عدم يجب عندها
 .المركزي قطر مصرف قرار

 الجهة بصفته المركزي، قطر مصرف سيقوم عندها خسائر صافي السنة نهاية في المجموعة نتائج فيها تكون التي الحالة في 
 الشريعة بقواعد اإلخالل بدون الخسائر هذه معالجة كيفية عن قرار باتخاذ الخسائر، هذه عن البنك مسؤولية تحديد عن المسؤولة
 .اإلسالمية

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

 المقيدة االستثمار حسابات (ص)

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

 بهذه بها االحتفاظ يتم التي الموجودات. االستثمار حسابات أصحاب توجيهات حسب محددة مشاريع في لالستثمار حصرية بصورة
 .الموحدة المالية البيانات في المجموعة موجودات في تضمينها يتم ال الصفة

 تمويل صكوك (ق)

 سنوات 5 بعد وتستحق ثابت سنوي نصف ربحا تحمل خدمات أو منافع أو موجودات ملكية في مشتركة مساهمة الصكوك تمويل يمثل
 يتم. المطفأة بالتكلفة الصكوك أثبات يتم. االستحقاق تاريخ وحتى دوري نحو على الربح بهذا االعتراف يتم. اإلصدار تاريخ من

 ".تمويل صكوك"  بند ضمن الموحدة المالية البيانات في منفصل كبند الصكوك هذه تصنيف

 المخصصات (ر)

 بها موثوق بصورة قياسه يمكن سابق لحدث نتيجة حالي حكمي أو قانوني التزام المجموعة لدى يكون عندما بمخصص االعتراف يتم
 . االلتزام ذلك لسداد االقتصادية للمنافع خارج تدفق يتطلب أن المحتمل ومن
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 الموظفين منافع (ش)

 المحددة المساهمات خطة (1)

 ويتم التقاعد لقانون وفقا القطريين للموظفين بالنسبة الدولة تديره الذي التقاعد صندوق في الشتراكات مخصص المجموعة تحتسب
 لدى ليس. الموحد الدخل بيان في واإلدارية العمومية المصروفات ضمن الموظفين تكلفة ضمن ذلك عن الناتج المصروف إدراج

 .استحقاقها موعد حلول عند بالمساهمات االعتراف يتم. المساهمة دفع بمجرد أخرى دفع التزامات أية المجموعة

 الخدمة نهاية مكافأة مخصص (2)

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

 األجل قصيرة الموظفين منافع (3)

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

 موثوق بصورة االلتزام قياس الممكن ومن الموظف جانب من تقديمها تم سابقة لخدمة نتيجة المبلغ هذا بدفع استداللي أو قانوني التزام
 .بها

 للموظفين أسهم تآفمكا احتياطي (4)

 الموظفون يقدم حيث األسهم أساس على بناءً  مدفوعات شكل في مكافآت المجموعة في( معينين رئيسيين موظفين) موظفين يتلقى
 (.باألسهم التسوية معامالت) الملكية حقوق ألدوات كمقابل خدمات

 األسهم على بناءً  المدفوعات معامالت

 .المناسب التقييم نموذج باستخدام المنحة تقديم تاريخ في العادلة بالقيمة باألسهم التسوية معامالت تكلفة تحديد يتم

 القيام خاللها يتم التي الفترة مدى على الملكية، حقوق في األسهم على بناءً  المدفوعات احتياطي في مقابلة زيادة مع التكلفة، تحقيق ويتم
 تقرير كل تاريخ في باألسهم التسوية لمعامالت المحقق التراكمي الحساب إن. الموظفين منافع حساب في الخدمة شروط أو/  و باألداء
 استحقاقها سيتم التي الملكية حقوق أدوات لعدد المجموعة تقديرات وأفضل االستحقاق فترة انتهاء مدى يعكس االستحقاق تاريخ حتى
 .النهاية في

 االستحقاق فيها يكون التي باألسهم التسوية معامالت باستثناء النهاية، في منحها يتم ال التي مكافآتلل مصروف أي تحقيق يتم ال
 تم قد أنه عن النظر بغض استحقاقات أنها على المعامالت هذه مع التعامل يتم. االستحقاق عدم شرط أو السوق حالة على مشروطا

 .تلبيتها تم قد األخرى الخدمة أو/  و األداء شروط جميع تكون أن شريطة االستحقاق، عدم شرط أو السوق حالة شرط تلبية

 الشروط، هذه من تعديله يتم لم الذي المصروف هو المحقق للحساب األدنى الحد فإن باألسهم، التسوية مكافأة شروط تعديل يتم عندما
 المدفوعات لمعامالت العادلة القيمة إجمالي من يزيد تعديل ألي إضافي مصروف تحقيق ويتم. للمكافأة األصلية الشروط استيفاء تم إذا
 طرف أي قبل من أو المجموعة قبل من مكافأة إلغاء عند. التعديل تاريخ في قياسه تم الذي بالحد للموظف يقدم أو األسهم، على بناءً 
 .الموحد الدخل بيان خالل من الفور على للمكافأة العادلة القيمة من متبقي جزء أي إدراج يتم آخر،

 واالحتياطيات المال رأس (ت)

 العادية لألسهم األرباح توزيعات 

 .البنك مساهمي جانب من اعتمادها يتم التي الفترة في الملكية حقوق في العادية لألسهم األرباح بتوزيعات االعتراف يتم
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 اإليرادات تحقيق (ث)

 والمساومة المرابحة

 يتم. المعاملة بدء عند مبلغه تحديد ويمكن تعاقديا للتحديد قابال الدخل يكون عندما والمساومة المرابحة معامالت من الربح تحقيق يتم
 مبلغه تحديد يمكن وال للتحديد قابل غير العقد دخل يكون عندما. المعاملة فترة مدى على الزمني التناسب أساس على الدخل هذا تحقيق

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

 المضاربة

 بيان على الخسائر تحميل يتم بينما المضاربة توزيع عند أو الدفعات استالم في الحق ينشأ عندما المضاربة تمويل إيراد تحقيق يتم
 أو إهمال وجود دون األعمال في البدء قبل المال رأس خسارة حالة في. المضارب جانب من ذلك عن اإلعالن عند الموحد الدخل
 التسييل أو اإلنهاء حالة في. للمجموعة كخسارة وتعامل المضاربة مال رأس من الخسائر خصم عندئذ يتم المضارب قبل من تقصير

 .المضارب من تستحق مدينة كذمم يسجل المضارب قبل من المدفوع غير الجزء فإن

 المشاركة

 .التوزيع عند أو الدفعات استالم في الحق يحين عندما المشاركة تمويل إيراد تحقيق يتم

 اإلجارة

 بيان من المتعثرة الحسابات من الدخل استبعاد يتم. اإليجار فترة مدى على الزمني التناسب أساس على اإلجارة من الدخل تحقيق يتم
 .الموحد الدخل

 االستصناع

 في األخذ مع المنتهية المقاولة طريقة أو اإلنجاز نسبة لطريقة وفقا للمجموعة الموحد الدخل بيان في الربح وهامش اإليراد تحقيق يتم
 عقود على الخسائر تصبح أن بمجرد. للمجموعة التقديرية والتكاليف( النقدي الشراء سعر) اإليرادات إجمالي بين الفرق االعتبار

 .الخسائر بتلك باالعتراف المجموعة تقوم، متوقعة ستصناعاال

 الوكالة

 .القائم الرصيد إلى استنادا ثابت دوري عائد معدل جني بغرض الزمني التناسب أساس على الوكالة ودائع من الدخل تحقيق يتم

 االستثمارية المصرفية األعمال خدمات من اإليرادات

 رسوم متضمنة ،(والعموالت الرسوم إيراد في عرضها يتم التي) المصرفية االستثمارية المصرفية األعمال خدمات إيرادات تحقيق يتم
 تقوم عندما العادة في ذلك يكون. اإليراد وتحقق الخدمة تقديم يتم عندما التعاقدية األحكام حسب واألداء التسويق ورسوم الودائع

 المعاملة من االقتصادية المنافع تتدفق أن كبير نحو على المحتمل ومن بالمعاملة المتعلقة الهامة التصرفات جميع بأداء المجموعة
 إذا ما تقييم يستند. معاملة لكل العقود في عليها المتفق األحكام إلى استنادا بالمعاملة المتعلقة الهامة التصرفات تحديد يتم. للمجموعة

 األطراف من المستلمة الملزمة المؤكدة االرتباطات مدى على المجموعة مصلحة في ستصب المعاملة من االقتصادية المنافع كانت
 .األخرى

 والعموالت الرسوم إيرادات

 إدراجه ويتم المطفأة بالتكلفة المسجل المالي األصل على الفعلي الربح لمعدل متمما جزء تعتبر التي والعموالت الرسوم إيراد إدراج يتم
 الحسابات خدمة رسوم متضمنة األخرى والعموالت الرسوم بإيرادات االعتراف يتم. المالي للموجود الفعلي الربح معدل قياس في

 .بها الصلة ذات الخدمات أداء عند التمويل في والمشاركة والترتيب اإلدارة ورسوم الجدوى دراسة وعموالت المبيعات وعموالت

 األرباح توزيعات إيراد

 . اإليراد استالم في الحق ينشأ عندما األرباح توزيعات إيراد تحقيق يتم
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  الضريبة مصروف (خ)

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

 تاريخ في واسع نحو على تطبق التي أو المطبقة الضريبة معدالت باستخدام للضريبة الخاضعة السنة خسارة أو دخل من استالمها
 .سابقة بسنوات يتعلق فيما الدفع المستحقة الضريبة مع تسويتها وتتم التقرير

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

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

 المستقبل في عكسها يتم أال معه المحتمل من يكون الذي الحد إلى تابعة شركات في باالستثمارات المتعلقة المؤقتة الفروق 
 المنظور،

 بالشهرة المبدئي االعتراف من الناشئة المؤقتة الفروق. 

 يتم أو المطبقة القوانين إلى استنادا عكسها عند المؤقتة الفروق على تطبيقها يتوقع التي الضريبية بالمعدالت المؤجلة الضريبة تقاس
 .التقرير تاريخ في واسع نحو على تطبيقها

 الحالية الضريبية المطلوبات مقاصة في للتطبيق قابل قانوني حق هناك كان لو المؤجلة الضريبة ومطلوبات موجودات مقاصة تتم
 المنشأة نفس على الضريبي االختصاص نفس من تحصيلها يتم التي بالضرائب تتعلق وهي الحالية الضريبية الموجودات مقابل

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

 المسموح المؤقتة والفروق الضريبية واألرصدة المستخدمة غير الضريبية للخسائر بالنسبة المؤجلة الضريبة بأصل االعتراف يتم
 مراجعة تتم. مقابلها في استخدامها يمكن للضريبة خاضعة مستقبلية أرباح توفر معه المحتمل من يكون الذي الحد إلى بخصمها
 الضريبية المنفعة تحقيق معه المحتمل غير من يصبح الذي الحد إلى تخفيضها ويتم تقرير تاريخ كل في المؤجلة الضريبة موجودات

 . الصلة ذات

 السهم على العائدات (ذ)

 أو الربح بقسمة للسهم األساسي العائد يحتسب. العادية ألسهمها بالنسبة للسهم والمخفف األساسي العائد بيانات بعرض البنك يقوم
 المخففة العائدات تحديد يتم. الفترة خالل القائمة لألسهم المرجح المتوسط العدد على بالبنك العادية األسهم لحاملي المنسوبة الخسارة
 األسهم جميع بأثر القائمة العادية لألسهم المرجح المتوسط والعدد العادية األسهم حاملي إلى المنسوبة الخسارة أو الربح بتسوية للسهم
 .المحتملة المخففة العادية

 قطاعي تقرير (ض)

 مصروفات وتتكبد إيرادات منها تجني أن للمجموعة يمكن أعمال أنشطة بمزاولة تقوم التي المجموعة مكونات أحد هو التشغيل قطاع
 نتائجها مراجعة تتم والتي بالمجموعة األخرى المكونات من أي مع بالتعامالت المتعلقة والمصروفات اإليرادات ذلك ويتضمن
 الموارد عن قرارات وضع بهدف( التشغيلي القرار صانعي كبير بصفتها) بالمجموعة اإلدارة لجنة قبل من منتظمة بصورة التشغيلية

 . متميزة مالية معلومات له تتوفر والذي أدائه وتقييم قطاع لكل المخصصة

  األمانة سبيل على أنشطة (ظ)

 والشركات األفراد عن بالنيابة إيداعها أو بموجودات االحتفاظ عنها ينتج أخرى مؤتمن وبصفه لألموال كمدير المجموعة تعمل
 حيث الموحدة المالية البيانات هذه من األنشطة تلك من الناتجة األخرى واإليرادات الموجودات هذه استبعاد يتم. األخرى والمؤسسات

 .المجموعة موجودات من موجودات ليست أنها
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 حيازته المعاد الضمان (غ)

 بقيمة" أخرى موجودات" بند تحت الموحد المالي المركز بيان ضمن المالية الموجودات سداد مقابل حيازتها المعاد الضمانات إثبات يتم
 .المركزي قطر مصرف لتعليمات وفقا( وجد إن) القيمة في االنخفاض خسارة مخصص من بالصافي استحواذها

 في التقارير تاريخ في كما الشراء تكلفةب يتعلق فيما الموجود لهذا العادلة القيمة في النخفاض نتيجة المحققة غير الخسائر تضمين يتم
 بيان في المكاسب إثبات يتم المحققة غير المستقبل، في مماثلة لعقارات العادلة القيمة في زيادة وجود حالة في. الموحد الدخل بيان

 .قبل من بها المعترف المحققة غير الخسائر من الحد إلى الموحد الدخل

 الشرعية غير اإليرادات (أ أ)

 غير مصادر من إيرادات أية بتجنيب تقوم وعليه اإلسالمية، الشريعة مع تتفق ال مصادر من إيرادات أية تحقيق بعدم المجموعة تلتزم
 الشرعية والدراسات البحوث متضمنة مختلفة اجتماعية أنشطة على للصرف المجموعة قبل من استخدامه يتم خيري حساب في شرعية
 . الشرعية الرقابة هيئة تحدده ما حسب

 للبيع بها محتفظ ومطلوبات موجودات  (ب ب)

 الدفترية قيمتها استرداد كان إذا للبيع بها كمحتفظ( للبيع بها محتفظ تابعة شركة أو المستبعدة المجموعات أو) الموجودات تصنيف يتم
ً  سيتم  أو مستبعدة مجموعة أو منشأة من جزء الموجودات هذه تكون قد .المستمر االستخدام خالل من وليس بيع عملية خالل من أساسا

 .متداول غير فردي موجود

 العادلة والقيمة الدفترية بالقيمة للبيع بها كمحتفظ المصنفة( للبيع بها محتفظ تابعة شركة أو المستبعدة المجموعات أو) الموجودات تقيم
 ً  بها محتفظ تابعة شركة أو المستبعدة المجموعة أو) الموجود تصنيف عن بالتوقف المجموعة تقوم .أقل أيهما البيع تكاليف منه مطروحا

 به كمحتفظ األصل تصنيف قبل الدفترية بالقيمة الموجود قياس ويجب للبيع به كمحتفظ خصائصه انتفاء حالة في للبيع به كمحتفظ( للبيع
 شركة أو المستبعدة المجموعة أو) الموجود كان إذا ما حالة في تحقيقه تم يكون قد الذي إعادة أو إطفاء أو استهالك تعديل بعد .للبيع
 تمديد يمنع ال .أقل أيهما بيعها عدم قرار من الحق تاريخ في لالسترداد القابلة وقيمته للبيع به كمحتفظ تصنف لم( للبيع بها محتفظ تابعة
 للبيع به كمحتفظ( للبيع بها محتفظ تابعة شركة أو المستبعدة المجموعة أو) الموجود تصنيف من البيع عملية الستكمال المطلوبة الفترة
 بخطتها ملتزمة تزال ال المجموعة أن على كافية أدلة وهناك المجموعة إرادة عن خارجة ظروف أو أحداث عن ناجم التأخير كان إذا
 .(للبيع بها محتفظ تابعة شركة أو المستبعدة المجموعة أو) الموجود لبيع

  وكاالت مطلوبات (ج ج)

 على قيود أي يوجد ال .للعمالء المستحقة األرباح على االتفاق يتم بموجبها والتي وكالة عقد بموجب العمالء من ودائع المجموعة تقبل
 األرباح إلى إضافة بالتكلفة الدائنة الوكاالت قيمة تسجل .الوكالة عقود اتفاقيات إطار في وردت التي األموال الستخدام المجموعة
 .المستحقة

 المالية الضمانات (د د)

 .قبول خطاباتو ضمان وخطابات مستنديه اعتمادات على تشتمل مالية ضمانات بإصدار االعتيادي، العمل سياق في المجموعة تقوم
 المبدئية العادلة القيمة إطفاء ويتم الضمان، إصدار تاريخ في المستلمة الرسوم وهي العادلة بقيمتها مبدئياً  المالية الضمانات هذه تدرج
 أو المطفأة بالقيمة الضمان هذا بموجب المجموعة مطلوبات قياس يتم المبدئي، التحقيق بعد .المالي للضمان اإلنتاجي العمر مدى على

 على بناء التقديرات هذه تحدد .أعلى أيهما المالي المركز بيان تاريخ في تنشأ مالية التزامات أي لسداد المطلوبة التقديرية المصروفات
ً  المتكبدة والخسائر المماثلة الصفقات  .اإلدارة بتقديرات ومدعومة تاريخيا

 الموحد الدخل بيان في المستلمة اإلصدار عالوة إطفاء تسجيل يتم .الموحد الدخل بيان إلى تحول الضمانات مطلوبات في زيادة أي
 ."ورسوم عموالت إيرادات“ ضمن

 المحتملة المطلوبات (هـ هـ)

 /لشراء الجانب أحادية بتعهدات يتعلق فيما المجموعة والتزامات المستنديه واالعتمادات الضمان خطابات المحتملة المطلوبات تتضمن
 المتممة اإليضاحات في عنها اإلفصاح تم ولكن الموحد، المالي المركز بيان في مدرجة غير المطلوبات هذه. وغيرها عمالت بيع

 .الموحدة المالية للبيانات
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 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات 3

 المقارنة أرقام (و و)

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

 االسالمية الشريعة مع المتوافقة المخاطر إدارة أدوات (ز ز)

 التحوط ومحاسبة المخاطر إدارة ألغراض بها المحتفظ المشتقات 

 تصنيفها يتم لم التي المشتقة والمطلوبات الموجودات جميع المخاطر إدارة ألغراض بها االحتفاظ يتم التي المشتقات تتضمن
 المالي المركز بيان في العادلة بالقيمة المخاطر إدارة ألغراض بها يحتفظ التي المشتقات تقاس. للمتاجرة مطلوبات أو كموجودات

 غير المالية األدوات بعض إلى إضافة المخاطر إدارة ألغراض بها المحتفظ المشتقات بعض بتخصيص المجموعة تقوم. الموحد
 األداة بين العالقة بتوثيق رسميا المجموعة تقوم للتحوط المبدئي التخصيص عند. للتحوط المؤهلة العالقات في تحوط كأدوات المشتقة

 التي الطريقة بجانب بالتحوط القيام عند المخاطر إدارة واستراتيجية هدف متضمنا لها، المتحوط والبنود للتحوط المشتقة األدوات أو
 للتعرف أيضا مستمر نحو وعلى التحوط عالقة في البدء عند تقييم بإجراء المجموعة تقوم. التحوط عالقة فعالية لتقييم استخدامها سيتم
 للبند النقدية للتدفقات العادلة القيمة في التغيرات مقاصة في عالية فعالية ذات التحوط(أدوات) أداة تكون أن المتوقع من كان إذا ما على

 ما تتراوح نسبة مدى ضمن تقع تحوط لكل الفعلية النتائج كانت إذا وما لها التحوط تخصيص يتم التي الفترة خالل لها المتحوط( البنود)
 المعاملة حدوث احتمال كان إذا متوقعة لمعاملة بالنسبة النقدي التدفق لتحوط تقييم بإجراء المجموعة تقوم .المائة في 125 إلى 80 بين

 .الربح أو الخسارة على النهاية في تؤثر أن يمكن التي النقدية التدفقات في الختالفات تعرضا ويشكل عاليا المتوقعة

 عرض يلي فيما. 39اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات المحاسبة التحوطية الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .التحوط لعالقات

 العادلة القيمة تحوطات

 يؤثر قد مؤكد ارتباط أو بها معترف مطلوبات أو لموجودات العادلة القيمة في للتغير تحوط في تحوط كأداة مشتقة تخصيص يتم عندما
 القيمة في التغيرات بجانب الموحد الدخل بيان في مباشرة للمشتقة العادلة القيمة في بالتغير االعتراف يتم الموحد، الدخل بيان على

 التحوط وفاء ينتفي عندما أو التحوط مشتقة إنهاء أو بيع أو انتهاء حالة في. له المتحوط الخطر إلى تعود التي له المتحوط للبند العادلة
 حتى تسوية أية إطفاء يتم. مستقبلي بأثر التحوط محاسبة إيقاف يتم التحوط، تخصيص إلغاء أو العادلة بالقيمة التحوط محاسبة بمعايير

 على للبند الفعلي الفائدة معدل من كجزء الموحد الدخل بيان في الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام له المتحوط البند على الوقت ذلك
 .المتبقي عمره مدى

 النقدية اتالتدفق تحوطات

 المطلوبات أو للموجودات مصاحب محدد خطر إلى العائد النقدية التدفقات في التغير تحوط في تحوط كأداة مشتقة تخصيص عند
 العادلة القيمة في التغيرات من الفعال الجزء فإن الموحد الدخل بيان على تؤثر أن يمكن كبير نحو على متوقعة معاملة أو بها المعترف
 كتحوط الفترة نفس في به المعترف المبلغ تصنيف يعاد. التحوط احتياطي في اآلخر الشامل الدخل في به االعتراف يتم للمشتقة
 الدخل بيان على لها المتحوط النقدية التدفقات فيها تؤثر التي الفترة نفس في التصنيف إلعادة كتسوية الدخل بيان إلى النقدية للتدفقات
 بيان في مباشرة به االعتراف يتم للمشتقة العادلة القيمة في التغيرات في فعال غير جزء أي. الشامل الدخل بيان في البند وبنفس الموحد
 أو العادلة بالقيمة التحوط محاسبة بمعايير التحوط وفاء ينتفي عندما أو التحوط مشتقة إنهاء أو بيع أو انتهاء حالة في. الموحد الدخل
 به المعترف التراكمي المبلغ فإن متوقعة لمعاملة المتوقف التحوط في. مستقبلي بأثر التحوط محاسبة إيقاف يتم التحوط تخصيص إلغاء
 إعادة كتسوية الموحد الدخل بيان إلى الملكية حقوق من تصنيفه يعاد فعاال التحوط فيها يصبح التي الفترة من اآلخر الشامل الدخل في

 الرصيد تصنيف يعاد المتوقعة المعاملة حدوث توقع عدم حالة في. الدخل بيان على وتأثر المتوقعة المعاملة تحدث عندما تصنيف
 .تصنيف إعادة كتسوية الموحد الدخل بيان إلى مباشرة اآلخر الشامل الدخل في المتبقي
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 المالية المخاطر إدارة 4

 عامة ولمحة مقدمة (أ)

 المالية األدوات
 البنوك لدى واألرصدة النقد المالية الموجودات تتضمن للمجموعة المالية وااللتزامات الموجودات جميع المالية األدوات تتضمن

 تتضمن محددة أخرى وموجودات المالية األدوات ومشتقات تمويل وموجودات المالية واالستثمارات البنوك لدى وأرصدة المركزية
 األدوات تتضمن كما. محددة أخرى ومطلوبات تمويل وصكوك البنوك حسابات وأرصدة الجارية العمالء حسابات المالية االلتزامات

 .العمومية الميزانية خارج بنود ضمن المدرجة والتعهدات المحتملة والمطلوبات المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق المالية
 

 المخاطر إدارة
 :المالية لألدوات استخدامها من التالية للمخاطر المجموعة تتعرض

 االئتمان مخاطر 

 السيولة مخاطر 

 السوق مخاطر 

 التشغيلية المخاطر 

 األخرى المخاطر 
 وإدارة لقياس وعملياتها وسياساتها المجموعة وأهداف أعاله المخاطر من لكل المجموعة تعرض حول معلومات اإليضاح هذا يقدم

 .للمجموعة المال ورأس المخاطر
 

 المخاطر إلدارة األساسية الوظائف. مهنية بصورة وإدارتها المستهدفة بالصورة مخاطر تحمل على المجموعة أعمال تشتمل
 المجموعة تقوم. السقوف وتحديد الخطر مراكز وإدارة المخاطر تلك وقياس بالمجموعة الرئيسية المخاطر جميع تحديد هي بالمجموعة
 .بالسوق الممارسات وأفضل والمنتجات األسواق في التغيرات لتعكس لديها المخاطر وأنظمة لسياسات المنتظمة بالمراجعة

 تعرف للمجموعة، المالي األداء على المحتملة السلبية اآلثار وتقليل والعوائد المخاطر بين مناسب توازن تحقيق هو المجموعة هدف
 .خارجية أو داخلية عوامل عن ناجمة تكون قد والتي الضائعة، األرباح أو الخسائر احتمال إنها على المخاطر المجموعة

 المخاطر إدارة إطار

 .عليه واإلشراف للمجموعة المخاطر إلدارة العام اإلطار وضع عن العامة المسؤولية"( المجلس)" اإلدارة مجلس أعضاء يتولى

 والتي اإلدارة أعمال كفاءة بدعم المجلس عن نيابة تقوم كما مباشرة للمجلس تقاريرها بتقديم تقوم متخصصة لجان ةعد المجلس شكل
ً  تتضمن  والمزايا التعويضات ولجنة واإلجراءات السياسات ولجنة والمخاطر التدقيق ولجنة اإلدارة لمجلس التنفيذية اللجنة من أساسا
 .الزكاة ولجنة

 المعلومات تداول عن المسؤولين كبار إلى باإلضافة للمجموعة التنفيذي الرئيس ةشاركبم المجلس في أعضاء من التنفيذية اللجنة تتألف
ذلك لتمكين اللجان من ممارسة ووقد قام المجلس بتعيين اللجنة التنفيذية لمساعدته في القيام بمسؤولياته  .للنقاش المطروحة والبيانات

م االحتفاظ بها عادة لقرار المجلس المسائل العاجلة التي يت بين اجتماعات المجلس حولالممنوح لها : التفويض صالحيات من خالل
. وفي التشغيلية اطرالسوق والمخمخاطر االئتمان والمتعلقة بمسائل الالمجلس، بما في ذلك  يفوض بهاالتي  المسؤوليات وتنفيذنفسه. 

لمجلس، هي من ا الحالي التفويض، فإن اللجنة التنفيذية، بموجب االئتمانيةفيما يتعلق بالمسائل نهائية السلطة الحين أن المجلس له 
 .تنفيذ األهداف االستراتيجية للمجلسسبيل المسؤولة عن تطبيق سياسة االئتمان واالستثمار في 

د اللجنة التنفيذية هي بمثابة أداة لتنسيق أعمال المؤسسة. يأتي على رأس مهام اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها تزويد المجلس بكل ما يستج
ات التجارية والمعامالت ذات الطبيعة الخاصة والمراجعة المنتظمة ألداء وأعمال مختلف القطاعات والتشاور من معلومات عن التطور

مع إبداء الرأي للمجلس في القرارات االستراتيجية وإعداد قرارات منح االئتمان التي تكون ضمن صالحياتها. تعمل اللجنة على وضع 
 على مجلس اإلدارة. مقترحات خطط عمل المجموعة تمهيداً لعرضها
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 )تابع( المالية المخاطر إدارة 4

 )تابع( عامة ولمحة مقدمة (أ)

 )تابع( المخاطر إدارة إطار

 وموازنات ونظم والسياسات واألهداف االستراتيجيات وتطوير وإعداد دراسة هو واإلجراءات السياسات لجنة لعمل الرئيسي الهدف إن
ً  المصرف وممارسات سياسات تسير بأن اللجنة تتكفل لـالعم أدلة راءاتـوإج  تقوم كما المصرفي، للعمل المستقرة للمعايير وفقا

 ومن .المؤسسة وعمليات أهداف مع متوائمة الوظيفية اإلجراءات أن من والتحقق المهام تلك من واحدة لكل لتشغيلا كفاءة بمراجعة
ً  اللجنة مسؤوليات  مراجعة لكذ لـويشم .المعتمدة والموازنات االستراتيجية العمل خطة ضوء على الفصلي المصرف أداء مراقبة أيضا
 الضوء تسليط كذلك اللجنة وتتولى بالمصرف، العمل قطاعات لمختلف الموارد وتوزيع المنتجات ومواءمة األعمال تطوير وتعزيز

 حين من المصرف إلدارة ورفعها القياسية المعايير في عليها المنصوص واإلجراءات السياسات عن االنحراف وحاالت مظاهر على
ً  ةمسؤول وهي الالزمة، التصحيحية الخطوات التخاذ آلخر  تمتثل التي قيمال على للمؤسسة االجتماعية المسؤولية سياسة رسم عن أيضا
 .شعارهاو المجموعة إليها

إن لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسئولة عن وضع سياسة المكافآت لجذب الموظفين والمحافظة عليهم وتحفيزهم وإدارة أعلى 
لتحقيق أهداف البنك على أساس سنوي. إن اللجنة مسؤولة عن التأكد من أنها توازن بين  الالزمةالمهارات ومستوى من الكفاءة لديهم 
 .الممنوح لها بها بالتفويض وااللتزامألداء مهامها وموظفيه. وتجتمع اللجنة عدة مرات خالل السنة مصالح المساهمين والبنك 

لجنة الزكاة هي المسؤولة عن تعزيز الترابط والتكامل بين أفراد المجتمع اإلسالمي من خالل توجيه مساهمات الزكاة. وتحدد اللجنة 
نسانية والتنمية العامة وغيرها من القنوات التي يمكن استخدامها لتوزيع حصيلة الزكاة. اإل اتالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال المعون

واللجنة مسؤولة عن إقامة عالقات جيدة مع الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية الخيرية والمؤسسات التي تقدم المساعدة في التنمية العامة 
جمع الزكاة وصرفها من أجل البنك فيما يتعلق ب كاة. كما تقوم بتطوير سياسةمن أجل تقييم المستفيدين الذين يحصلون على عائدات الز

احتساب الزكاة وتوزيعها وفقا لقواعد ومعايير الشريعة  من اللجنةتتأكد المساءلة. كما  تبني نهج   مراقبة نتائج مساهمات الزكاة و
 .اإلسالمية

 .ابه المنوطة الرقابة والتزامات الحوكمة متطلبات استيفاء على المجلس مساعدة هو والمخاطر التدقيق لجنة لعمل الرئيسي الهدف إن
 واإلجراءات والخارجي الداخلي التدقيق ومهام الفعلية، المخاطر وإدارة الداخلية، الرقابة ونظام المالية، التقارير تقديم ذلك ويشمل
 وتقديم المجلس إلى تقارير رفع خاص بوجه اللجنة دور يشمل كما .للمجموعة العمل سلوك ونظم بالقوانين التقيد مدى لرصد المتبعة
 تسهيل أجل من المخاطر لجنة عمل وبميثاق التدقيق أعمال من بها تقوم بما الصلة ذات المسائل بشأن المناسبة والتوصيات ةورالمش
 .المجلس قبل من القرارات اتخاذ

 قبل إدارتي التدقيق الداخلي وااللتزام.تتم مساعدتها في هذه المهام من لجنة التدقيق والمخاطر 

 ولجنة اإلدارة ولجنة المخاطر لجنة مثل المهام متعددة داخلية لجان عدة بتكوين اإلدارة قامت فقد أعاله، المذكورة اللجان إلى باإلضافة
 في المخاطر سياسات ومراقبة تطوير عن مسؤولة هي والتي االستثمار ولجنة االئتمان ولجنة( ALCO) وااللتزامات الموجودات

 .المحدد مجالها

 بمساعدة والمخاطر التدقيق لجنة وتقوم التنفيذي الرئيس إلى تقاريرها برفع مستقلة بصورة تعمل والتي المخاطر إدارة مجموعة تقدم
 .األعمال على الرقابة على المجلس

 مناسبة حدود لوضع وذلك المصرف، يواجها التي المخاطر وتحليل على للتعرف وضعها تم المخاطر مجموعة وإجراءات سياسات
 المخاطر بمجموعة الخاصة والنظم السياسات مراجعة يتم الموضوعة بالحدود الخاصة المخاطر لمتابعة وكذلك الرقابة سبلو للمخاطر

 .المقدمة الخدمات في التغيرات وكذلك المنتجاتو السوق ظروف في التغيرات تعكس لكي ومستمر دوري بشكل

الخاصة  سييالمقاأو  األهدافالمخاطر أو  سقوفإطار من  فيلمخاطر التي تترجم للبنك اتحمل درجة قابلية تحمل المخاطر  بيان يحدد
لمخاطرة يضمن إدارة المخاطر بشكل القابلية ل. ومن ثم، فإن وضع المصرفيةمن خالل البنك والمجموعة  الرئيسيةبفئات المخاطر 

 .إطار العمل فياستباقي 

بمراجعة واعتماد قابلية المخاطر وإطار العمل على أساس سنوي للتأكد من توافقه مع التنفيذية للبنك دارة اإل كذلكو اإلدارةمجلس  يقوم
، المحفزات. يتم تحديد مستويات تحمل المخاطر على مستويات مختلفة من االستراتيجيةوبيئة عمل البنك ومتطلبات أصحاب المصلحة 

 وخطط العمل.تصعيد محددة للواضحة وخطط  مع
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 )تابع( المالية المخاطر إدارة 4

 االئتمان مخاطر (ب)
 تكبد إلى يؤدي مما التعاقدية بالتزاماته الوفاء من المالية للموجودات المقابل الطرف أو العمالء أحد إخفاق مخاطر هي االئتمان مخاطر

 وموجودات مالية واستثمارات البنوك لدى وأرصدة التمويل موجودات من أساسي بشكل المخاطر هذه وتنشأ مالية خسائر المجموعة
 .محددة أخرى

 :التالي على للمجموعة االئتمان مخاطر إلدارة العام اإلطار يشتمل

 التمويلية األنشطة تجديد على للموافقة وسقوف صالحيات هيكل وضع. 

 عمليات وتخضع. للعمالء التسهيالت اعتماد قبل والسقوف الصالحيات لهيكل وفقا االئتماني التعرض مخاطر وتقييم مراجعة 
 .المراجعة عملية لنفس التمويلية األنشطة ومراجعة التجديد

 واالستثمار التمويل أنشطة تنويع. 

 األخرى األطراف ولدى الجغرافية والمواقع الصناعية القطاعات في االئتمانية التركيزات من الحد. 

 ومراجعة والبلدان والقطاعات األخرى باألطراف يتعلق فيما للتعرض المعتمدة بالسقوف االلتزام لمدى المستمرة المراجعة 
 .السوق وتوجهات المخاطر إدارة استراتيجية مع يتماشى بما السقوف

. األساسيةإلى المحافظ  باإلضافةللبنك  االئتمانالتي تقوم بمراقبة الجودة الشاملة لمحفظة  االئتمانمخاطر  لسقوفويوجد إطار شامل 
والتي تتدرج في  واألطراف األخرىيتم تحديد مستويات مخاطر تركز محددة على مستوى المنتج، والجغرافيا،  باإلضافة إلى ذلك

 المعنية. المنظمة

 سياسة وتطبيق تفسير ذلك في بما االئتمان، بمخاطر المتعلقة األمور جميع عن اليومية المسؤولية واالستثمار االئتمان لجنة تتولى
مخاطر  سياسات وإدارة بمراجعة واالستثمار االئتمان لجنة تقوم. الدول وحدود التعرض محفظة ومراقبة واالستثمار االئتمان

 عام كمنتدى تعمل وهي. االمتثال ومخاطر والتشغيلية االئتمانية بالمخاطر المتعلقة واالسترداد والتعرضات والموافقات موجوداتال
إضرار بسمعة المصرف أو  إلى يؤدي مما المصرف تواجه أن المحتمل من التي أو تواجه التي المخاطر جوانب من جانب أي لمناقشة
 .الخاصة موجوداتال ولجنة التشغيلية المخاطر إدارة لجنة عمليات علىأيضا  شرفت كما. له مالية خسارة

ً  ذلك كان حيثما ضمانات على بالحصول االئتماني التعرض مخاطر المجموعة تدير ذلك، إلى إضافة  قد. التعرض مدة وبتحديد مناسبا
  .االئتمان مخاطر لتخفيف أخرى ألطراف عنها التنازل أو معينة عمليات إنهاء إلى الحاالت بعض في المجموعة تعمد

 .االلتزامو الخارجي/الداخلي التدقيقإدارتي  قبل من للمجموعة االئتمانية والسياسات ،األعمال اتلوحد منتظمة مراجعة وتجري
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

  أخرى ائتمانية تعزيزات أية أو بها المحتفظ الضمانات قبل االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد (1)

 بصافي للمخاطر األقصى الحد يظهر. المالي المركز قائمة لعناصر االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد أدناه الجدول يوضح
 .والضمانات األساسية المقاصة اتفاقيات استخدام طريق عن التخفيف تأثير قبل األرصدة

 2018  2017 

 المالي المركز بيان في مسجلة مالية بموجودات المتعلقة االئتمان لمخاطر التعرض
   :يلي كما الموحد

 

 4.889.109  6.668.057   مركزية بنوك لدى أرصدة

 4.875.690  6.424.153 بنوك لدي أرصدة

 102.613.499  102.209.930 تمويل موجودات

 28.300.482  28.717.136 دين – مالية استثمارات

 974.325  1.088.855 أخرى موجودات

 145.108.131  141.653.105 

    

    :يلي كما األخرى االئتمان لمخاطر التعرض

 11.043.258  11.090.785 ضمان خطابات

 5.894.185  4.808.855 مستغلة غير ائتمانية تسهيالت

 1.379.262  2.077.304 مستنديه اعتمادات

 17.976.944  18.316.705 

 به محتفظ ضمان أي االعتبار في األخذ بدون االئتمان، لمخاطر المجموعة لتعرض الحاالت أسوأ سيناريو أعاله الجدول يمثل
 على أعاله الواردة المخاطر استندت الموحد، المالي المركز بيان في المسجل للموجودات بالنسبة. المرفقة األخرى االئتمانية للتعزيزات

 هو المالي بالضمان المتعلق االئتماني للخطر للتعرض األقصى الحد. الموحد المالي المركز بيان في الواردة الدفترية القيم صافي
 .الضمان استدعاء حالة في يدفعها أن للبنك يمكن قيمة أقصى

 األقصى الحد فإن الحالتين كال في االلتزام، مبلغ كامل هو التمويلية بااللتزامات المتعلقة االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد
 .الموحد المالي المركز بيان في كمطلوبات به المعترف المبلغ من بكثير أكبر للمخاطر للتعرض
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 االئتمان لمخاطر التعرض مع المالية الموجودات مخاطر تركز (2)

 الجغرافية القطاعات

 ائتماني تعزيز أي أو به االحتفاظ يتم ضمان أي االعتبار في األخذ بدون) الدفترية بقيمها المجموعة ائتمان مخاطر التالي الجدول يحلل
 :المقابلة أطرافها إقامة مقر إلى استنادا. الجغرافية المناطق بحسب( آخر

          2018 ديسمبر 31

 المركز بيان في مسجلة موجودات
  قطر :الموحد المالي

 مجلس دول
 التعاون
 الخليجي
  األخرى

 الشرق دول
 اإلجمالي  أخرى  األخرى األوسط

          
 6.668.057  86.653  256.921  -  6.324.483  مركزية بنوك لدى أرصدة

 6.424.153  1.037.348  457.731  2.792  4.926.282 بنوك لدي أرصدة

 102.209.930  10.034.436  204.238  942.597  91.028.659 تمويل موجودات

 28.717.136  222.424  48.645  464.091  27.981.976 دين – مالية استثمارات

 1.088.855  117.038  82.883  8.387  880.547 أخرى موجودات

 131.141.947  1.417.867  1.050.418  11.497.899  145.108.131 

          

          2017 ديسمبر 31

 المركز بيان في مسجلة موجودات
  قطر :الموحد المالي

 مجلس دول
 التعاون
 الخليجي
  األخرى

 الشرق دول
 اإلجمالي  أخرى  األخرى األوسط

          
 4.889.109  119.324  193.428  -  4.576.357  مركزية بنوك لدى أرصدة

 4.875.690  634.295  153.793  30.325  4.057.277 بنوك لدي  أرصدة

 102.613.499  9.136.310  208.540  1.623.796  91.644.853 تمويل موجودات

 28.300.482  32.414  207.806  330.818  27.729.444 دين – مالية استثمارات

 974.325  113.655  35.170  15.764  809.736 أخرى موجودات

 128.817.667  2.000.703  798.737  10.035.998  141.653.105 

 العمومية الميزانية خارج بنود

 قطر 2018 ديسمبر 31

 التعاون مجلس دول
 األخرى الخليجي

 الشرق دول
 اإلجمالي أخرى دول األخرى األوسط

      

 11.090.785 300.694 114.735 77.311 10.598.045 ضمان خطابات

 4.808.855 57.630 18.288 1.795 4.731.142 مستغلة غير ائتمانية تسهيالت

 2.077.304 900.029 - 437 1.176.838 مستنديه اعتمادات

 16.506.025 79.543 133.023 1.258.353 17.976.944 

      

 قطر 2017 ديسمبر 31

 التعاون مجلس دول
 األخرى الخليجي

 الشرق دول
 اإلجمالي أخرى دول األخرى األوسط

      

 11.043.258 574.741 123.348 135.752 10.209.417 ضمان خطابات

 5.894.185 106.576 1.999 - 5.785.610 مستغلة غير ائتمانية تسهيالت

 1.379.262 573.227 460 36.518 769.057 مستنديه اعتمادات

 16.764.084 172.270 125.807 1.254.544 18.316.705 



 
 (ع.ق)ش.م.مصرف قطر اإلسالمي 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

41 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 (تابع) االئتمان لمخاطر التعرض مع المالية الموجودات مخاطر تركز (2)

    الصناعة قطاعات

ً  الصناعة قطاعات تحليل يلي فيما . الموحد المالي المركز عناصر من المجموعة لها تتعرض التي االئتمان لمخاطر األقصى للحد طبقا
 واتفاقيات المتقابلة العمليات استبعاد خالل من التخفيف تأثير احتساب قبل ةاإلجمالي بالقيمة للمخاطر للتعرض األقصى الحد يظهر
 .اتالضمان

 
 التعرض إجمالي

  للمخاطر
 التعرض إجمالي

 للمخاطر
 2018  2017 

    ممولة وغير ممولة

 44.836.814  45.282.086 حكومة

 9.158.908  7.045.492 حكومية مؤسسات

 5.625.102  8.170.509 صناعة

 14.406.054  14.781.325 تجارية

 13.200.697  15.334.545 خدمات

 4.407.097  4.541.249 مقاوالت

 23.690.786  23.793.428 عقارات

 23.869.364  24.017.699  أفراد

 2.458.281  2.141.798 أخرى

 18.316.707  17.976.944 محتملة مطلوبات

 159.969.810  163.085.075 اإلجمالي

 االئتمان لمخاطر التعرض

 :تصنيف وكالة تعيين طريق عن المقابلة لألطراف تحليل الجدول يعرض

 2018  2017 

    متساوية درجات

AAA إلى AA- 47.669.471  41.439.994 

A+ إلى A- 8.981.245  5.200.227 

BBB إلى BBB- 83.276.623  2.747.013 

BB +إلى B- 17.771.144  267.289 

 110.315.287  5.386.592 مصنفة غير

 159.969.810  163.085.075 اإلجمالي
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 يةاالئتمان جودةال (3)

 التقييم آلية مجموعة تبعت. والخارجية الداخلية االئتمان مخاطر تصنيفات باستخدام المالية للموجودات االئتمانية الجودة تدير المجموعة
 .التمويلية الموجودات ضمن لتصنيفلعالقة ا الداخلي

تدل على  10و 9و 8 على ائتمان عامل، 7-1 ، إذ تدل الدرجاتيةاالئتمانللعالقة  10 الى 1 من يتراوح مقياس مجموعةال تستخدم
ً تصنيفاالئتمانات  جميع منح يتم. متعثرائتمان   .محددة لمعايير وفقا ا

 مخاطر إدارةوممارسات  وسياسات الداخليةتصنيف مخاطر االئتمان  منهجياتعلى  اتتحسيندخال إل باستمرار المجموعة تسعى
 على واحدة مرة تمويلال عالقات جميع مراجعة تتم. المجموعة في االئتمان وثقافة محفظةلل ةالحقيقيالمخاطر االئتمانية  لتعكس االئتمان
 .ةالمتعثر الموجودات حالةفي  ذلك من وأكثر السنة في األقل

 تحليل الجودة االئتمانية

 يقدم الجدول التالي تفاصيل عن الجودة االئتمانية:

 2018 2017 

 اإلجمالي اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

      

      الموجودات التمويلية
 ةالعامل

 (7إلى  1)الدرجات 
     

 109.512.511 111.115.280 - 16.387.311 94.727.969 المبلغ اإلجمالي

 (6.817.844) (7.973.490) - (1.589.015) (6.384.475) الربح المؤجل

 102.694.667 103.141.790 - 14.798.296 88.343.494 القيمة الدفترية

      
 المستوىدون 

      ( 8 - 10)درجة 

 117.372 1.291.992 1.291.992 - - المبلغ اإلجمالي

 (10.372) (31.403) (31.403) - - الربح المؤجل

 107.000 1.260.589 1.260.589 - - القيمة الدفترية

      

 (1.198.498) (2.129.804) (1.199.780) (720.923) (209.101) مخصص انخفاض القيمة

 (92.237) (62.645) (60.809) (1.836) - االرباح المعلقة

 102.613.499 102.209.930 - 140.075.537 88.134.393 صافي القيمة الدفترية
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 ية )تابع(االئتمان جودةال (3)

 2018 2017 

 اإلجمالي اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

      
 ذات طبيعة ادوات دين )بالتكلفة المطفأة( –استثمارات مالية 

 28.565.006 60.019 - 28.625.025 28.290.665 (NRو -Bإلى  AAA) عاملة
إلى  +CCCدون المستوى )

CCC-) - - - - - 
 - - - - - (Cمشكوك في تحصيلها )

 106.522 106.522 54.144 - - (D)خسارة 

 28.565.006 60.019 106.522 28.731.547 28.344.809 
 (44.327) (112.913) (106.177) (4.602) (2.134) مخصص انخفاض القيمة

 28.300.482 28.618.634 345 55.417 28.562.872 القيمة الدفترية

 

 مستحق من بنوك
 6.071.707 352.632 - 6.424.339 4.876.432 (NRو -Bإلى  AAA) عاملة

إلى  +CCCدون المستوى )
CCC-) - - - - - 

 - - - - - (Cمشكوك في تحصيلها )
 20.647 20.647 23.439 - - (D)خسارة 

 6.071.707 352.632 20.647 6.444.986 4.899.871 
 (24.181) (20.833) (20.647) - (186) مخصص انخفاض القيمة

 4.875.690 6.424.153 - 352.632 6.071.521 القيمة الدفترية

 

 التزامات القروض والضمان المالي
 18.296.725 17.956.745 - 701.391 17.255.354 (7إلى  1عاملة )درجات 

إلى  8)درجات  دون المستوى
10) - - 20.199 20.199 - 

 17.255.354 701.391 20.199 17.976.944 18.316.705 

 (19.980) (90.789) (20.199) (14.402) (56.188) القيمةمخصص انخفاض 

 18.296.725 17.886.155 - 686.989 17.199.166 القيمة الدفترية
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 ية )تابع(االئتمان جودةال (3)

، لم تتخطى أي من الموجودات المالية في فئة موجودات أخرى موعد استحقاقها أو تنخفض قيمتها 2017و 2018ديسمبر  31كما في 
 مقابلها.ولم يتم االعتراف بأي مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة 

  ضماناتال

لم  ،ةعام بصفةو. المقابلة األطراف من العادية األعمال سياق في أخرى ائتمانية تعزيزاتوإضافية  ضمانات على المجموعة تحصل
 هناك تكن لم ذلك، إلى وباإلضافة. المجموعة قبل من بها المحتفظاإلضافية  الضمانات جودة ملحوظ في تدهور سنةال خالليكن هناك 
 .للمجموعةاإلضافية  ضماناتال سياسات في تغييرات

 هي 2018 ديسمبر 31 في امنخفضة القيمة االئتمانية كم التمويل موجودات قابلماإلضافية المحتفظ بها  للضمانات العادلة القيمة
 .(2017قطري في  لايرمليون  51.9قطري )لاير مليون  124.3

ً  الفترة، خالل المشطوبة المالية للموجودات التعاقدي المبلغ قيمة إن مليون  4.3 هو 2018 ديسمبر 31 في كما اإلنفاذ لنشاط خاضعا
 (.2017لاير قطري في   مليون 9.2قطري ) لاير

 جدولتها المعاد التمويل موجودات

 سياسات تستند. السداد وتأجيل وتعديل خارجية إدارية خطط واعتماد السداد فترة لتمديد ترتيبات الجدولة إعادة أنشطة تتضمن
 هذه مراجعة تتم. الدفع استمرار جدا المرجح من فإنه اإلدارة تقدير وبحسب معايير أو مؤشرات إلى الجدولة إعادة وممارسات
 قطري لاير مليون 100 قيمتها بلغت 2018ديسمبر  31 في كما جدولتها المعاد التمويل موجودات. مستمر نحو على السياسات

ً  األرصدة هذه تتمثل(. 2017 سنة في قطري لاير مليون 107.8)  عند جدولتها إعادة تم ستصناعواال اإلجارة بصيغة تمويل من أساسا
 .المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات على وبناء بها المتعلقة الموجودات اكتمال

 حيازته المعاد الضمان (4) 

 المعاد العقارات تصنيف يتم. القائمة المديونية لتخفيض المتحصالت استخدام مع ممكن وقت أقرب في حيازتها المعاد العقارات بيع يتم
 .األخرى الموجودات ضمن الموحد المالي المركز بيان في حيازتها
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 الشطب سياسة (5)

 في االنخفاض بخسائر خاصة مخصصات وأية دين طبيعة ذات أدوات في االستثمار رصيد أو تمويلي موجود بشطب المجموعة تقوم
 على الحصول بعد وذلك للتحصيل قابل غير به الخاص الضمان أو التمويلي الموجود أن بالمجموعة االئتمان إدارة تحدد عندما القيمة
 .المركزي قطر مصرف موافقة

 مقدرة عدم مثل المصدر /للعميل المالي المركز في كبيرة تغييرات حدوث مثل المعلومات باالعتبار األخذ بعد التحديد بهذا القيام يتم
 ذات القياسية التمويلية للموجودات بالنسبة. بكامله المبلغ لسداد الضمان متحصالت كفاية عدم أو االلتزام سداد على المصدر /العميل

 .استحقاقه لموعد المحدد المنتج تجاوز مركز على عموما الشطب قرارات تستند الصغيرة، لمبالغا

 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة (6)

 الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية

تأخذ المجموعة في االعتبار  األولي، االعتراف منذ ملحوظ بشكل ازداد قد مالية أداةالتخلف عن سداد  خطر كان إذا ما تحديد عند
 في بما والتحليل والنوعية الكمية المعلومات يشمل وهذا. له لزوم ال جهد أو تكلفة دون متوفرةو صلة ذات ومدعومة معقولة معلومات

 حكمالو ،الحسابات المتأخرة في السداد وحالة وجدت، إن الخارجية، المخاطرصنيف وت االئتمان، مخاطرالداخلي ل التصنيف نظام ذلك
 في كبيرة زيادة شهدللمخاطر  التعرض أن تحديدب أيضا المجموعة تقوم قد. الصلة ذات التاريخية الخبرة ممكنا، كان وحيثما ،ياالئتمان

 لها الكمي التحليل في كامل بشكل ينعكس تأثيرها ال وقد ذلك على تدل أنها ترىمعينة  نوعية مؤشرات أساس على يةاالئتمان مخاطرال
 .المناسب الوقت في

 :في االعتبار ة منذ االعتراف المبدئي، يتم أخذ المعايير التاليةرزادت بصورة كبيكانت مخاطر االئتمان قد تحديد ما إذا عند 

 .6إلى  5أو انخفاض درجة واحدة للتصنيفات من  4إلى  1انخفاض درجتين للتصنيف من  (أ)

 هيكلتها خالل االثني عشر شهًرا الماضية.التسهيالت المعاد  (ب)

 يوما كما في تاريخ التقرير. 60التسهيالت متأخرة السداد بعدد  (ج)

 .االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة حدوث على األدلة أن اإلدارة لتقدير وفقا آخر سبب أي (د)

 مخاطر االئتمان تصنيف
لى خطر التعثر. تختلف هذه العوامل بناًء على طبيعة إ تشيرمخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية  تصنيفيتم تحديد 

تعرض إلى درجة مخاطر ائتمان نقل التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى 
 مختلفة.

 وضع هيكل المدة الحتمالية التعثر
توقع  يةلمخاطر احتمالية التعثر وكيف اتنماذج تحليلية لتحليل البيانات المجمعة ووضع تقديرات للتعرض المجموعةستخدم ت

نتيجة لمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر والتغيرات في عوامل  هاتغير
 لمخاطر. المجموعةاالقتصاد الكلي األساسية في مختلف المناطق الجغرافية التي يتعرض فيها 
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة )تابع( (6)

 عليها التفاوض المعاد المالية الموجودات

 تتصل ال أخرى وعوامل العميل واحتفاظ السوق ظروف في التغير متضمنة أسباب لعدة تعديلها يتم قد للقرض التعاقدية األحكام
 عنه بدال واالعتراف عنه االعتراف يلغى قد أحكامه تعديل يتم والذي القائم القرض. للعميل المحتمل أو الحالي االئتماني بالتدهور
 عن بدال القروض هيكلة إلعادة المجموعة تسعى ممكنا، ذلك كان متى. العادلة بالقيمة جديد كقرض عليه التفاوض معاد بقرض
 اإلدارة تقوم. جديدة بشروط قرض اتفاقية وتوثيق دفع ترتيبات توفير هذا يتضمن قد.  وجدت إن اإلضافية، الضمانات حيازة
 جميع تحدث أن المرجح من وأنه المعايير جميع استيفاء من للتأكد عليها التفاوض المعاد القروض بمراجعة مستمرة بصفة

 . المستقبلية المدفوعات

 .2 المرحلة تحت الماضية شهرا 12 الـ في ائتمانية ألسباب هيكلتها المعاد الحسابات تصنيف سيتم

 التعثر تعريف

 :عندما متعثر المالي الموجود أن المجموعة تعتبر

 إلى المجموعة جانب من الرجوع بدون بالكامل، للمجموعة االئتمانية التزاماته المقترض يدفع أن المرجح غير من يكون -
 أو ؛(ضمان بأي االحتفاظ يتم كان لو) الضمان كتحصيل إجراءات

 أو للمجموعة؛ هام ائتماني التزام أي بخصوص يوما 90 من بأكثر االستحقاق موعد تجاوز قد المقترض يكون -
التي تقابل فئات مصرف قطر المركزي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها وخسارة،  10أو  9أو  8تم تقييمها باألرقام  -

 على التوالي.

 :المؤشرات المجموعة تدرس متعثرا المقترض كان إذا ما تقييم عند

 و المجموعة؛ إلى المصدر نفس جانب من آخر التزام ألي الدفع وعدم االستحقاق موعد تجاوز مركز أي الكمية -
 . خارجية مصادر من عليها الحصول يتم والتي داخليا المطورة البيانات إلى استنادا -

 تعريف إن. الظروف في التغيرات لتعكس الزمن عبر أهميتها ومدى متعثرة المالية األداة كانت إذا لما التقييم مدخالت تتغير قد
  .النظامي المال رأس ألغراض المجموعة جانب من المطبق ذلك مع كبير نحو على يتماشى التعثر

 المستقبلية المعلومات إدراج

 الخسائر على الكلي لالقتصاد العوامل هذه في التغييرات تأثير كيفية عن الحكم مستوى من يزيد المستقبلية المعلومات إدراج إن
 المناهج على دورية مراجعة إجراء يتم. العاملة القروض من 2 والمرحلة 1 المرحلة على المطبقة المتوقعة االئتمانية

 .المستقبلية االقتصادية الظروف توقعات متضمنة المستخدمة واالفتراضات

 المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المستقبلية المعلومات

البنك  أجرى .مستقبلية معلومات الخسائر االئتمانية المتوقعة وحساباالئتمان  مخاطر في كبيرةال زيادةالكال من  تقييم يتضمن
 لكل المتوقعة يةاالئتمان خسائرالو االئتمان مخاطرعلى  تؤثر التي الرئيسية االقتصادية المتغيرات على تعرفو تاريخي تحليل
 .محفظة

التعثر  عند الخسارة معدلو التعثر عند التعرض قيمةو ،احتمالية التعثر على بها المرتبطة وأثرها االقتصادية المتغيرات هذه
 المتغيرات هذه توقعاتالبنك ب االقتصاد فريق قدميو. العملية هذه في الخبراء حكم تطبيق تم كما. المالية األدوات حسب تختلف

 السنوات مدى على القتصادل يةتقدير نظرةأفضل  يقدمو سنوي ربع أساس على"( األساسي االقتصادي سيناريوال") االقتصادية
 نفسه، االرتداد نهج استخدميتم  أداة، لكل الكامل المتبقي لعمرل االقتصادية المتغيرات برازإل سنوات، خمس بعد. المقبلة الخمس
معدل نمو المتوسط على المدى  أو( البطالة مثل) الطويل المدى معدل متوسط إلى إما تميل االقتصادية المتغيرات أن يعني ما وهو
احتمالية  على االقتصادية المتغيرات هذه تأثيرتم تحديد . سنوات 5-2 من فترة مدى على( اإلجمالي المحلي الناتج مثل) طويلال

 التغييرات تأثير لفهم اإلحصائي االنحدار تحليل إجراء طريق عنالتعثر  عند الخسارة معدلوالتعثر  عند التعرض قيمةو ،التعثر
 .التعثر عند التعرض قيمةوالتعثر  عند الخسارة معدل مكونات وعلى السداد عن التخلف معدالت على تاريخيا المتغيرات هذه في
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة )تابع( (6)

 المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة )تابع( المستقبلية المعلومات

 جانب إلى أخرى محتملة سيناريوهات أيًضا البنك في االقتصاد فريق يقدم األساسي، االقتصادي السيناريو إلى باإلضافة
 الرئيسية المنتجات من نوع كل تحليل أساس على المستخدمة األخرى السيناريوهات من عدد تعيين يتم. الترجيح سيناريوهات

 2018 يناير 1 في. تقرير كل تاريخ في وصفاتها السيناريوهات عدد تقييم إعادة يتم. الخطية غير الخطوط التقاط عدم لضمان
 يتم. خطي غير بشكلسجلت  سيناريوهات ثالثة أن إلى البنك خلص فظتين،مح باستثناء المحافظ لجميع ،2018 ديسمبر 31و

 النتائج نطاق االعتبار بعين األخذ مع للخبراء، االئتماني والحكم اإلحصائي التحليل من كال خالل من السيناريو ترجيح تحديد
احتمالية التعثر على مدى عمر  باستخداماالئتمان  مخاطر في كبيرةال زيادةال تقييم يتم. مختار سيناريو كل يمثلها التي المحتملة

 مؤشرات نباج إلى المرتبط، السيناريو ترجيح في مضروبة األخرى،األساس والسيناريوهات  سيناريوهات كلل وفقا الدين
ما  وبالتالي ،3 المرحلة أو 2 المرحلة أو 1 المرحلة في بأكملها المالية األداة كانت إذا ماهذا  يحددو. مؤشرات احتياطيةو الجودة

الخسائر  البنك يقيس التقييم، هذا بعد. على مدى عمر الدين أو شهراً  12 لمدة الخسائر االئتمانية المتوقعة تسجيل يجبإذا كان 
الخسائر  أو ،(1 المرحلة) شهًرا 12 لمدةباالحتماالت  المرجحة الخسائر االئتمانية المتوقعةعلى أساس إما  االئتمانية المتوقعة
 الخسائر االئتمانية المتوقعة هذه تحديد يتمو(. 3و 2 تينحلالمر) نعلى مدى عمر الدي المرجحة باالحتماالت االئتمانية المتوقعة

 في وضربه الصلة ذات الخسائر االئتمانية المتوقعة نموذج خالل من سيناريو كل تشغيل طريق عن تاالحتماالب ةمرجحال
 (.المدخالت ترجيح عكس على) المناسب ترجيحال سيناريو

 ،فيها المتأصل اليقين عدم من عالية لدرجة تخضع حدوثها واحتماالت التوقعات فإن اقتصادية، توقعات أي مع الحال هو كما
 للنتائج تقديراته أفضل تمثل التنبؤات هذه أن البنك يعتبر. المتوقعة تلك عن كبير بشكل مختلفة الفعلية النتائج تكون قد وبالتالي
 تمثل المختارة السيناريوهات أن من للتأكد للبنك المختلفة المحافظ في التناظر وعدم الخطية االتجاهات غير حللت وقد المحتملة
 .المحتملة السيناريوهات من مجموعة مناسب بشكل

 متغيرة اقتصادية افتراضات

هي جالون في اليوم  ، 2018 ديسمبر 31 في كما الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقديرات المستخدمة الفترة نهاية افتراضات أهم إن
: 2020 %2.7: 2019دوالر أمريكي للبرميل وجالون في اليوم  59: 2020دوالر أمريكي للبرميل  55: 2019)سعر النفط 

2.6% .) 
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة )تابع( (6)

 الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس

 :التالية للمتغيرات المصطلحات هيكل هي الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس في الرئيسية المدخالت

 ؛تعثرال احتمالية -

 ؛عند التعثر الخسارة -

 .التعثر عند قيمة التعرض -

 مستقبلية معلومات لتعكس تعديلها يتم. أخرى تاريخية بياناتو داخليًا تي تم وضعهاال اإلحصائية النماذج من عموًما المعايير هذه تستمد
 .أعاله موضح هو كما

 النماذج هذه تستند .اإلحصائية التقييم نماذج أساس على حسابها يتم والتي معين، تاريخ في تقديرات هي تعثرال احتمالية تقديرات
 تعثرال احتمالية ببيانات استكمالها ويتم سواء حد على ونوعية كمية عوامل على تشتمل والتي داخليًا المجمعة البيانات إلى اإلحصائية

 .توفرها عند خارجيةال

بناء  الخسارة عند التعثر تقوم المجموعة بتقديم معايير. خلف عن السدادت هناك كان إذا المحتملة الخسارة حجم هو الخسارة عند التعثر
 قيمةفي االعتبار  الخسارة عند التعثر نماذج تأخذ. مقابلة متخلفة عن السداد أطرافعلى تاريخ معدالت االسترداد للمطالبات مقابل 

 .الماليالموجود  من يتجزأ ال جزًءا تعتبرإضافية  اتضمان ألي االسترداد وتكاليف المتوقعةاإلضافية  الضمانات

 :الخسارة عند التعثر تقدير يتضمن 

 .عاملةال الحساباتوتراجعت إلى نسبة  تعثرت التي الحسابات نسبة أنه على تعريفه يتم: التعافي معدل -
 التخلف وقت فياإلضافية المصاحبة لها  للضمانات السوقية القيمة إلى التصفية قيمة من نسبة أنه على تعريفه: االسترداد معدل -

ً  يمثل أنويمكن  .السداد عن  من المضمون غير للجزء الفرد موجودات على عامة مطالبة من المتوقع االسترداد نسبة أيضا
 .المخاطر االئتمانية

معدلة حسب  السداد عن التخلف يوم في تتحقق الالتي  االسترداد لقيمة البديلة الفرصة تكلفة أنه على تعريفه يتم: الخصم سعر -
 .لزمنيةا قيمةال

 التعرض من التعثر عند قيمة التعرض المجموعة تستمد. السداد عن التخلف حالة في المتوقع التعرض التعثر عند قيمة التعرض تمثل
 التعثر عند قيمة التعرض إن. اإلطفاء ذلك في بما العقد بموجب به المسموح الحالي للمبلغ المحتملة والتغييرات المقابل للطرف الحالي

 على التعثر عند قيمة التعرض تشتمل المالية، والضمانات اإلقراض اللتزامات بالنسبة. الدفترية قيمته إجمالي هو مالي موجود من
 المالحظات على بناءً  تقديرها يتم والتي العقد، بموجب سحبها يمكن التي المحتملة المستقبلية المبالغ إلى باإلضافة المسحوب، المبلغ

 .المستقبلية والتوقعات التاريخية
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 مخصص الخسارة

يعرض الجدول التالي تسويات بين رصيد االفتتاح واإلغالق لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية. تمثل المبالغ المقارنة 
 .39معيار المحاسبة الدولي  /حساب المخصص للخسائر االئتمانية وتعكس أساس القياس وفقا لمعيار المحاسبة المالية 

 2018 2017 

 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  الموجودات التمويلية

إجمالي 
الخسائر 

االئتمانية 
 اإلجمالي المتوقعة

      

 799.282 1.198.498 1.168.913 29.585 - يناير 1الرصيد في 

    

 - 874.283 - 556.181 318.102 أثر التطبيق األولي

      

  318.102 585.766 1.168.913 2.072.781 799.282 

 - - - - - 1 التحويالت للمرحلة

 - -    -  7.720 (7.720) 2التحويالت للمرحلة 

 - -    15.536 (15.536) -  3التحويالت للمرحلة 

 474.685 505.074 295.816 193.026 16.232 مخصص انخفاض القيمة للفترة، بالصافي
 (23.284) (194.608) (63.336) (40.070) (91.202) المبالغ المشطوبة

 (52.185) (253.443) (217.149) (9.983) (26.311) عمالت أجنبيةوتعديالت  تحويالت

 1.198.498 2.129.804 1.199.780 720.923 209.101 * ديسمبر 31الرصيد في 

 
 .2018ديسمبر  31مليون لاير قطري كما في  43.4تشمل تعديالت القيمة العادلة بمبلغ *

 2018 2017 

 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  مسجلة بالتكلفة المطفأةذات طبيعة ادوات دين أدوات 

إجمالي 
الخسائر 

االئتمانية 
 اإلجمالي المتوقعة

      

 44.327 44.327 44.327 - - يناير 1الرصيد في 

    

 - 90 - - 90 أثر التطبيق األولي

  90 - 44.327 44.417 44.327 

 - - - - - 1التحويالت للمرحلة 

 - - - - - 2للمرحلة التحويالت 

 - - - - - 3التحويالت للمرحلة 

 - 68.496 61.850 4.602 2.044 مخصص انخفاض القيمة للفترة، بالصافي

 - - - - - المبالغ المشطوبة

 - - - - - عمالت أجنبيةوتعديالت  تتحويال

 44.327 112.913 106.177 4.602 2.134 ديسمبر 31الرصيد في 
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) االئتمان مخاطر (ب)

 2018 2017 

 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  مستحق من البنوك

إجمالي 
الخسائر 

االئتمانية 
 اإلجمالي المتوقعة

      

 يناير 1الرصيد في 
 
- 

 
- 23.439 23.439 23.439 

    

 - 297 - - 297 أثر التطبيق األولي

  297 - 23.439 23.736 23.439 

 1التحويالت للمرحلة 
 
- - - - - 

 2التحويالت للمرحلة 
 
- - - - - 

 3التحويالت للمرحلة 
 
- - - - - 

 - (111) - - (111) مخصص انخفاض القيمة للفترة، بالصافي
 - - - - - المبالغ المشطوبة

 - (2.792) (2.792) - - عمالت أجنبيةوتعديالت  تتحويال

 23.439 20.833 20.647 - 186 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 2018 2017 

االئتمان خارج الميزانية العمومية الخاضع لمخاطر 
 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  االئتمان

إجمالي 
الخسائر 

االئتمانية 
 اإلجمالي المتوقعة

      

 19.980 19.980 19.980 - - يناير 1الرصيد في 

    

 - 102.348 - 12.256 90.092 أثر التطبيق األولي

  90.092 12.256 19.980 122.328 19.980 

 - - - - - 1التحويالت للمرحلة 

 - - - (9.888) (9.888) 2التحويالت للمرحلة 

 - - - - - 3التحويالت للمرحلة 

 - (31.539) 219 (7.741) (24.017) مخصص انخفاض القيمة للفترة، بالصافي

 - - - - - المبالغ المشطوبة

 - - - - - عمالت أجنبيةوتعديالت  تتحويال

 19.980 90.789 20.199 14.403 56.187 ديسمبر 31الرصيد في 
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 السيولة مخاطر (ج)

 نتيجة ذلك، على مثال استحقاقها، موعد حلول عند التزاماتها مقابلة من المجموعة تمكن عدم في المتمثلة المخاطر هي السيولة مخاطر
 طلب أو الدين أدوات استحقاقات مثل األخرى الخارجة النقدية التدفقات أو التعاقدية لالرتباطات الالزم النقد أو العمالء ودائع لسحب

 لتمويل المتاحة المالية الموارد نقص إلى الخارجة التدفقات هذه ستؤدي. وخالفها المخاطر إدارة ألدوات بالنسبة النقدية التأمينات
 المالي المركز بيان في تخفيضات السيولة توفر عدم عن ينتج قد القاسية الظروف ظل في. واالستثمارات المتاجرة وأنشطة العمالء
 تقوم أن للمجموعة يمكن ال التي المخاطر إن. التمويل بارتباطات الوفاء على المقدرة عدم احتمال أو الموجودات ومبيعات الموحد

 وأحداث بالمؤسسة الخاصة المحددة األحداث من بمجموعة تتأثر أن ويمكن المصرفية التشغيلية العمليات جميع في موجودة بمعالجتها
 إلى باإلضافة الطبيعية والكوارث المنتظمة والصدمات واستحواذ واندماج ائتمان أحداث ذلك ويتضمن بأكمله السوق مستوى على

 .غيرها

 السيولة مخاطر إدارة (1)

 المركزي قطر مصرف صكوك من كبير حد إلى تتكون والتي الجودة عالية السائلة الموجودات من بمحفظة المجموعة تحتفظ
 قطر مصرف لدى قانوني باحتياطي المجموعة تحتفظ كما األجل، قصيرة البنوك بين والودائع األجل، قصيرة متاجرة واستثمارات
 من العديد تلتقط التي السيولة إدارة لوحة خالل من يومي أساس على للبنك السيولة مخاطر السوق مخاطر إدارة تراقب. المركزي
 تساعد سوف التي النقاط على السيولة إدارة لوحة تشمل. سواء حد على والمتوترة العادية السوق ظروف ظل في السيولة مؤشرات

. المسؤولين األشخاص مع جنب إلى جنبا حالة كل إطار في اتخاذها سيتم التي العالجية واإلجراءات السيولة، نقص تحديد في مسبقا
 .(ALCO)ِ و اإلدارة مجلس أعضاء وموافقة لمراجعة تخضع السيولة وإجراءات سياسات جميع

ُ  السيولة مخاطر بمراقبة المجموعة تقوم  تغطية نسبة رئيسيتين نسبتين خالل من 3 بازل ضوء على المركزي المصرف لتعليمات وفقا
 كمقياس المخاطر على معتمدةال غير المالية الرافعة نسبةو لبنكا لسيولة( يوم 30) األجل قصيرة مرونةال لمراقبة( LCR) السيولة
 . المال رأس متطلبات على معتمداً  موثوق إضافي

 السيولة لمخاطر التعرض (2)

 العمالء ودائع إلى السائلة الموجودات صافي نسبة هو السيولة مخاطر إلدارة المجموعة جانب من استخدامه يتم الذي الرئيس القياس
ً  االلتزامات إجمالي على الموجودات إجمالي ذلك، على مثال  يعادله وما النقد السائلة الموجودات صافي يتضمن. استحقاقهم لتواريخ تبعا

 األخرى والقروض دين طبيعة ذات وأدوات البنوك من الودائع ناقصا نشط سوق لها يوجد والتي دين طبيعة ذات أدوات في واستثمار
 السيولة بحدود المجموعة التزام لقياس مطابق، غير ولكنه مماثل، احتساب استخدام يتم. التالي الشهر خالل تستحق التي واالرتباطات
 .المركزي قطر مصرف من الموضوعة

 االستحقاق تحليل (3)

 31الفترة المتبقية في  أساس على للمجموعة المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق ومطلوبات موجودات سيولة تحليل إجراء يتم
 أصحاب وحقوق والمطلوبات للموجودات عليه متفق تعاقدي استحقاق وجود عدم حالة في. التعاقدية استحقاقاتهاتاريخ  إلى ديسمبر
 .المتوقعة االستحقاقات على بناء االستحقاق تحليل عندئذ يتم المطلق، االستثمار حسابات
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) السيولة مخاطر (ج)

 )تابع( االستحقاق تحليل (3)

 سنوات 3-نةس سنة- أشهر 6 أشهر 6-3 أشهر 3 حتى 2018

 3 من أكثر
 المجموع سنوات

       

 بنوك لدى وأرصدة نقد
 7.298.914 4.471.432 18.293 1.196.212 29.222 1.583.755 مركزية

 6.424.153 - - 136.990 32.090 6.255.073 البنوك لدى أرصدة

 102.209.930 25.669.287 20.018.498 6.924.742 23.709.669 25.887.734 تمويل موجودات

 31.145.583 24.229.427 3.375.244 1.288.489 556.240 1.696.183 مالية استثمارات

 شركات في استثمارات
 568.392 568.392 - - - - زميلة

 1.231.107 1.231.107 - - - - عقارية استثمارات

 479.468 378.208 99.155 1.836 139 130 ثابتة موجودات

 385.740 372.777 9.556 2.867 521 19 ملموسة غير موجودات

 3.489.078 2.321.063 195.321 138.835 49.240 784.619 أخرى موجودات

 153.232.365 59.241.693 23.716.067 9.689.971 24.377.121 36.207.513  الموجودات إجمالي

       

  المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات
  

       المطلوبات

 17.233.968 285.490 1.677.455 566.535 2.484.799 12.219.689 البنوك حسابات أرصدة

 15.420.808 - - - - 15.420.808 الجارية العمالء حسابات

 9.145.212 4.184.180 3.413.172 1.456.860 - 91.000  تمويل صكوك

 5.515.825 400.482 56.387 1.327.332 432.273 3.299.351 أخرى مطلوبات

 47.315.813 4.870.152 5.147.014 3.350.727 2.917.072 31.030.848 المطلوبات إجمالي

       

 حسابات أصحاب حقوق
 85.177.175 485.074 4.489.905 17.659.126 11.260.304 51.282.766 المطلق االستثمار

 وحقوق المطلوبات إجمالي
 االستثمار حسابات أصحاب
 132.492.988 5.372.366 9.647.097 21.011.671 14.180.375 82.281.479 المطلق

 20.739.377 53.886.467 14.079.148 (11.319.882) 10.199.745 (46.106.101) تراكمية فجوة
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) السيولة مخاطر (ج)

 (تابع) االستحقاق تحليل (3)

 سنوات 3-سنة سنة- أشهر 6 أشهر 6-3 أشهر 3 حتى 2017

 3 من أكثر
 المجموع سنوات

       

 بنوك لدى وأرصدة نقد
 5.546.386 4.326.598 29.224 338.870 2.958 848.736 مركزية

 4.875.690 - - - 34.191 4.841.499 البنوك لدى أرصدة

 102.613.499 28.163.775 19.222.693 7.136.703 20.439.446 27.650.882 تمويل موجودات

 30.402.263 22.648.656 4.030.000 990.853 1.435.000 1.297.754 مالية استثمارات

 شركات في استثمارات
 668.512 668.512 - - - - زميلة

 1.943.937 1.943.937 - - - - عقارية استثمارات

 245.686 - - - - 245.686 للبيع بها محتفظ موجودات

 511.302 412.170 14.491 79.268 323 5.050 ثابتة موجودات

 411.314 393.546 12.159 5.544 65 - ملموسة غير موجودات

 3.156.287 2.398.195 123.477 70.712 50.221 513.682 أخرى موجودات

 150.374.876 60.955.389 23.432.044 8.621.950 21.962.204 35.403.289  الموجودات إجمالي

       

  المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات
  

       المطلوبات

 17.191.126 37.083 3.109.186 946.926 1.207.120 11.890.811 البنوك حسابات أرصدة

 16.600.080 - - - - 16.600.080 الجارية العمالء حسابات

 7.057.282 2.730.000 4.327.282 - - -  تمويل صكوك

 3.431.752 248.717 73.598 330.030 1.262.617 1.516.790 أخرى مطلوبات

 44.280.240 3.015.800 7.510.066 1.276.956 2.469.737 30.007.681 المطلوبات إجمالي

       

 حسابات أصحاب حقوق
 85.214.471 557.979 2.435.760 14.683.894 12.292.690 55.244.148 المطلق االستثمار

 وحقوق المطلوبات إجمالي
 حسابات أصحاب
 129.494.711 3.573.779 9.945.826 15.960.850 14.762.427 85.251.829 المطلق االستثمار

 20.880.165 57.381.610 13.486.218 (7.338.900) 7.199.777 (49.848.540) تراكمية فجوة

 السوق مخاطر (د)

 أسعار في التغيرات بسبب مالية ألداة المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر وهي السوق لمخاطر المجموعة تتعرض
 في محددة أو عامة لتغيرات يتعرض ما وكل واألسهم العمالت ومؤشرات الربح معدالت في مفتوحة مراكز من السوق مخاطر تنجم. السوق
 األجنبية العمالت صرف وأسعار االئتمان وتوزيعات الربح معدالت مثل السوق أسعار أو معدالت في التغيرات مستوى في والتقلب السوق
 .  األسهم وأسعار

 مخاطر إدارة قبلمن  يومي كلبش مراقبتها ويتم الخزينة مجموعة في المتاجرة وغير المتاجرة أنشطة عن الناجمة السوق مخاطر تتركز
 .العمل وحدات ورؤساء( ALCO) والخصوم األصول لجنة إلى منتظم بشكل تقارير رفع يتم. المخاطر بمجموعة السوق

 تنشأ. بالمجموعة والشركات األفراد قطاعي ومطلوبات بموجودات المرتبط الربح معدل إدارة من أساسي بشكل متداولة الغير المحافظ تنشأ
 دين طبيعة ذات أدوات في المجموعة استثمارات من تنشأ التي األسهم ومخاطر األجنبية العمالت صرف مخاطر من المتاجرة لغير المحافظ

 .الملكية حقوق أدواتو
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 )تابع( السوق مخاطر (د)

 السوق مخاطر إدارة (1)

 هي المخاطر بمجموعة السوق مخاطر إدارة(. ALCO) وااللتزامات الموجودات لجنة إلى السوق مخاطر عن الكلية الصالحية تسند
( وااللتزامات الموجودات لجنة/  االدارة مجلس وموافقة لمراجعة تخضع) السوق مخاطر إلدارة تفصيلية سياسات وضع عن المسؤولة
 لضمان مناسبة بطريقة السوق مخاطر وإدارة وتصنيف تحديد هو السوق مخاطر إلدارة الرئيسي الهدف. لتطبيقها اليومية والمراجعة

 السوق، مخاطر لتحييد ليس منها والغرض أساسية ككفاءة السوق مخاطر إدارة إلى المجموعة تنظر. المساهمين جميع مصالح وحماية
 حجم قياس يتطلب السوق مخاطر وجود. المعالم واضحة حدود ضمن العائد /المخاطر بين المفاضلة تعظيم ذلك من بدال ولكن

 كاف مال رأس على الحفاظ أو والتحوط التعرض تخفيض في تتمثل التي المخاطر إلدارة أساسية مقدمة هو اإلجراء هذا. التعرض
 .التشغيلية القدرة ضعف خطر من المجموعة لحماية

  المتاجرة محافظ- السوق لمخاطر التعرض (2)

 للمخاطر المعرضة القيمة هي للمجموعة المتاجرة محافظ ضمن السوق لمخاطر التعرض ومراقبة لقياس المستخدمة األساسية األداة
(VaR .)الزمن من محددة فترة مدى على المحفظة على ستقع التي المقدرة الخسارة هي المتاجرة محافظ في للمخاطر المعرضة القيمة 
 قبل من المستخدم للمخاطر المعرضة القيمة نموذج(. الثقة مستوى) محددة باحتمالية للسوق سلبية تغيرات من( االحتفاظ فترة)

 بشكل للمخاطر المعرضة القيمة نموذج يستند. أيام 10 هي االحتفاظ فترة ويفترض٪ 99 بنسبة ثقة مستوى إلى يستند المجموعة
 وأسعار أسواق بين المالحظة والعالقات للثالث سنوات السابقة السوق بيانات االعتبار في باألخذ. التاريخية المحاكاة إلى رئيسي
 .السوق أسعار لتغيرات الحدوث المنطقية المستقبلية السيناريوهات من واسع نطاق النموذج يقدم مختلفة،

 النموذج إليها يستند التي االفتراضات أن إال السوق مخاطر لقياس هامة أداة هو( VaR)للخطر المعرضة القيمة نموذج أن من بالرغم
 :يلي ما وتتضمن القيود بعض عنها ينتج

 على ذلك ينطبق ال قد. الفترة هذه خالل للمراكز االستبعاد أو التحوط يتم أن الممكن من أنه أيام 10 البالغة االحتفاظ فترة تفترض 
 .السيولة في شديد نقص السوق فيها يشهد التي الحاالت في أو للسيولة القابلة غير الموجودات

 هناك فإن المستخدم النموذج ضمن حتى. المستوى هذا بعد تقع أن يمكن التي الخسائر يعكس ال٪ 99 بنسبة الثقة مستوى إن 
 .للخطر المعرضة القيمة الخسائر تتجاوز أن٪ 1 بنسبة احتمال

 اليومية المتاجرة خالل للمراكز يحدث قد الذي التعرض يعكس وال يومي بشكل للخطر المعرضة القيمة احتساب يتم. 

 المحتملة، السيناريوهات كافة دائما يغطي ال قد المستقبلية للعوائد المحتمل النطاق لتحديد كأساس التاريخية البيانات استخدام 
 .االستثنائية الطبيعة ذات تلك خاصة

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

 يومي بشكل للخطر المعرضة القيمة قياس يتم. المتاجرة لمحافظ مخصصة للخطر المعرضة القيمة حدود(. ALCO) وااللتزامات
 .األقل الى اإلدارة العليا على

 :السنة وخالل ديسمبر 31 في للمجموعة المتاجرة لمحافظ للخطر المعرضة القيمة لمركز ملخص يلي فيما

 أدنى حد أقصى حد متوسط ديسمبر 31 في 

2018     

 99٪ 15.665 18.592 24.909 14.502( VaR) أيام 10 السهم سعر مخاطر

     

2017     

 99٪ 24.596 17.177 27.255 10.337( VaR) أيام 10 السهم سعر مخاطر

 كل ضمن المحتملة التركز مخاطر لمعالجة حدودا متضمنة الحساسية، وقياس مراكز بهياكل يتم للخطر المعرضة القيمة نموذج قيود
 السيناريوهات لمختلف المـالي األثر لتجسيد الجهد اختبارات من واسعا نطاقا تستخدم المجموعة فإن ذلك إلى إضافة. متاجرة محفظة

 .للمجموعة الكلي والمركز الفردية المتاجرة محافظ على السوق، في ممتدة سيولة قلة فيها تحدث التي الفترات في للسوق، االستثنائية
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) السوق مخاطر (د)

 المتاجرة لغير محافظ- الربح معدل لمخاطر التعرض (3)
 القيم أو المستقبلية النقدية التدفقات في التقلبات من الناتجة الخسارة مخاطر هي المتاجرة غير محافظ لها تتعرض التي الرئيسة المخاطر
 مراقبة خالل من رئيسي بشكل الربح معدالت مخاطر إدارة تتم. السوق في الربح معدالت في التغيرات بسبب المالية، لألدوات العادلة
 الجهة هي وااللتزامات الموجودات لجنة إن. التسعير إعادة لنطاقات مسبقا عليها موافق حدود على والحصول الربح معدالت فجوات
 .اليومية رقابتها أنشطة ضمن للمجموعة المركزية الخزينة وتساندها الحدود بهذه لاللتزام المراقبة

 :المتاجرة لغير المحافظ على للمجموعة الربح معدل فجوة لمركز ملخص يلي فيما

 :في تسعير إعادة 

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3 من أقل الدفترية القيمة 

 خمس من أكثر
 سنوات

 حساسة غير
 للربح

 سعر
 الربح
 ٪ الفعلي

        

2018        

 - 4.397.274 144.161 18.293 29.222 2.709.964 7.298.914 مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 ٪2.18 398.635 - - 52.740 5.972.778 6.424.153 بنوك لدي أرصدة

 ٪5.48 2.993.973 1.160.453 9.982.909 36.009.823 52.062.772 102.209.930 تمويل موجودات

 ٪4.12 2.611.579 5.729.275 8.060.250 13.477.081 1.267.398 31.145.583 مالية استثمارات

 147.078.580 62.012.912 49.568.866 18.061.452 7.033.889 10.401.461 - 

        

 ٪3.38 - - 1.217.062 2.960.348 13.056.558 17.233.968 بنوكمن  أرصدة

 ٪3.47 - - 5.451.570 117.340 3.576.302 9.145.212 تمويل صكوك

 26.379.180 16.632.860 3.077.688 6.668.632 - - - 

 حسابات أصحاب ملكية حقوق
 ٪2.87 911.670 - 4.929.047 28.053.682 51.282.776 85.177.175  المطلق االستثمار

 111.556.355 67.915.636 31.131.370 11.597.679 - 911.670 - 

 - 9.489.791 7.033.889 6.463.773 18.437.496 (5.902.724) 35.522.225 الربح معدل حساسية فجوة

 - 9.489.791 16.523.680 22.987.453 41.424.949 35.522.225 - المتراكم الربح معدل حساسية فجوة
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) السوق مخاطر (د)

 (تابع) المتاجرة لغير محافظ- الربح معدل لمخاطر التعرض (3)

 :في تسعير إعادة 

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3 من أقل الدفترية القيمة 

 خمس من أكثر
 سنوات

 حساسة غير
 للربح

 سعر
 الربح
 ٪ الفعلي

        

2017        

 - 4.894.764 54.670 63.662 2.958 530.332 5.546.386 مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 2.05٪ 418.890 - - 34.190 4.422.610 4.875.690 بنوك لدي أرصدة

 4.88٪ 1.573.425 929.357 10.294.790 30.922.190 58.893.737 102.613.499 تمويل موجودات

 3.66٪ 2.101.781 7.223.123 6.385.251 13.592.318 679.010 30.402.263 مالية استثمارات

 143.437.838 64.525.689 44.551.656 16.743.703 8.207.150 8.988.860 - 

        

 2.62٪ 95.129 - 1.752.784 1.574.771 13.768.442 17.191.126 بنوك أرصدة

 2.97٪ - - 5.717.760 - 1.339.522 7.057.282 تمويل صكوك

 24.248.408 15.107.964 1.574.771 7.470.544 - 95.129 - 

 حسابات أصحاب ملكية حقوق
 2.30٪ 959.329 - 2.946.140 26.064.854 55.244.148 85.214.471  المطلق االستثمار

 109.462.879 70.352.112 27.639.625 10.416.684 - 1.054.458 - 

 - 7.934.402 8.207.150 6.327.019 16.912.031 (5.826.423) 33.974.959 الربح معدل حساسية فجوة

 - 7.934.402 16.141.552 22.468.571 39.380.602 33.974.959 - المتراكم الربح معدل حساسية فجوة

 الحساسية تحليل

 للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات حساسية مراقبة تكملها الربح معدل فجوة حدود مقابل الربح معدالت مخاطر إدارة إن
 تتضمن شهري بشكل االعتبار في تؤخذ التي المعيارية السيناريوهات. الربح لمعدالت المعيارية وغير المعيارية السيناريوهات لمختلف
ً  أو صعوداً  أساس نقطة 50و العالم حول العائدات منحنيات كافة في متناظر صعود أو لهبوط أساس نقطة 100  من أكبر في هبوطا
 السوق ربح معدالت في نقصان أو لزيادة المجموعة لحساسية تحليل يلي فيما. العائدات منحنيات كافة في شهرا عشر االثني جزء

 :ثابت مالي ومركز العائدات منحنيات في متماثلة ال حركة وجود عدم بافتراض

 100 متناظرة زيادة 
  أساس نقطة

 100 متناظر نقصان
  أساس نقطة

   الربح صافي حساسية

2018   

 مليون (103.04 ) مليون 103.04 ديسمبر 31 في

   

2017   

 مليون (74.91 ) مليون 74.91 ديسمبر 31 في



 
 (ع.ق)ش.م.مصرف قطر اإلسالمي 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

57 

 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) السوق مخاطر (د)

 (تابع) المتاجرة لغير محافظ- الربح معدل لمخاطر التعرض (3)

 (تابع) الحساسية تحليل

 والدفعات المالية االستثمارات تستخدم والتي للمجموعة، الخزينة إدارة قبل من المتاجرة لغير الربح معدل لمخاطر الشاملة المراكز تدار
 تستخدم. المتاجرة لغير المجموعة أنشطة عن الناشئ الشامل المركز إلدارة المخاطر إدارة وأدوات بنوك من والودائع للبنوك المقدمة
 .الربح معدالت مخاطر إلدارة المخاطر إدارة أدوات

 المتاجرة لغير محافظ- األخرى السوق لمخاطر التعرض (4)

 األجنبية بالعمالت التعامالت

 الشركات في المجموعة استثمارات صافي على األجنبية العمالت لصرف الهيكلية المراكز بنتائج الملكية حقوق في االعتراف يتم
 هاما أثرا بذلك القيام لعدم يكون عندما المخاطر هذه مثل من التحوط فقط هي المجموعة سياسة إن. األجنبية والفروع األجنبية التابعة
 يصبح عام بشكل التحوط أن هي السياسة هذه نتائج. المصرفية التابعة وشركاتها للمجموعة التنظيمي المال رأس معدالت على

 بشكل تختلف العملة بتلك مسجلة بالمخاطر مرجحة موجودات إلى بعينها عملة في الهيكلية المخاطر معدل يكون عندما فقط ضروريا
 بالعملة يتعلق فيما للمخاطر المعرضة القيمة مراقبة إلى إضافة المجموعة تقوم. النظر قيد للمنشأة المال رأس معدل عن جوهري
 والمطلوبات والموجودات األجنبية العملة تعامالت تحويل بخصوص فردية عملة بأية يتعلق فيما تركز مخاطر أية بمراقبة األجنبية
 .للمجموعة العرض عملة إلى األجنبية العمليات بتحويل يتعلق وفيما للمجموعة المعنية الوظيفية العملة إلى النقدية

    (قطري لاير ألف) ديسمبر 31 األجنبية العملة لمخاطر التعرض صافي

 2018  2017 

    :االجنبية العمالت لمخاطر التعرض صافي

 (493)  61.027 إسترليني جنيه

 (3.996.333)  (11.268.853) دوالر

 5.276  24.708 يورو

 (24.072)  247.154 أخرى عمالت

    

 المجموعة تقوم القدر، بذلك محدود العملة لمخاطر المجموعة وتعرض األميركي للدوالر القطري اللاير صرف سعر تثبيت تم
 .األخرى العمالت تقلب مخاطر من الحد أجل من اإلسالمية الشريعة مع يتوافق بما آجلة تبادل عقود باستخدام

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

 (انخفاض/ ) زيادة 

 2018  2017 

    العملة صرف معدل في٪ 5 بنسبة التغير

 (25)  3.051 إسترليني جنيه

 (199.817)  (563.443) األمريكي دوالر

 264  1.235 يورو

 (1.204)  12.358 أخرى عمالت
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 (تابع) السوق مخاطر (د)

 (تابع) المتاجرة لغير محافظ- األخرى السوق لمخاطر التعرض (4)

 السهم سعر مخاطر

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

 .الملكية حقوق خالل

 :المخاطر لتلك الحساسية تحليل يلي وفيما السهم سعر مخاطر إلى أيضا المجموعة تتعرض

 والخسارة الربح على األثر المساهمين حقـوق على األثر ٪ األسهم أسعار في التغير األسواق مؤشرات

  2018 2017 2018 2017 
      

 1.448 1.593 26.436 21.191 ٪10 -+/ قطر بورصة

 - - 2.383 1.697 ٪10 -+/ المالية لألوراق البحرين سوق

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

 التشغيلية المخاطر (هـ)

والنظم أو من أحداث خارجية، والتي  والكوادرمخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، 
 .االستراتيجيةتغطي مخاطر السمعة والمخاطر  الأنها  إالتشمل ولكن ال تقتصر على، المخاطر القانونية ومخاطر االمتثال الشرعي؛ 

 
المخاطر التشغيلية لتحديد وتقييم وقياس ومراقبة  إلدارةومستدام  وديناميكيطار عمل قوي إلهيكل وضع هو إن هدف المجموعة 

 وضبط و التقرير عن المخاطر.
 

والوحدات كل وحدة أعمال  من خاللالعليا  اإلدارةتقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية على 
 :التالية المجاالتمخاطر التشغيل في  إلدارة ككلالمجموعة على مستوى تطوير معايير  خالل. يتم دعم هذه المسؤولية من الوظيفية

 تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها بصورة منتظمة 

  بصورة مستمرة على مستوى البنكتقارير المخاطر رفع  و حلول للمشاكل عوض ، والوقائعوإدارة الحوادث. 

 ر المبكر بزيادة التعرض للمخاطر من خالل رصد مؤشرات المخاطر الرئيسيةاإلنذا. 

 الرقابة الثنائية.و الفصل بين الواجبات 

 العملياتمراقبة مطابقة و. 

 للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية االمتثال. 

  واإلجراءات المناسبةالسياسات. 

  استمرارية العملتطوير خطط التعافي من الكوارث وخطط. 

 حماية أمن المعلومات. 

 التدريب والتطوير المهني؛ 

 معايير التجارية.الالمعايير األخالقية و 

 ذلك فعاال. متى ما كان، بما في ذلك التأمين واالستعانة بمصادر خارجية المخاطر المنقولة 
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 (تابع) المالية المخاطر إدارة 4

 المال رأس إدارة (و)

 النظامي المال رأس

 التطوير والستدامة والسوق والمقرض المستثمر ثقة على الحرص أجل من قوية رأسمالية بقاعدة االحتفاظ هي المجموعة سياسة إن
 على اإلبقاء إلى بالحاجة المجموعة وتعترف المساهمين عائد على المال رأس مستوى بأثر االعتراف أيضا يتم. لألعمال المستقبلي
 مال رأس بمركز عليهما الحصول يمكن الذين والضمان والمنافع أعلى مديونية بمعدل تحقيقها يمكن التي األعلى العائدات بين التوازن
 .متين

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

 مصرف من اعتمد كما المركزي قطر مصرف قبل من تبنيها تم التي 3 بازل لجنة إلرشادات وفقا المال رأس كفاية معدل احتساب يتم
 .المركزي قطر

 :يلي كما ديسمبر 31 في المركزي قطر مصرف ولوائح 3 بازل بموجب للمجموعة النظامي المال رأس مركز

 2018  2017 
 3 بازل  3 بازل 
    

 14.548.876  14.841.497 الشريحة األولى لألسهم العادية

 18.613.403  18.898.063  األساسي المال رأس

 440.829  1.064.101  المساعد المال رأس

 19.054.232  19.962.164 النظامي المال رأس إجمالي

 بالمخاطر المرجحة الموجودات

 2018  2017 

 3 بازل  3 بازل 
    

 102.210.132  97.856.405 االئتمان بمخاطر يتعلق فيما المخاطر بأوزان المرجحة الموجودات

 447.681  364.708 السوق بمخاطر يتعلق فيما المخاطر بأوزان المرجحة الموجودات

 7.348.834  8.177.548 التشغيلية بالمخاطر يتعلق فيما المخاطر بأوزان المرجحة الموجودات

    

 110.006.647  106.398.661 بالمخاطر مرجحة موجودات إجمالي

 19.054.232  19.962.164 النظامي المال رأس

 12.2٪  13.9٪ نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى لألسهم العادية

 رأس معدل) النظامي المال رأس من كنسبة المخاطر بأوزان المرجحة الموجودات
 17.3٪  18.8٪ (المال

 

ً  المال رأس كفاية نسبة احتساب تم  رأس كفاية لنسبة المطلوب األدنى الحد. المركزي قطر مصرف للوائح وفقا 3 بازل لمتطلبات وفقا
 :يلي كما المال

 10 التحوطي األمان هامش بدون األدنى الحد.٪ 

 12.5 التحوطي األمان هامش بدون األدنى الحد٪، 

 المالي النظام الهام على التأثير ذات البنوك هامش زائداً  التحوطي األمان هامشإلجمالي راس المال متضمنا   األدنى الحد 
 ،٪13.25 المحلي

 المحلي المالي النظام على الهام التأثير ذات البنوك هامش اً زائد التحوطي األمان هامش متضمنا المال رأس إلجمالي األدنى الحد 
 .%14.25الذي يبلغ  المال رأس كفايةالداخلي ل التقييمومتطلبات  إلجراءات وفقا المال عباء الشريحة الثانية لرأسوأ

حقوق الملكية لمبكراً، لكان إجمالي نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية رأس المال  30 * لو لم تطبق المجموعة معيار المحاسبة المالية
 كما يلي: 1من الشريحة المشتركة 

 2018ديسمبر  31     

 14.9٪     1نسبة حقوق الملكية المشتركة من الشريحة 

 18.8٪     إجمالي نسبة كفاية رأس المال
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 واألحكام التقديرات استخدام 5

 المصادر الرئيسية لحاالت عدم التاكد من التقدير (أ)

 مستمر تقييم إجراء يتم. التقرير عنها الصادر والمطلوبات الموجودات مبالغ على تؤثر وافتراضات تقديرات بإجراء المجموعة تقوم
 بالنظر معقولة أنها على يعتقد مستقبلية أحداث توقعات متضمنة أخرى وعوامل التاريخية الخبرة إلى تستند وهي واألحكام للتقديرات

 .الظروف إلى
 االئتمان خسائر مخصصات (1)

 2018يناير  1السياسة المطبقة من 

ياس الخسائر زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي وإدخال معلومات مستقبلية في قللموجود المالي تقييم ما إذا زادت المخاطر االئتمانية 
 انخفاض لتقدير المستخدمة والتقنيات واالفتراضات المدخالت( 6) )ب( 4راجع إيضاح  لمزيد من المعلوماتاالئتمانية المتوقعة، 

 .القيمة

 2017ديسمبر  31السياسة المطبقة حتى 

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

 لتحديد فردي بشكل المقيمة المالية الموجودات على تنطبق القيمة انخفاض مخصصات إلجمالي المقابل للطرف الخاصة المكونات إن
 اإلدارة تقوم. استالمها يتوقع التي النقدية للتدفقات الحالية للقيمة لإلدارة تقدير أفضل على وتستند قيمتها في انخفاض هناك كان إذا ما
 تقييم يتم. به يتعلق ضمان ألي المحققة القيمة وصافي المقابل للطرف المالية الحالة حول أحكام بوضع النقدية التدفقات هذه تقدير عند
 التخارج استراتيجية على مستقل وبشكل االئتمان مخاطر إدارة تصادق حيث لخصائصه، وفقا قيمته في النخفاض تعرض موجود كل

 محددة مقابلة ألطراف بالنسبة القيمة النخفاض األدنى الحد تحديد يتم. الموجود ذلك من لالسترداد القابلة النقدية التدفقات وتقدير
 .المركزي قطر مصرف لوائح إلى باالستناد

 للعمالء التمويل موجودات محافظ في الكامنة االئتمان خسائر لتغطية هي مجمع بشكل تقديرها يتم التي القيمة انخفاض مخصصات
 دليل هنالك يكون عندما مشابهة ائتمان مخاطر خصائص لها التيو المطفأة بالتكلفة المسجلة اليةالم األوراق في االستثمارات في كذلكو

 تكون عندما. قيمتها انخفضت قد منها أي تحديد يمكن ال ولكن القيمة منخفضة مالية موجودات على تحتوي أنها إلى يشير موضوعي
 تالتركيزا المحفظة، حجم االئتمان، جودة مثل عوامل اعتبارها في اإلدارة تضع مجمع بشكل خسائر مخصصات لتقدير حاجة هنالك

 المستخدمة النماذج ومدخالت الطريقة لتحديد افتراضات على االعتماد يتم المطلوب المخصص تقدير يتم لكي. االقتصادية والعوامل
 المجمعة المخصصات احتساب ودقة كفاية إن. الحالية االقتصادية والظروف السابقة الخبرة على اعتمادا المطلوب للتقدير للوصول

 تحديد في المستخدمة والطرق والنماذج محددة مقابلة أطراف على لمخصصات المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات على تعتمد
 .المجمعة المخصصات

 العادلة القيم تحديد (2) 

 شرحها تم التي التقييم أساليب باستخدام تحديده يمكن سوق سعر لها ليس التي المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة تحديد إن
 السعر، في قليلة بشفافية تمتاز والتي متكرر، غير بشكل بها المتاجرة تتم التي المالية لألدوات بالنسبة. الهامة المحاسبية السياسات في
 حول والشك والتركز السيولة مخاطر إلى استنادا األحكام من متفاوتة درجات وتتطلب موضوعية أقل تكون لها العادلة القيمة فإن

 .ذاتها بحد األداة على تؤثر أخرى ومخاطر التسعير وافتراضات السوق عوامل
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 )تابع( واألحكام التقديرات استخدام 5

 المتبعة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( الرئيسيةاألحكام المحاسبية  (أ)

 )تابع( العادلة القيم تحديد (2)

ً  حده على استثمار لكل العادلة القيمة تحدد  :كالتالي وهي العامة التقييم لسياسات وفقا

 في اليوم إقفال عند السوق في مدرجة عرضه أسعار أفضل إلى بالرجوع العادلة القيمة تحدد المدرجة، لالستثمارات بالنسبة (1
 .المالي المركز بيان تاريخ

 أخــرى أطراف مع الهامة الشراء أو البيع عمليات أحدث إلى بالرجوع العادلة القيمة تحدد المدرجة، غير لالستثمارات بالنسبة (2
 العادلة القيمة تحدد عندئذ االنتهاء، طور في هي أو تمت قد حديثة عمليـات وجود عدم عند االنتهاء، طور في هي أو تمت والتي

 القيمة صافي على بناء تكون العادلة القيمة فإن لغيرها، بالنسبة أما مماثلة، الستثمارات الحالية السوقية القيمة إلى بالرجوع
 .الصلة ذات التقييم طرق من غيرها أو المتوقعة النقدية للتدفقات الحالية

 الحالية القيمة صافي على بناء تكون العادلة القيمة فإن تقديرها، الممكن من أو ثابتة نقدية تدفقات لها التي لالستثمارات بالنسبة (3
 الشروط في مماثلة الستثمارات الحالية األرباح معدالت باستخدام المجموعة قبل من المتوقعة المستقبلية النقدية للتدفقات

 .والخصائص

ً  بالتكلفة تسجل فإنها أعاله الواردة الطرق من أي باستخدام لها العادلة القيمة قياس يمكن ال التي لالستثمارات بالنسبة (4  ناقصا
 .القيمة في االنخفاض مخصص

 المالية األدوات تقييم (3)

 بقياس المجموعة تقوم. الهامة المحاسبية السياسات قسم في مناقشتها تمت العادلة القيمة بقياس المتعلقة للمجموعة المحاسبية السياسة
 :القياس إجراء في المستخدمة المدخالت أهمية يعكس الذي التالي للتدرج وفقا العادلة القيمة باستخدام العادلة القيم

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

 المشتقات مثل) مباشر غير أو( األسعار مثل) مباشر بشكل سواء مالحظتها يمكن مدخالت إلى استنادا تقييم أساليب: 2 المستوى 
 أسعار أو مماثلة ألدوات النشطة السوق في مدرجة سوق أسعار: باستخدام تقييمها تم أدوات الفئة هذه تتضمن(. األسعار من

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

 التقييم أسلوب يتضمن حيث األدوات كافة الفئة هذه تتضمن. مالحظتها يمكن ال هامة مدخالت باستخدام تقييم أساليب: 3 المستوى 
 الفئة هذه تتضمن. األداة تقييم على هام أثر مالحظتها يمكن ال التي للمدخالت ويكون مالحظتها يمكن بيانات إلى تستند ال مدخالت
 مالحظتها يمكن ال التي الهامة االفتراضات أو التعديالت تكون حيث مماثلة ألدوات مدرجة أسعار إلى استنادا تقييمها تم أدوات
 .األدوات بين االختالفات لتعكس مطلوبة

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

 يمكن التي السوق أسعار تتوفر حيث مماثلة بأدوات مقارنة المخصوم النقدي التدفق ونماذج الحالية القيمة صافي التقييم أساليب تتضمن
 وقياسية المخاطر من خالية فائدة معدالت التقييم أساليب في المستخدمة والمدخالت االفتراضات تتضمن. أخرى تقييم وطرق مالحظتها
 األجنبية العملة صرف ومعدالت واألسهم الصكوك وأسعار الخصم معدالت تقدير في مستخدمة أخرى وطرق ائتمان وتوزيعات
 عادلة قيمة تحديد إلى التوصل هو التقييم أساليب هدف إن. وارتباطاتها لألسعار المتوقعة والتغيرات األسهم مؤشرات وأسعار واألسهم
 تجارية معاملة وفق السوق في المشاركين قبل من تحديده الممكن من كان والذي المالي المركز بيان تاريخ في المالية األداة سعر تعكس
  .االعتيادية األنشطة ضمن
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 )تابع( واألحكام التقديرات استخدام 5 

 المتبعة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( الرئيسيةاألحكام المحاسبية  (أ)

 المالي الموجود تصنيف (4)
 القيمة قياس فيه يصنف الذي العادلة القيمة مستوى وفق السنة نهاية في العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات أدناه الجدول يحلل
 :العادلة

 باستخدام العادلة القيمة قياس 
 

2018 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري

 
 في السوق أسعار
 نشطة مالية أسواق

 
 يمكن أخرى مدخالت

 مالحظتها
 

 ال أخرى مدخالت
 مالحظتها يمكن

  
 (1 المستوى)

 ألف لاير قطري
 

 (2 المستوى)
 ألف لاير قطري

 
 (3 المستوى)

 ألف لاير قطري
 الشريعة مع المتوافقة المخاطر إدارة أدوات

 -  411.925  -  411.925 (:موجودات) اإلسالمية

        :مالية استثمارات

 بالقيمة مصنفة مدرجة مالية استثمارات
 -  -  15.934  15.934  الدخل بيان خالل من العادلة

 ذات أدوات في مدرجة مالية استثمارات
 -  -  16.608  16.608  الدخل قائمة خالل من دين أدوات طبيعة

 ذات أدوات في غير مدرجة مالية استثمارات
 -  81.894  -  81.894 الدخل قائمة خالل من دين أدوات طبيعة

 بالقيمة مصنفة مدرجة غير مالية استثمارات
 1.441.957  485.374  -  1.927.331  الدخل بيان خالل من العادلة

 بالقيمة مصنفة مدرجة مالية استثمارات
 -  77.982  329.910  407.892  الملكية حقوق خالل من العادلة

 بالقيمة مصنفة مدرجة غير مالية استثمارات
 -  77.290  -  77.290  الملكية حقوق خالل من العادلة

 من العادلة بالقيمة مصنفة تمويل موجودات
 494.929  -  -  494.929 .الدخل بيان خالل

 الشريعة مع المتوافقة المخاطر إدارة أدوات
 -  88.875  -  88.875 (:مطلوبات) اإلسالمية

 

 باستخدام العادلة القيمة قياس 
 

2017 

 اإلجمالي
 ألف لاير قطري

 
 في السوق أسعار
 نشطة مالية أسواق

 
 يمكن أخرى مدخالت

 مالحظتها
 

 ال أخرى مدخالت
 مالحظتها يمكن

  
 (1 المستوى)

 ألف لاير قطري
 

 (2 المستوى)
 ألف لاير قطري

 
 (3 المستوى)

 ألف لاير قطري
 الشريعة مع المتوافقة المخاطر إدارة أدوات

 -  381.677  -  381.677 (:موجودات) اإلسالمية

        :مالية استثمارات

 بالقيمة مصنفة مدرجة مالية استثمارات
 -  -  14.482  14.482  الدخل بيان خالل من العادلة

 ذات أدوات في مدرجة مالية استثمارات
 -  -  29.642  29.642  الدخل قائمة خالل من دين أدوات طبيعة

 ذات أدوات في غير مدرجة مالية استثمارات
 7.433  -  -  7.433 الدخل قائمة خالل من دين أدوات طبيعة

 بالقيمة مصنفة مدرجة غير مالية استثمارات
 1.140.474  391.099  -  1.531.573  الدخل بيان خالل من العادلة

 بالقيمة مصنفة مدرجة مالية استثمارات
 -  -  288.192  288.192  الملكية حقوق خالل من العادلة

 بالقيمة مصنفة مدرجة غير مالية استثمارات
 267.534  -  -  267.534  الملكية حقوق خالل من العادلة

 الشريعة مع المتوافقة المخاطر إدارة أدوات
 -  174.587  -  174.587 (:مطلوبات) اإلسالمية



 
 (ع.ق)ش.م.مصرف قطر اإلسالمي 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 (تابع) واألحكام التقديرات استخدام 5

 المتبعة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع( الرئيسيةاألحكام المحاسبية  (أ)

 (تابع) المالي الموجود تصنيف (4)

 جدول ضمن تدرج لم ولذلك الدفترية، القيمة تساوي المطفأة بالتكلفة قيدها تم والتي المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة
 قطري لاير مليون 2.529 العادلة قيمتها تبلغ والتي المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية االستثمارات عدا فيما ،العادلة القيمة مستويات

 تصنيف تفاصيل .العادلة القيمة ترتيب من 1 المستوى باستخدام إليها التوصل تم والتي( 2017 سنة في قطري لاير مليون 2.341)
  .7 رقم باإليضاح عنها اإلفصاح تم المالية والمطلوبات الموجودات

 إلى تحويالت إجراء يتم ولم العادلة القيمة لقياسات والثاني األول المستوى بين تحويالت هناك تكن لم 2017و 2018 سنتي خالل
 . العادلة القيمة ترتيب من 3 المستوى

 بالقيمة قيدها تم التيو 3 المستوى ضمن لالستثمارات ميةالختا واألرصدة االفتتاحية األرصدة بين التسويات يوضح أدناه الجدول
 :العادلة

 
يناير  1في 

2018  

إجمالي الربح 

المسجل في بيان 

  المشتريات  الموحدالدخل 
المبيعات / 

  التحويالت
ديسمبر  31 في

2018 
          

استثمارات في 

          حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من 

 -  (279.346)  937  10.877  267.532 خالل حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من 

 1.441.957  (16.221)  412.416  (94.710)  1.140.472 خالل بيان الدخل
 دين استثمارات

 من بالقيمة العادلة

 -  -  -  (7.433)  7.433 الدخل بيان خالل
 تمويل موجودات

 بالقيمة مصنفة
 بيان خالل من العادلة
 494.929  (19.412)  -  (7.678)  522.019 .الدخل

 1.937.456  (98.944)  413.353  (314.979)  1.936.886 

 

  2017يناير  1في  

إجمالي الربح 

المسجل في بيان 

  المشتريات  الدخل الموحد
المبيعات / 

  التحويالت
ديسمبر  31في 

2017 

          
استثمارات في حقوق 

          الملكية 
بالقيمة العادلة من 

 267.534  (271.003)  185.753  523  352,261 خالل حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من 

 1.140.472  (37.351)  378.913  48.817  750,093 خالل بيان الدخل
 دين استثمارات

 من بالقيمة العادلة

 7.433  -  7.433  -  - الدخل بيان خالل

 1,102,354  49.340  572.099  (308.354)  1.415.439 



 
 (ع.ق)ش.م.مصرف قطر اإلسالمي 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 التشغيلية القطاعات 6

 االستراتيجية القطاعات تقدم. للمجموعة االستراتيجية القطاعات تمثل وهي أدناه موضح هو كما تشغيلية قطاعات أربعة المجموعة لدى
 بمراجعة التنفيذي الرئيس يقوم. الداخلية التقارير وهيكل المجموعة إدارة على بناء منفصل بشكل وتدار مختلفة وخدمات منتجات
 عنه يصدر قطاع كل في العمليات التالي التوضيحي الملخص يشرح .شهري بشكل استراتيجي قطاع لكل الداخلية اإلدارة تقارير
 .المجموعة في التقرير

 للشركات المصرفية األعمال
 

 والصغيرة المتوسطة والشركات المؤسسات لمستثمري المقدمة الخدمات على تشتمل

 . االستثمارية والكيانات المالية والمؤسسات

 تشمل والتي للمصرف المحلية الفروع خالل من األفراد للعمالء المقدمة الخدمات على تشتمل لألفراد المصرفية األعمال

 .ورهون الشخصية االئتمان وخطوط ائتمانية وبطاقات وتوفير جارية حسابات
 .أخرى مركزية ووظائف والتمويل واالستثمار الخزينة األخرى المجموعة وحدات

 المالية البيانات في توحيدها تم والتي والدولية المحلية التابعة المجموعة شركات على تشتمل ودولية محلية تابعة شركات

 .للمجموعة

 الرئيس قبل من مراجعتها تمت التي الداخلية اإلدارة تقارير في إدراجه تم الذي الضريبة قبل القطاع ربح على بناء األداء يقاس
 ذات معينة قطاعات نتائج بتقييم كبير بشكل المعنية هي كهذه معلومات أن اإلدارة ترى حيث األداء لقياس القطاع ربح يستخدم. التنفيذي

 .المجاالت هذه مثل في تعمل أخرى بمنشآت صلة

 : أدناه مذكور التقرير عنه يصدر قطاع لكل والمطلوبات والموجودات بالنتائج تتعلق التي المعلومات إدراج تم



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 لاير قطري ألف  2018ديسمبر  31 فيكما 
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 (تابع) التشغيلية القطاعات 6

 التشغيلية القطاعات عن معلومات

2018 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات
 لألفراد المصرفية

 المجموعة وحدات
 األخرى

 تابعة شركات
 المجموع ودولية محلية

      

      :خارجية إيرادات

 التمويل أنشطة إيرادات إجمالي صافي
 6.018.009 205.660 192.841 1.263.776 4.355.732 واالستثمار

 575.842 43.840 37.552 195.049 299.401 وعموالت رسوم إيرادات صافي

 259.227 167.766 91.461 - - األجنبي النقد عمليات الربح صافي

 (552) (16.143) 15.591 - -  زميلة شركات نتائج من الحصة

 47.182 47.182 - - - أخرى إيرادات

 - - 767.587 437.622 (1.205.209) القطاعات بين ما اإليرادات

 6.899.708 448.305 1.105.032 1.896.447 3.449.924  القطاع إيراد إجمالي

      

 أخرى ومصاريف موظفين تكاليف
 (1.161.248) (323.279) (156.576) (431.694) (249.699) وإطفاء واستهالك

 (255.092) - (255.092) - - الربح من الصكوك حملة حصة

 االستثمار حسابات أصحاب على العائد
 (2.125.416) (45.903) (179.953) (415.393) (1.484.167) المطلق

      

      :األخرى الهامة النقدية غير البنود

 قيمة في انخفاض خسائر صافي
 (237.709) (64.020) (173.689) - - مالية استثمارات

 قيمة في انخفاض (/ ردخسائر) صافي
 (505.074) 5.942 (317.813) (9.857) (183.346) التمويل موجودات

 23.216 (7.920) 31.136 - - أخرى انخفاض رد / )خسائر(

 2.638.385 13.125 53.045 1.039.503 1.532.712 الضريبة قبل القطاع ربح صافي

      

 2.310 2.310 - - - الضريبة مصروف

 2.640.695 15.435 53.045 1.039.503 1.532.712 الضريبة بعد القطاع ربح صافي

      
 153.232.365 4.706.218 38.827.233 18.298.362 91.400.552  القطاع موجودات

 حسابات أصحاب وحقوق مطلوبات
 132.492.988 3.829.777 34.976.783 35.316.924 58.369.504  للقطاع المطلق االستثمار



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 لاير قطري ألف  2018ديسمبر  31 فيكما 
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 (تابع) التشغيلية القطاعات 6

 (تابع) التشغيلية القطاعات عن معلومات

2017 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات

 الخدمات
 المصرفية
 لألفراد

 وحدات
 المجموعة
 األخرى

 تابعة شركات
 المجموع ودولية محلية

      

      :خارجية إيرادات

 أنشطة إيرادات إجمالي صافي
 5.462.479 292.538 314.888 1.184.148 3.670.905 واالستثمار التمويل

 517.534 55.752 40.717 159.447 261.618 وعموالت رسوم إيرادات صافي

 139.061 44.140 94.921 - - األجنبي النقد عمليات الربح صافي

 36.383 15.364 21.019 - -  زميلة شركات نتائج من الحصة

 43.872 16.872 27.000 - - أخرى إيرادات

 - - 731.064 291.909 (1.022.973) القطاعات بين ما اإليرادات

 لغرض بها محتفظ موجوداتخسائر 
 (2.490) - (2.490) - - البيع

 6.196.839 424.666 1.227.119 1.635.504 2.909.550  القطاع إيراد إجمالي

      

 أخرى ومصاريف موظفين تكاليف
 (1.105.720) (302.062) (165.927) (405.396) (232.335) وإطفاء واستهالك

 (218.370) - (218.370) - - الربح من الصكوك حملة حصة

 حسابات أصحاب على العائد
 (1.818.627) (96.820) (413.136) (310.116) (998.555) المطلق االستثمار

      

      :األخرى الهامة النقدية غير البنود

 قيمة في انخفاض خسائر صافي
 (305.691) (69.411) (236.280) - - مالية استثمارات

 قيمة في انخفاض خسائر صافي
 (474.685) (49.612) (112.531) (96.249) (216.293) التمويل موجودات

 (4.955) (4.955) - - - أخرى انخفاض خسائر

 2.268.791 (98.194) 80.875 823.743 1.462.367 الضريبة قبل القطاع ربح صافي

      

 (18.270) (18.270) - - - الضريبة مصروف

 2.250.521 (116.464) 80.875 823.743 1.462.367 الضريبة بعد القطاع ربح صافي

      
 150.374.876 5.231.548 34.547.416 18.762.338 91.833.574  القطاع موجودات

 حسابات أصحاب وحقوق مطلوبات
 129.494.711 4.123.177 33.957.204 32.893.803 58.520.527  للقطاع المطلق االستثمار



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 لاير قطري ألف  2018ديسمبر  31 فيكما 
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 المالية األدوات وتصنيف العادلة القيمة 7

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

 من العادلة القيم 
 حقوق خالل

 الملكية
 من العادلة القيمة
 المطفأة التكلفة الدخل بيان خالل

 القيمة إجمالي
العادلة القيمة الدفترية  

2018      

 7.298.914 7.298.914 7.298.914 - - مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 6.424.153 6.424.153 6.424.153 - - البنوك لدى أرصده

 102.209.930 102.209.930 101.715.001 494.929 - تمويل موجودات

      :مالية استثمارات

 2.526.949 2.526.949 - 2.041.767 485.182 العادلة بالقيمة -

 28.592.658 28.618.634 28.618.634 - - المطفأة بالتكلفة -

 1.088.855 1.088.855 1.088.855 - - أخرى موجودات

 485.182 2.536.696 145.145.557 148.167.435 148.141.459 

      

 17.233.968 17.233.968 17.233.968 - -  البنوك حسابات

 15.420.808 15.420.808 15.420.808 - - الجارية العمالء حسابات

 9.145.212 9.145.212 9.145.212 - - تمويل صكوك

 5.515.825 5.515.825 5.515.825 - - أخرى مطلوبات

 االستثمار حسابات أصحاب ملكية حقوق
 85.177.175 85.177.175 85.177.175 - - المطلق

 - - 132.492.988 132.492.988 132.492.988 

      
 من العادلة القيم 

 حقوق خالل
 الملكية

 من العادلة القيمة
 المطفأة التكلفة الدخل بيان خالل

 القيمة إجمالي
العادلة القيمة الدفترية  

2017      

 5.546.386 5.546.386 5.546.386 - - مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 4.875.690 4.875.690 4.875.690 - - البنوك لدى أرصده

 102.613.499 102.613.499 102.613.499 - - تمويل موجودات

      :مالية استثمارات

 2.138.856 2.138.856 - 1.583.130 555.726 العادلة بالقيمة -

 28.202.221 28.263.407 28.263.407 - - المطفأة بالتكلفة -

 974.325 974.325 974.325 - - أخرى موجودات

 555.726 1.583.130 142.273.307 144.412.163 144.350.977 

      

 17.191.126 17.191.126 17.191.126 - -  البنوك حسابات

 16.600.080 16.600.080 16.600.080 - - الجارية العمالء حسابات

 7.057.282 7.057.282 7.057.282 - - تمويل صكوك

 3.431.752 3.431.752 3.431.752 - - أخرى مطلوبات

 االستثمار حسابات أصحاب ملكية حقوق
 85.214.471 85.214.471 85.214.471 - - المطلق

 - - 129.494.711 129.494.711 129.494.711 



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 الف لاير قطري   2018ديسمبر  31 فيكما 
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 مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد 8
 2018  2017 
    

 657.277  630.857 الصندوق في النقد

 4.237.487  4.327.271 (أ) المركزي قطر مصرف لدى نقدي احتياطي

 338.870  1.997.212 المركزي قطر مصرف لدى أخرى أرصدة

 312.752  343.574 أخرى مركزية مصارف لدى أرصدة

 7.298.914  5.546.386 

 .للمجموعة اليومية العمليات في لالستخدام متاح غير المركزي قطر مصرف لدى النقدي االحتياطي)أ( 

 البنوك لدى رصدةأ 9
 2018  2017 

    

 737.844  4.321.828 مدينة والمعادن السلع في المرابحة أرصدة

 3.709.004  1.606.426  وكالة ودائع
 9.952  118.098  مضاربة إيداعات

 418.890  398.634 جارية حسابات

 -  (20.833) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة

 6.424.153  4.875.690 

 التمويل موجودات 10

 النوع حسب (أ)
  2018  2017 

    التمويلية األنشطة وأرصدة ذمم
 72.232.021  70.236.861     مرابحة

 15.592.120  16.869.479  مساومة

 19.765.231  21.218.805 بالتمليك منتهية إجارة

 766.379  744.665 استصناع

 571.250  71.323 مضاربة

 1.825.650  3.266.139 أخرى

 110.752.651  112.407.272 التمويل موجودات إجمالي

 (6.848.417)  (8.004.893) مؤجل ربح: ناقصا

 (1.198.498)  (2.129.804)  مخصص انخفاض القيمة

 (92.237)  (62.645) معلقة أرباح

 102.613.499  102.209.930   التمويل موجودات صافي

 اليوجد مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )مليون لاير قطري  495يتضمن صافي الموجودات التمويلية أدوات هجينة بمبلغ 
 (.2017مليون لاير قطري في 

ُ  المتعثرة التـمويل لموجودات اإلجمالي المبلغ بلغ  لاير مليون 1.261 مبلغ 2018ديسمبر  31 في كما المعلقة األرباح منه ناقصا
ديسمبر  31 في قطري لاير مليون 1.209 ) المؤجلة األرباح منه ناقص التمويل موجودات إجمالي من% 1.2 تمثل التيو قطري
 (.المؤجلة األرباح منه ناقص التمويل موجودات إجمالي من٪ 1 تمثل: 2017

 :يلي كما العمالء نوع حسب المخصص توزيع
 2018  2017 

    
 649.214  1.251.449 شركات
 549.284  878.355 وأخرى أفراد

 2.129.804  1.198.498 



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 (تابع) التمويل موجودات 10

 :يلي كما التمويل موجودات قيمة انخفاض مخصص في الحركة (ب) 
 2018  2017 
    

 799.282  1.198.498 يناير 1 في الرصيد

   874.283 30تعديالت نتيجة للتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم 

 799.282  2.072.781 الرصيد المعدل في بداية السنة

 582.591  638.037 السنة خالل مكون مخصص

 (107.906)  (132.963) السنة خالل مسترد مخصص

 474.685  505.074 السنة خالل القيمة في انخفاض خسائرصافي 

 (23.284)  (194.608) السنة خالل مشطوبة أرصدة

 (52.185)  (253.443) عمالت أجنبيةوتعديالت  تتحويال

 1.198.498  2.129.804 *(1) ديسمبر 31 في الرصيد

 مليون لاير قطري.43.4باستبعاد خسارة القيمة العادلة من موجودات التمويل المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بمبلغ ( 1

 )ب(.4بالنسبة لمراحل مخصص انخفاض القيمة، راجع اإليضاح  *

 القطاع حسب- التمويلية الموجودات قيمة انخفاض مخصص في الحركة( ج)

 
 الشركات

 الشركات
 الصغيرة

 اإلجمالي العقاري الرهن أفراد والمتوسطة

      

 1.198.498 60.107 479.922 9.255 649.214 2018 يناير 1 في الرصيد

تعديالت نتيجة للتطبيق المبكر لمعيار 
 874.283 212.972 46.215 - 615.096 30المحاسبة المالية رقم 

 2.072.781 273.079 526.137 9.255 1.264.310 الرصيد المعدل في بداية السنة

      

 638.037 33.066 131.177 20.825 452.969 السنة خالل مكون مخصص

 (132.963) (14.524) (90.246) (176) (28.017) استردادات خالل السنة

 505.074 18.542 40.931 20.649 424.952 صافي خسائر انخفاض القيمة خالل السنة

 (194.608) (234) (4.108) - (190.266) السنة خالل مشطوب

 (253.443) 32.934 (19.278) (19.552) (247.547) عمالت أجنبيةوتعديالت  تتحويال

 2.129.804 324.321 543.682 10.352 1.251.449 (1) 2018ديسمبر  31 في الرصيد

مليون لاير  43.4باستبعاد خسارة القيمة العادلة من الموجودات التمويلية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بمبلغ  (1
 قطري.

 
 الشركات

 الشركات
 الصغيرة

 اإلجمالي العقاري الرهن أفراد والمتوسطة
      

 799.282 39.070 403.486 1.330 355.396 2017 يناير 1 في الرصيد

 582.591 38.618 146.496 13.042 384.435 السنة خالل مكون مخصص

 (107.906) (8.676) (63.208) (529) (35.493) السنة خالل مسترد مخصص

 (23.284) - (6.852) (4.588) (11.844) السنة خالل مشطوبة أرصدة

 (52.185) (8.905) - - (43.280) عمالت أجنبيةوتعديالت  تتحويال

 1.198.498 60.107 479.922 9.255 649.214 2017ديسمبر  31 في الرصيد



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 (تابع) التمويل موجودات 10

 القطاع حسب (د)

 

 مساومة مرابحة
 منتهية إجارة

 اإلجمالي أخرى مضاربة استصناع بالتمليك

2018        

        

 10.603.981 - - - 2.240.098 3.366 8.360.517 حكومة وشبه حكومة

 7.383.561 - - - 951.153 426 6.431.982 مصرفية غير مالية مؤسسات

 8.116.276 1.154.739 - 221 3.783 52.000 6.905.533 صناعة

 15.685.891 506.962 14.111 34.725 1.748.471 307.801 13.073.821 تجارة

 8.821.182 1.283.418 - 1.541 84.382 88.627 7.363.214 خدمات

 4.871.508 94.874 52.907 7.211 279.747 63.593 4.373.176 مقاوالت

 28.188.065 6.394 4.305 686.655 15.642.146 42.735 11.805.830 عقارات

 26.913.850 206.098 - 14.312 - 16.305.155 10.388.285 شخصي

 1.822.958 13.654 - - 269.025 5.775 1.534.503 أخرى

 112.407.272 3.266.139 71.323 744.665 21.218.805 16.869.479 70.236.861 التمويل موجودات إجمالي

        

 8.004.893       مؤجل ربح: ناقص

 2.129.804      التمويل موجودات قيمة في لالنخفاض مخصص

 62.645      معلقة أرباح

 102.209.930       التمويل موجودات صافي

 :مالحظة

  .الموحدة المالية لبياناتا من 20 رقم اإليضاح في مدرجة 2018ديسمبر  31 في كما المصدرة بالصكوك المتعلقة التمويل موجودات تفاصيل



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 (تابع) التمويل موجودات 10

 (تابع) القطاع حسب (د)

 

 مساومة مرابحة
 منتهية إجارة

 اإلجمالي أخرى مضاربة استصناع بالتمليك

2017        

        

 12.361.292 178 - - 2.410.781 2.297 9.948.036 حكومة وشبه حكومة

 9.259.925 25 - - - - 9.259.900 مصرفية غير مالية مؤسسات

 5.397.826 64.351 - 1.565 1.605 61.143 5.269.162 صناعة

 15.239.285 431.422 244.971 169.352 2.164.893 333.252 11.895.395 تجارة

 8.398.459 1.065.518 13.692 870 232.424 116.259 6.969.696 خدمات

 4.679.985 51.755 307.802 5.217 299.353 117.650 3.898.208 مقاوالت

 24.420.766 8.103 4.785 568.740 14.333.408 35.419 12.470.311 عقارات

 26.305.965 199.637 - 20.635 46.270 14.905.680 11.133.743 شخصي

 1.689.148 4.661 - - 276.497 20.420 1.387.570 أخرى

 110.752.651 1.825.650 571.250 766.379 19.765.231 15.592.120 72.232.021 التمويل موجودات إجمالي

        

 6.848.417       مؤجل ربح: ناقص

 1.198.498      التمويل موجودات قيمة في لالنخفاض مخصص

 92.237      معلقة أرباح

 102.613.499       التمويل موجودات صافي

 



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 

 

 لف لاير قطريأ  2018ديسمبر  31 فيكما 
 

72 

 مالية استثمارات 11
 2018  2017 

 اإلجمالي مدرجة غير مدرجة  اإلجمالي مدرجة غير مدرجة 

        

 العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات
        :الدخل بيان خالل من

 1.546.055 1.531.573 14.482  1.943.265 1.927.331 15.934  الملكية حقوق في استثمارات 

 دين أدوات في استثمارات        

 37.075 7.433 29.642  16.608 - 16.608 ثابت معدل ذات -

 - - -  81.894 81.894 - متغير معدل ذات -

 32.542 2.009.225 2.041.767  44.124 1.539.006 1.583.130 

 طبيعة ذات أدوات في استثمارات
        (1) المطفأة بالتكلفة المصنفة دين

 ومرابحة قطر دولة حكومة صكوك
 27.693.042 25.627.227 2.065.815  27.881.048 26.064.177 1.816.871  المركزي قطر مصرف
 578.292 267.345 310.947  850.499 232.840 617.659 ثابت معدل ذات -
 36.400 36.400 -  - - - متغير معدل ذات -

 (44.327) (44.327) -  (112.913) (106.900) (6.013) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة*

 2.428.517 26.190.117 28.618.634  2.376.762 25.886.645 28.263.407 

 ملكية حقوق أدوات في استثمارات
 خالل من العادلة بالقيمة مصنفة
 555.726 267.534 288.192  485.182 77.290 407.892 الملكية حقوق

 2.868.951 28.276.632 31.145.583  2.709.078 27.693.185 30.402.263 

 )ب(.4بالنسبة لمراحل انخفاض القيمة راجع اإليضاح *
 

 :إيضاحات
 28.202) قطري لاير مليون 28.593 بلغت 2018ديسمبر  31 في كما المطفأة بالتكلفة المسجلة لالستثمارات العادلة القيمة (1)

 (.2017 سنة في قطري لاير مليون

 (.ب) 5 رقم اإليضاح في مدرجة العادلة القيمة مستويات بين والتحويالت العادلة القيمة قياس مستويات إن (2)

 المصنفة الملكية حقوق وأدوات المطفأة بالتكلفة المصنفة الدين أدوات طبيعة ذات األدوات قيمة انخفاض مخصص في الحركة
 :كالتالي الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة

 2018  2017 
    

 919.046  1.066.659 يناير 1 في الرصيد

 305.691  237.709 السنة خالل مكون

 (158.078)  (54.067) السنة خالل تحويالت /استردادات/شطب

 1.066.659  1.250.301 ديسمبر 31 في الرصيد

 :إيضاح

 فإن العادلة بالقيمة تقاس والتي الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أدوات في االستثمارات حالة في
 أشهر 9 لمدة السوقية القيمة انخفاض عند) األجل طويل أو( أدنى كحد %20 بنسبة السوقية القيمة انخفاض عند) الهام االنخفاض

 .   انخفضت قد االستثمار قيمة كانت إذا ما تحديد عند االعتبار في يوضع التكلفة من أقل إلى( األقل على

 



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
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   زميلة شركات في استثمارات 12

 :   يلي كما الزميلة الشركات حركة

 2018  2017 
    

 875.034  668.512 يناير 1 في الرصيد

 (19.432)  (17.155) أخرى وتغيرات األجنبية العمالت فروق

 (210.984)  (71.577) السنة خالل مستبعدة /محولة استثمارات

 36.383  (552)  األعمال نتائج من الحصة

 (12.489)  (10.836) نقدية توزيعات

 668.512  568.392 ديسمبر 31 في الرصيد

 
 (%) الملكية نسبه   

 2017 2018 الشركة أنشطة التأسيس بلد الشركة اسم

     

 %30.00 %30.00 تمويل قطر (خ.ق.م.ش) للتمويل الجزيرة شركة

 %30.01 %30.01 تأمين قطر للتأمين اإلسالمية الضمان

 %20.00 %20.00 عقارات قطر المشاريع وإدارة للتسويق رتاج شركة

 %20.00 %20.00 عقارات قطر  م.م.ذ والضيافة للفنادق رتاج شركة

 %20.00 %20.00 عقارات قطر م.م.ذ العقارية رتاج شركة

 %20.00 %20.00 عقارات قطر إسطنبول – م.م.ذ والضيافة للفنادق رتاج شركة

 %43.70 - مالية وساطة المتحدة المملكة سي سابقاً( ال بي جوردن شركة ايلسورثي المحدودة )بانيمور

 %30.77 %30.77 مالية خدمات الهند الشركات لتمويل أمبيت

 :2017و 2018ديسمبر  31 في كما المالية ناتالبيا إلى استنادا الزميلة ركاتــالش ونتائج وإيرادات المالي المركز يلي فيما

 2018ديسمبر  31
شركة الجزيرة 

 للتمويل

الضمان 
اإلسالمية 
 رتاج للتأمين

شركة ايلس 
ورثي 
 المحدودة

أمبيت 
لتمويل 
 الشركات

      
 540.092 - 288.860 1.230.618 1.319.733 إجمالي الموجودات

 214.414 - 161.724 899.844 389.398 إجمالي المطلوبات

 72.829 52.671 54.007 72.352 92.699 إجمالي اإليرادات

 14.396 (45.962) (12.564) 46.046 16.320 صافي الربح

 1.627 (21.767) (606) 15.997 4.197 الحصة من الربح / )الخسارة(

 

 2017ديسمبر  31 
شركة الجزيرة 

 للتمويل

الضمان 
اإلسالمية 
 رتاج للتأمين

شركة ايلس 
ورثي 
 المحدودة

أمبيت لتمويل 
 الشركات

      
 477.246 402.655 264.647 1.011.421 1.343.978 إجمالي الموجودات

 97.159 310.352 121.842 700.499 401.219 إجمالي المطلوبات

 50.224 128.335 246.399 51.621 125.120 إجمالي اإليرادات

 3.309 (355) (330) 30.921 17.746 صافي الربح

 5.922 (193) 5.515 14.878 10.261 الحصة من الربح / )الخسارة(

 إيضاحات:

 .تم عرض البيانات المالية للكيانات األربعة التابعة لرتاج معًا 

 



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
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 عقارية استثمارات 13
 2018  2017 
    

 929.826  1.943.937 يناير 1 في الرصيد

    

 -   (712.887) استبعادات

 28.374  - إضافات

 880.690  1.069 محول من أصول أخرى 

 18.900  29.612 العادلة القيمة في التغير

 86.147  (30.624) عمالت أجنبيةوتعديالت  تتحويال

 1.943.937  1.231.107 ديسمبر 31 في الرصيد

 :إيضاح
 .ةالقيم لزيادة وأ إيجارات إيرادات لتحقيق بها محتفظ العقارية االستثمارات

 بيعال بغرض بها محتفظ موجودات 14

 بنك في بالكامل احصته لبيع دي إتش بي سوسيتي بيلدينج ماليزيا مع وشراء بيع اتفاقية البنك إدارة وقعت 2018 فبراير 7 في
مليون لاير قطري في   0.9، تم عرض الخسارة المتعلقة بهذه العملية بمبلغ مليون لاير قطري  317.3والبالغة  اآلسيوي التمويل

  بيان الدخل الموحد.

 ثابتة موجودات 15

 

 أراضي
 ومباني

 تقنية معدات
 سيارات وتركيبات أثاث المعلومات

 قيد أعمال
 إجمالي التنفيذ

       
       :التكلفة
 972.838 34.102 6.903 333.832 173.078 424.923 2018 يناير 1 في الرصيد

 33.105 6.576 94 20.001 6.434 - إضافات

 (17.262) (10.540) (240) (6.382) (61) (39) استبعادات

 (11.107) - (514) 4.939 (2.410) (13.122) الصرف سعر فروقات

 2.872 - - - - 2.872 تحويل

 980.446 30.138 6.243 352.390 177.041 414.634 2018ديسمبر  31 في الرصيد

       

 942.322 33.710 6.561 313.625 169.521 418.905 2017 يناير 1 في الرصيد

 48.617 13.815 342 27.969 6.491 - إضافات

 (14.643) (2.088) - (9.421) (3.134) - استبعادات

 7.877 - - 1.659 200 6.018 الصرف سعر فروقات

 (11.335) (11.335) - - - - تحويل

 972.838 34.102 6.903 333.832 173.078 424.923 2017ديسمبر  31 في الرصيد

       

       : المتراكم اإلهالك

 461.536 - 6.108 223.929 151.581 79.918 2018 يناير 1 في الرصيد

 45.989 - 286 29.460 10.428 5.815 السنة خالل المحتسب اإلهالك

 (1.858) - (240) (1.437) (142) (39) استبعادات

 (4.689) - (336) 1.639 (1.989) (4.003) الصرف سعر فروقات

 500.978 - 5.818 253.591 159.878 81.691 2018ديسمبر  31 في الرصيد

       

 425.065 - 5.763 204.097 141.257 73.948 2017 يناير 1 في الرصيد

 47.828 - 345 28.470 13.284 5.729 السنة خالل المحتسب اإلهالك

 (12.527) - - (9.407) (3.120) - استبعادات

 1.170 - - 769 160 241 الصرف سعر فروقات

 461.536 - 6.108 223.929 151.581 79.918 2017ديسمبر  31 في الرصيد

       

       :الدفترية القيم

 517.257 33.710 798 109.528 28.264 344.957 2017 يناير 1 في الرصيد

 511.302 34.102 795 109.903 21.497 345.005 2017ديسمبر  31 في الرصيد

 479.468 30.138 425 98.799 17.163 332.943 2018ديسمبر  31 في الرصيد



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 

 

 لف لاير قطريأ  2018ديسمبر  31 فيكما 
 

75 

 ملموسة غير موجودات  16 
 المجموع التنفيذ قيد أعمال برمجيات تجارية عالمات الشهرة 

      

 411.314 7.092 162.386 1.052 240.784 2018 يناير 1 في الرصيد

 27.314 12.812 14.502 - - إضافات

 (8.969) (8.098) - - (870) تحويل

 (894) - (894) - - الصرف سعر فروقات

 (43.026) - (42.871) (155) - لسنةا خالل إطفاء

 385.740 11.806 133.123 897 239.914 2018ديسمبر  31 في الرصيد

      

 431.923 - 190.008 1.131 240.784 2017 يناير 1 في الرصيد

 26.143 10.410 15.733 - - إضافات

 (3.318) (3.318) - - - تحويل

 91 - 91 - - الصرف سعر فروقات

 (43.525) - (43.446) (79) - السنة خالل إطفاء

 411.314 7.092 162.386 1.052 240.784 2017ديسمبر  31 في الرصيد

 انفست كيو

 .البنكية االستثمارات هي والتي للنقد المدرة الوحدة على إنفست كيو على التدريجي االستحواذ من عليها المتحصل الشهرة توزيع تم
 الممكن إنفست كيو في االستثمار قيمة تحديد تم .2018ديسمبر  31 في كما اإلدارة قبل من الشهرة قيمة في التدني بفحص القيام تم

 .االرباح توزيعات خصم طريقة باستخدام استردادها

  التقييم في األساسية االفتراضات

 القادمة سنوات الخمسة فترة خالل العموالتو الرسوم عائدات لزيادة إنفست يوك تخطط. 

 عائدات ذات استثمارات في المنخفضة العوائد ذات األجل قصيرة االستثمارات من المال رأس تشغيلل انفستكيو تخطط 
 .أعلى

 األصول إدارة أعمال في النموو العقارية االستثمارات في حققته الذي النجاح لمواصلة كيوانفست تخطط. 

 المدرجة الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة المسجلة االستثمارات محفظة خالل من إيرادات لكسب إنفست كيو تخطط 
 .توقعاتال فترة خالل

 العمالء ودائع من جزئي بشكلو االقتراض محفظة خالل من المالي مركزها نمو لتمويل إنفست كيو تخطط. 

 القادمة سنوات الخمس خالل المصاريف رقابةو االستقرار على للحفاظ كيوانفست تخطط.  

 .البنك سجالت في لالستثمار الدفترية القيمة من أعلى التقييم أساس على القائمة الملكية حقوق قيمة إن

 العربي التمويل بيت

 المعامالت هي والتي للنقد المدرة الوحدة على العربي التمويل بيت على التدريجي االستحواذ من عليها المتحصل الشهرة توزيع تم
 تحديد تتم. 2018ديسمبر  31 في كما اإلدارة قبل من الشهرة قيمة في االنخفاض بفحص القيام تم. واألفراد للشركات المصرفية

 .األرباح توزيعات خصم طريقة باستخدام العربي التمويل بيت في االستثمار من لالسترداد القابلة القيمة

 :التقييم في المستخدمة األساسية االفتراضات

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في الصغيرة والبنوك لبنان في المدرجة البنوك متوسط االعتبار في األخذ تم. 

 متحفظ بشكل النمو معدل تقدير تم. 

 العمالء إيداعات خالل من أساسية بصورة المالي مركزه نمو تمويل إلى العربي التمويل بيت يخطط. 

 القادمة الخمس السنوات خالل االئتمانية وأعماله التمويل دفتر نمو إلى العربي التمويل بيت يخطط. 

 إلى التكاليف معدل وإدارة القادمة الخمس السنوات خالل لديه التكاليف قاعدة على للرقابة العربي التمويل بيت يخطط 
 . بالفعالية تتسم بصورة اإليراد

 البنك دفاتر في لالستثمار الدفترية القيمة إيجابية بصورة تقارب الدفاتر إلى السعر معدل إلى المستندة الملكية حقوق قيمة إن. 
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 أخرى موجودات 17
 2017  2018 إيضاح 
     

 366.733  405.249  مستحقة أرباح

 41.304  62.728   التنفيذ قيد أعمال

 1.059.550  946.200  (1) عليها االستحواذ تم ضمانات

 381.677  411.925 17.1 مالية أدوات مشتقات
 10.869  6.250  مؤجلة ضريبة موجودات

ً  مدفوعة مبالغ  74.411  105.447   مقدما

 193.632  -  بالتملك منتهية إجارة

 1.028.111  1.551.279  (2) أخرى

  3.489.078  3.156.287 

 :إيضاحات
 خسائر منها مخصوم االقتناء عند بقيمتها عرضها يتم والتي الديون تسوية ضمن المقتناة الممتلكات قيمة صافي تمثل (1)

 1.442) قطري لاير مليون 1.441 تبلغ 2018ديسمبر  31 في كما العقارات لهذه المقدرة السوقية القيمة. القيمة انخفاض
 (.2017 سنة في قطري لاير مليون

 في قطري لايرمليون  714) قطري لايرمليون  701 قيمتها تبلغ تابعة بشركة التطوير قيد عقارات على أخرى بند يشتمل (2)
 (.2017 سنة

 المخاطر إدارة في المستخدمة بالشريعة الملتزمة المالية األدوات 17/1
 التقديرية القيمة. المخاطر إدارة في المستخدمة بالشريعة الملتزمة المالية ألدواتل والسالبة الموجبة العادلة القيمة التالي الجدول يبين

. المستقبلية النقدية التدفقات قيمة بالضرورة تعكس ال السنة، نهاية في القائمة العمليات لحجم مؤشر تشكل والتي المالية، للمشتقات
 السالبة أو الموجبة العادلة بالقيمة ةالمحدد االئتمان مخاطرل المجموعة تعرض على مؤشراً  تعتبر ال التقديرية القيمة فإن وبالتالي،
 .للمجموعة الشرعية الرقابة لجنة واعتمدتها اإلسالمية الشريعة مع المشتقات عقود تتفق .للمشتقات

  2018  2017 
 اإلسمية القيمة  مطلوبات  موجودات  اإلسمية القيمة  مطلوبات  موجودات  
             :لمتاجرةل بها محتفظ( أ

 3.610.755  33.518  182.421  3.380.681  43.284  134.408  العمالت خيارات عقود
             
 كتحوط بها محتفظ( ب

 :النقدية للتدفقات
 

           
 لصرف آجلة عقود

 األجنبية العمالت
 

216.303  -  2.933.165  63.729  1.621  7.604.595 
 1.847.896  275  23.793  3.736.096  34.047  15.761  آجلة أرباح عقود
 معدالت مبادلة عقود

 األرباح
 

13.233  -  *-  10.539  -  *- 

             
 كتحوط بها محتفظ( ج

 االستثمارات لصافي
 :األجنبية بالعملة

 

           
 لصرف آجلة عقود

 األجنبية العمالت
 

8.290  624  197.834  2.446  28.515  1.069.406 
             
 كتحوط بها محتفظ( د

 :العادلة للقيمة
 

           
 معدالت مبادلة عقود

 األرباح
 

-  10.920  1.228.451  98.717  109.637  1.318.108 
 لصرف آجلة عقود

 األجنبية العمالت
 

23.930  -  149.968  32  1.021  50.560 

  411.925  88.875  11.626.195  381.677  174.587  15.501.320 

 .(2017 في قطري لايرمليون  1.194) قطري لايرليون م 1.105 بمبلغ التحوط لعمليات العادلة القيمة من اقل الموضحة التقديرية القيمة *
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 نوكب منأرصدة  18
 2018  2017 
    

 3.220.682  7.733.899  وكالة مطلوبات

 8.858.175  6.521.470 دائنة سلع مرابحة

 4.998.940  702.290 إتفاقيات إعادة الشراء

 95.129  113.829 جارية حسابات

 18.200  2.162.480 مطلوبات مضاربة

 17.233.968  17.191.126 

% 3.75 إلى% 0.01 ربح نسبة عنها ويحتسب أربعة أشهر إلى تصل استحقاق بفترات عديدة تسهيالت الوكالة مستحقات تتضمن
 .(%2.5 إلى %0.25 ربح نسبة عنها ويحتسب شهرين إلى تصل استحقاق فترات: 2017)

 الجارية العمالء حسابات 19
 2018  2017 

    :القطاع حسب الجارية العمالء حسابات

 2.978.366  1.372.939  حكومة -

 157.584  224.903  مصرفية غير مالية مؤسسات -

 4.001.619  3.577.173  شركات -

 9.462.511  10.245.793 أفراد -

 15.420.808  16.600.080 
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  تمويل صكوك  20

 ربح نسبة استحقاق بتاريخ مصدرة المصدر المبلغ المصدر  األداة
 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
 مليون 2.725

 قطري لاير
 تستحق %2.75 ثابتة سنوية ربح نسبة 2020 أكتوبر 2015 أكتوبر

 سنويا نصف
 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
 مليون 1.339

 قطري لاير
 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2019 أغسطس 2016 أغسطس

 ربع أساس على تستحق( 1.5%

 سنوي
 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
 مليون 2.730

 قطري لاير
 تستحق %3.25 ثابتة سنوية ربح نسبة 2022 مايو 2017 مايو

 سنويا نصف
 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  65

 قطري

 تستحق%  1 ثابتة سنوية ربح نسبة 2019أغسطس  2017أغسطس 

 ياباني(الين ال) سنويا نصف

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  57

 قطري

%  3.61 ثابتة سنوية ربح نسبة 2019أغسطس  2017أغسطس 

)الدوالر  سنويا نصف تستحق

 االسترالي(

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  146

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2020نوفمبر  2017نوفمبر 

 ربع أساس على تستحق%( 1.55

 سنوي

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  180

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2023فبراير  2018فبراير 

 ربع أساس على تستحق%( 1.70

 سنوي

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  91

 قطري

 تستحق %3.50 ثابتة سنوية ربح نسبة 2019فبراير  2018فبراير 

 سنويا نصف

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  182

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2021ابريل  2018ابريل 

 ربع أساس على تستحق%( 1.65

 سنوي

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  109

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2023ابريل  2018ابريل 

 ربع أساس على تستحق%( 1.81

 سنوي

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  437

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2023مايو  2018مايو 

 ربع أساس على تستحق%( 1.90

 سنوي

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  364

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2021مايو  2018مايو 

 ربع أساس على تستحق%( 1.70

 سنوي

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  364

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2023أكتوبر  2018أكتوبر 

 ربع أساس على تستحق%( 1.75

 سنوي

 قطر مصرف صكوك صكوك

 المحدودة اإلسالمي
مليون لاير  364

 قطري

 زائد ليبور شهور 3) متغيرة ربح نسبة 2023أكتوبر  2018أكتوبر 

 ربع أساس على تستحق%( 1.75

 سنوي

 واإلجارة المشاركة موجودات وتتضمن المحددة الموجودات بعض تحويل على أعاله لإلصدارين الترتيبات شروط تشتمل
 صدارإل المصرف شركة" إلى المجموعة قبل من استبدالها يتم موجودات وأية اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة الستثماراتاو

  .للمجموعة تابعة شركات وهما" المحدودة للصكوك سالمياإل قطر مصرف شركة"و" المحدودة الصكوك

 تاريخ في الموجودات تلك شراء بإعادة المصرف ويتعهد المصرف قبل من إدارتها وسيستمر الموجودات على المجموعة تسيطر
 .اإلصدار سعر بنفس االستحقاق

 :يلي كما هي ديسمبر 31 في كما الصكوك تدعم التي التمويل موجودات تفاصيل إن

 2017  2018  ديسمبر 31 في

    

 2.920.384  3.956.172 مرابحة

 4.885.975  4.814.739 إجارة

 7.806.359  9.770.911 بالصكوك المتعلقة التمويل موجودات إجمالي
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 أخرى مطلوبات 21
 2017  2018 إيضاح 
     

 334.573  323.265  مستحقة مصروفات

 135.334  207.139   الدفع مقبولة شيكات

 32.120  36.884  عمالء من مقدمة دفعات

 155.580  168.114  (1) للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص
 175.242  148.859  اآللي الصراف وشبكة الفيزا بطاقات دفعات

 164.933  154.507  نقدية تأمينات

 28.593  43.835  الصكوك لحملة مستحقة أرباح

 60.136  68.883  والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق في المساهمة

 13.850  10.191  للمساهمين مستحقة أرباح

 4.874  3.545  مقاصة شيكات

 553  607   التقاعد صندوق

 174.587  88.875 17.1 المشتقات المالية

 2.131.397  4.170.332  (2) أخرى دائنة أرصدة

 19.980  90.789  مخصص انخفاض قيمة التزامات القروض والضمانات المالية

  5.515.825  3.431.752 

 
 :إيضاحات

 :كالتالي هي لموظفينل خدمةال نهاية مكافآت مخصص في الحركة (1)
 2018  2017 
    

 135.830  155.580 يناير 1 في الرصيد

 24.962  24.603 (30 إيضاح) السنة خالل المكون

 (5.212)  (11.322) السنة خالل مدفوعات

 -  (747) الصرف سعر فروقات

 155.580  168.114 ديسمبر 31 في الرصيد

 .(2017 سنة في قطري لايرمليون  1.569) قطري لايرمليون  3.014 بمبلغ قبول أوراق تتضمن أخرى (2)
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 المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق 22
 2018  2017 
    

 84.822.512  84.040.522  األرباح من الحصة قبل المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق رصيد

 1.818.627  2.125.416 (أ) السنة أرباح من المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق حصة: يضاف

 (1.474.681)  (1.034.755)  السنة خالل مدفوعة أرباح: يطرح

 الحصة وقبل الربح توزيع بعد المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق رصيد إجمالي
 85.166.458  85.131.183  (ب) العادلة القيمة احتياطي من

 

 

 2018  2017 
    

 4.479.041  5.303.142  السنة أرباح من المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق حصة

 (2.660.414)  (3.177.726) المضارب حصة: ناقص

 1.818.627  2.125.416 (أ) السنة خالل المطلق االستثمار حسابات أصحاب لحقوق المدفوعة األرباح إجمالي

 

 
:النوع حسب  2018  2017 

    
ألجل حسابات  69.517.701  70.147.196 

توفير حسابات  13.011.774  12.670.889 

الطلب تحت حسابات  2.547.708  2.348.373 

(ب) إجمالي  85.131.183  85.166.458 

 
    :القطاع حسب

    
 28.193.133  31.216.618 أفراد

 20.754.767  23.310.295 شركات

 6.015.842  1.129.784 مصرفية غير مالية مؤسسات

 27.291.256  27.561.952  حكومة

 2.911.460  1.912.534 بنوك

 85.166.458  85.131.183 (ب) إجمالي

 

 2018  2017 

    

 الحصة وقبل الربح توزيع بعد المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق رصيد إجمالي
 85.131.183 (ب) العادلة القيمة احتياطي من

 
85.166.458 

 48.013  45.992  العادلة القيمة احتياطي في الحصة

 85.214.471  85.177.175 المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق رصيد إجمالي
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 الملكية حقوق 23

 المال رأس (أ)

 2018  2017 
    

 2.362.932  2.362.932  يناير 1

 2.362.932  2.362.932 ديسمبر 31

    

 سنة في عادي سهم مليون 236) عادي سهم مليون 236 من 2018ديسمبر  31 في كما والمصدر به المصرح المال رأس كونيت
 .سهم لكل قطري لاير 10 بقيمة اسمية قيمة لها( 2017

 اجتماعات في واحد صوت لهم ويحق آلخر وقت من عنها اإلعالن عند أرباح توزيعات استالم العادية األسهم لحاملي يحق
 .البنك مساهمي

 القانوني االحتياطي (ب)

 للسنة البنك لمساهمي المنسوب الربح صافي من٪ 10 يحول وتعديله، 2012 لسنة 13 رقم المركزي قطر مصرف لقانون وفقا
 في إال للتوزيع متاح غير االحتياطي هذا. المدفوع المال رأس من٪ 100 مساويا القانوني االحتياطي يصبح حتى االحتياطي إلى

 أية تحويل يتم لم. المركزي قطر مصرف موافقة وبعد 2015 لسنة 11 رقم التجارية للشركات قطر قانون حددها التي الحاالت
 .المدفوع المال رأس من٪ 100 عن يزيد القانوني االحتياطي أن حيث الحالية السنة في القانوني لالحتياطي مبالغ

 المخاطر احتياطي (ج)

 العام القطاعين من كل تمويل لموجودات الطارئة الحاالت لتغطية مخاطر احتياطي إنشاء يجب المركزي قطر مصرف لتعميم وفقا
 بعد قطر وخارج داخل المجموعة على يقع الذي الخاص القطاع تعرض إجمالي عن٪ 2.5 بنسبة أدنى حد باشتراط والخاص
 مقابل التمويل أو قطر في المالية وزارة قبل من المضمون أو /إلى المقدم التمويل. المعلق والربح محددة مخصصات استبعاد
 قطري لاير مليون 55.1 المخاطر احتياطي إلى المحول المبلغ إجمالي كان المباشر، التمويل إجمالي من يستبعد نقدية ضمانات

 .(2017 سنة في قطر لاير مليون 93.4)

  عام احتياطي (د)

 على بناء العمومية الجمعية من قرار بموجب العام لالحتياطي األرباح صافي من جزء تحويل يتم للبنك األساسي النظام بموجب
 .المركزي قطر مصرف موافقة وبعد اإلدارة مجلس يقدمها توصية
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 (تابع) الملكية حقوق 23

 العادلة القيمة احتياطي (هـ)

2018 

 خالل الحركة صافي
 السنة

  
 170.173 افتتاحي رصيد

 (22.362) نقدية تدفقات لتحوطات العادلة القيمة في التغير

 (3.151) الزميلة للشركات الشامل الدخل من النصيب

  :الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة مسجلة استثمارات

 (2.846) العادلة القيمة احتياطي خالل من العادلة القيمة في التغير       

 (4.775) المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق حصة: زائد       

  :عقارية استثمارات تقييم إعادة

 17.321  العقارية لالستثمارات العادلة القيمة في التغير      

 98 المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق حصة: ناقص       

 154.458 

  

2017 

 خالل الحركة صافي
 السنة

  
 195.089 افتتاحي رصيد

 (16.632) نقدية تدفقات لتحوطات العادلة القيمة في التغير

 (6.682) الزميلة للشركات الشامل الدخل من النصيب

  :الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة مسجلة استثمارات

 (11.323) العادلة القيمة احتياطي خالل من العادلة القيمة في التغير       

 6.592 المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق حصة: زائد       

  :عقارية استثمارات تقييم إعادة

 5.071  العقارية لالستثمارات العادلة القيمة في التغير      

 (1.942) المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق حصة: ناقص       

 170.173 

  

 أجنبية عمالت تحويل احتياطي (و) 

 تحويل وكذلك األجنبية للعمليات المالية البيانات تحويل عن الناشئة األجنبي الصرف فروق كافة التحويل احتياطي يشمل 
 .األجنبية العمليات في المجموعة استثمارات صافي تحوط التي المخاطر إدارة أدوات من والخسائر واألرباح المطلوبات

 أخرى احتياطيات (ز)

 األرباح خصم بعد زميلة شركات في االستثمارات من الموزعة غير األرباح من المجموعة حصة األخرى االحتياطيات تمثل
 من أخري احتياطيات إلى شيءلم يتم تحويل ) المدورة األرباح من االحتياطيات إلى شيء ال تحويل تمي لم السنة خالل. المستلمة
 (.2017 سنة في المدورة األرباح
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 (تابع) الملكية حقوق 23

 توزيعها مقترح نقدية أرباح (ح)

 والتي المدفوع المال رأس من %50 بنسبة أرباح توزيعات 2019 يناير 16 بتاريخ اجتماعه في المجموعة إدارة مجلس اقترح
 لاير مليون 1.181 بلغت والتي المدفوع المال رأس من٪ 50) للسهم قطري لاير 5 بواقع قطري لاير مليون 1.181 بلغت
 السنوي العمومية الجمعية اجتماع في البنك مساهمي لموافقة خاضعة وهي( 2017 سنة في للسهم قطري لاير 5 بواقع قطري

 .للمصرف

 للموظفين أسهم مكافآت احتياطي (طـ) 

ً . الرئيسيين( ESOP) للموظفين المال رأس أسهم من حصص تمليك برنامج خطة دااعتمب انفست كيو قامت 2015 سنة خالل  وفقا
 دوالر الخيار تنفيذ سعر يكون أن على. واحد سهم لكل واحد خيار أساس على قطري لاير مليون 37.5 مبلغ اعتماد تم الخطة لهذه
ً  الخيار استحقاق يكون بحيث. سهم لكل( قطري لاير 3.64) واحد  :التالي للجدول وفقا

 50 ٪اإلدراج تاريخ قبل مباشرة الخيارات من. 

 25 ٪اإلدراج تاريخ من شهرا 12 بعد الخيارات من. 

 25 ٪اإلدراج تاريخ من شهرا 24 بعد الخيارات من. 

 سنوات 5 في الخيارات تنتهي سوف(. ذلك خالف سينتهي أو) االستحقاق تاريخ من شهرا 24 غضون في الخيارات تنفذ أن يجب
 .إدراج أي يحدث لم إذا منحال تاريخ من

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

 عليها مسيطر غير حقوق      24

( المتحدة المملكة) اإلسالمي قطر ومصرف (%49.87). م.م.ذ إنفست كيو في للمجموعة عليها المسيطر غير الحقوق تتمثل
 الدوحة درة وشركة (%0.007) العربي التمويل وبيت (%51) العقاري واالستثمار للتطوير عقار وشركة %(0.29)

 .%( 60.13)واالستثمار والتطوير العقارية لالستثمارات

   إضافي مال رأس كأدوات مؤهلة صكوك 25

. 2015 سنة في قطري لاير مليار 2 بمبلغ المال رأس من األولى للشريحة لإلدراج مؤهلة دائمة صكوك بإصدار المجموعة قامت
 تتم٪ 5 بنسبة متوقع تقديري ربح بمعدل سنويا وتدفع تراكمية وغير تقديرية األرباح توزيعات أن كما ضمانات بدون الصكوك هذه

 المطالبة في الحق الصكوك حملة لدى ليس هأن كما األرباح دفع عدم في الحق للمجموعة يكون. سنوات ست كل تحديدها إعادة
 المجموعة قامت 2016 سنة في .الملكية حقوق ضمن تصنيفها وتم استحقاق تاريخ لديها ليس الصكوك هذه. الصكوك على بالربح
 %5.25 تبلغ متوقعة عليها متفق ربح بنسبة قطري لاير مليار 2 بمبلغ دائمة صكوك بإصدار اإلضافي األساسي المال رأس برفع
 .سنوات ست كل تحديدها إعادة يتم أن على
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 التمويل أنشطة إيرادات صافي 26
 2018  2017 

    :من الدخل

 3.110.416  3.367.709 مرابحة

 916.277  984.168 مساومة

 810.386  939.868  بالتمليك منتهية إجارة

 29.430  26.302 استصناع

 19.483  10.266 مضاربة

 1.167  276 أخرى

 5.328.589  4.887.159 

 
 االستثمار أنشطة إيرادات صافي 27 

 2018  2017 
    

 780.096  1.127.154 دين طبيعة ذات أدوات في استثمارات من إيراد

 11.846  23.523 الملكية حقوق في استثمارات بيع من الربح

 (230.591)  (533.568) إسالمية بنوك من /مع للوكاالت ودائع تكلفة صافي

 (10.733)  1.377 دين طبيعة ذات أدوات في استثمارات بيع من (الخسارةالربح /) صافي

 (153.671)  228 من استثمارات عقارية الربح /)الخسارة( صافي

 من العادلة بالقيمة المسجلة المالية االستثمارات من العادلة القيمة أرباحخسائر/ 
 الدخل بيان خالل

(38.064)  103.464 

 46.016  69.323 عقارية استثمارات من اإليجار إيرادات

 28.893  39.447 أرباح توزيعات إيراد

 689.420  575.320 

 وعموالت رسوم إيرادات صافي 28

 2018  2017 
    

جدوى ودراسة إدارية أتعاب  208.248  207.582 

ضمان وخطابات اعتمادات عموالت  91.867  72.927 

مصرفية خدمات رسوم  326.907  280.922 

استشارية أتعاب  19.427  20.441 

 76.587  85.805 أخرى

 732.257  658.459 

 (140.925)  (156.415)  وعموالت رسوم مصروف

وعموالت رسوم إيرادات صافي  575.842  517.534 

 األجنبي النقد عمليات ربح صافي 29
 2018  2017 
    

 79.220  79.978 أجنبية بعمالت تعامل

 30.089  (142) مقايضة عقود ايرادات

 29.752  179.391 ومطلوبات موجودات تقييم إعادة

 259.227  139.061 
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 الموظفين تكاليف 30
 2018  2017 
    

 589.579  620.783 أخرى ومنافع رواتب

 7.891  7.937 الموظفين تقاعد صندوق تكاليف

 24.962  24.603 (21 إيضاح) الخدمة نهاية تكلفة

 653.323  622.432 

 أخرى مصروفات 31
 2018  2017 

    
 42.496  38.760 ومهنية قانونية أتعاب

 54.015  54.968 إيجار

 45.130  48.920 خدمات مصاريف

 18.000  18.000 اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة

 62.626  66.257 المعلومات تقنية مصاريف

 36.023  30.358 وتسويق دعاية مصاريف

 41.831  44.384 ومرافق اتصاالت

 5.582  5.595 اشتراكات رسوم

 16.598  8.887 وصيانة إصالحات

 3.376  4.084 تأمين تكاليف
 66.258  98.697 أخرى مصاريف

 418.910  391.935 

 الضريبة مصروف 32

 2018  2017 

    الحالية الضريبة مصروف

 18.270  (2.310)  الحالية السنة

 18.270  (2.310) الضريبة مصروف إجمالي
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 محتملة والتزامات مطلوبات 33 

 المحتملة المطلوبات (أ)

 2018  2017 

    

 5.894.185  4.808.855  مستغلة غير تسهيالت

 11.043.258  11.090.785 ضمانات

 1.379.262  2.077.304 مستنديه اعتمادات

 17.976.944  18.316.705 

 

 التزامات (ب)

 
 301.879  152.678 استثمار التزام

 18.618.584  18.129.622 االجمالي

 مستغلة غير تسهيالت

 بما. المقبلة السنة في االلتزامات تلك معظم ينتهي. متجدد وائتمان تمويالت لمنح تعاقدية التزامات االئتمان بتقديم االلتزامات تمثل
 .مستقبلية نقدية متطلبات بالضرورة يمثل ال التعاقدي المبلغ إجمالي فإن بموجبها السحب يتم أن دون تنتهي قد االلتزامات أن

 مستنديه واعتمادات ضمان خطابات

 الضمان خطابات. معين حدث حدوث حال في العمالء عن باإلنابة مبالغ لدفع المجموعة تلزم مستنديه واعتمادات ضمان خطابات
 .التمويل لمخاطر مساوي مخاطر مستوى تحمل البنكية قبول خطاباتوال

 إيجاريه التزامات (ج)

  :يلي كما الدفع تستحق التشغيلي اإليجار عقود

 2018  2017 

    

 13.952  13.113 سنة خالل الدفع مستحقة

 70.485  51.279 سنوات خمس تتجاوز وال سنة بعد الدفع مستحقة

 64.392  84.437 
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 المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق والمطلوبات الموجودات تركز 34

 الجغرافي القطاع

 :الجغرافي التوزيع حسب المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق والمطلوبات الموجودات تركز يلي فيما

 قطر 2018

 مجلس دول
 الخليجي التعاون

 اإلجمالي أخرى الشمالية أمريكا أوروبا األخرى

       

       الموجودات

 7.298.914 359.472 - 2.172 - 6.937.270 مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 6.424.153 565.224 116.969 813.637 2.902 4.925.421 البنوك لدى أرصدة

 102.209.930 2.139.979 192.766 7.905.929 942.597 91.028.659 تمويل موجودات

 31.145.583 771.500 985.400 1.505.747 808.517 27.074.419 مالية استثمارات

 568.392 118.940 - - - 449.452 زميلة شركات في استثمارات

 1.231.107 - - 619.197 - 611.910 عقارية استثمارات

 479.468 15.334 - 68.508 - 395.626 ثابتة موجودات

 385.740 3.670 - 53 - 382.017 ملموسة غير موجودات

 3.489.078 116.902 15.349 677.602 74.119 2.605.106 أخرى موجودات

 153.232.365 4.091.021 1.310.484 11.592.845 1.828.135 134.409.880  الموجودات إجمالي

       

 المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات
       

       المطلوبات

 17.233.968 379.274 - 3.454.440 3.669.393 9.730.861 البنوك حسابات أرصدة

 15.420.808 220.816 11.980 29.750 54.889 15.103.373 الجارية العمالء حسابات

 9.145.212 - - 9.145.212 - - تمويل صكوك

 5.515.825 1.696.085 13 1.416.859 19.035 2.383.833 أخرى مطلوبات

 47.315.813 2.296.175 11.993 14.046.261 3.743.317 27.218.067 المطلوبات إجمالي

       

 حسابات أصحاب حقوق
 85.177.175 1.668.173 387.733 5.347.806 3.633.801 74.139.662 المطلق االستثمار

       

 وحقوق المطلوبات إجمالي
 االستثمار حسابات أصحاب
 132.492.988 3.964.348 399.726 19.394.067 7.377.118 101.357.729 المطلق
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 (تابع) المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق والمطلوبات الموجودات تركز 34

 (تابع) الجغرافي القطاع

 قطر 2017

 مجلس دول
 الخليجي التعاون

 اإلجمالي أخرى الشمالية أمريكا أوروبا األخرى

       

       الموجودات

 5.546.386 334.391 - 2.167 - 5.209.828 مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 4.875.690 60.997 134.033 593.058 30.325 4.057.277 البنوك لدى أرصدة

 102.613.499 692.659 325.391 8.326.800 1.623.796 91.644.853 تمويل موجودات

 30.402.263 421.205 977.113 568.648 658.984 27.776.313 مالية استثمارات

 668.512 139.221 - 86.115 - 443.176 زميلة شركات في استثمارات

 1.943.937 - - 806.597 - 1.137.340 عقارية استثمارات

 245.686 245.686 - - - - للبيع بها محتفظ موجودات

 511.302 19.101 - 75.466 - 416.735 ثابتة موجودات

 411.314 5.207 - 398 - 405.709 ملموسة غير موجودات

 3.156.287 104.054 28.662 348.793 375.214 2.299.564 أخرى موجودات

 150.374.876 2.022.521 1.465.199 10.808.042 2.688.319 133.390.795  الموجودات إجمالي

 المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات
       

       المطلوبات

 17.191.126 374.087 2.193 2.893.920 4.653.554 9.267.372 البنوك حسابات أرصدة

 16.600.080 312.458 23.391 275.064 104.733 15.884.434 الجارية العمالء حسابات

 7.057.282 - - 7.057.282 - - تمويل صكوك

 3.431.752 138.801 - 1.201.923 34.710 2.056.318 أخرى مطلوبات

 44.280.240 825.346 25.584 11.428.189 4.792.997 27.208.124 المطلوبات إجمالي

       

 حسابات أصحاب حقوق
 85.214.471 108.907 180 2.579.249 9.762.602 72.763.533 المطلق االستثمار

       

 وحقوق المطلوبات إجمالي
 االستثمار حسابات أصحاب
 129.494.711 934.253 25.764 14.007.438 14.555.599 99.971.657 المطلق
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 الواحد لسهمل اتعائدال 35

 خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط لىع البنك لمساهمي العائد السنة ربح بقسمة للسهم المخفف الربح احتساب يتم
 .السنة

 2018  2017 

    
 2.405.425  2.755.311 البنك لمساهمي العائد للسنة الربح
 (205.000)  (205.000) إضافي مال كرأس المؤهلة الصكوك إلى العائد الربح: ناقص

 2.200.425  2.550.311 الواحد للسهم الربح

    
    

 236.293  236.293 السنة خالل القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط

    

 9.31  10.79 (قطري لاير) الواحد للسهم المخفف/  األساسي الربح

 حكمه في وما النقد 36

 ثالثة من أقل أصلية استحقاق تواريخ لها والتي التالية األرصدة حكمه في وما النقد يتضمن الموحدة، النقدية التدفقات بيان لغرض
 :أشهر

 2018  2017 
    

 953.882  2.779.967 (المقيد المركزي قطر مصرف احتياطي حساب باستثناء) مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 4.675.619  6.307.647 البنوك حسابات أرصدة

 9.087.614  5.629.501 
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  العالقة ذات األطراف 37

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

 .المجموعة في التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وأعضاء هاما نفوذا والمساهمون

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

 2018  2017 

 
 شركات
 زميلة

 مجلس أعضاء
  أخرى اإلدارة

 شركات
 زميلة

 أعضاء
 أخرى اإلدارة مجلس

        :موجودات

 1.593.545 1.332.770 105.275  1.456.204 1.334.045 157.905 تمويل موجودات

        
 أصحاب ملكية حقوق

 246 1.093.389 104.548  25.150 1.061.279 50.811 المطلق االستثمار حسابات
        

 المركز بيان خارج بنود
        :المالي

 محتملة مطلوبات
 والتزامات وضمانات

 - 355.931 -  - 470.999 - أخرى

        

        :الموحد الدخل بيان بنود

 79.985 71.868 8.842  86.793 57.328 7.594 تمويلايرادات 

 243 15.519 1.570  - 21.672 1.428 مدفوعة ودائع أرباح

 - 2.396 223  - 2.003 327 أخرى

 
     :كالتالي السنة خالل العليا باإلدارة المسؤولين مكافآت تتضمن

  2018  2017 

     
 75.749  78.612   للموظفين األجل قصيرة منافع

 6.352  2.694  أخرى األجل طويلة منافع

  81.306  82.101 



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.
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 الزكاة 38

 .األساسي للنظام وفقا مساهميه عن بالنيابة الزكاة دفع أو بتحصيل البنك قومي ال. المساهمين قبل من مباشر بشكل الزكاة تحمل يتم

 الشرعية الرقابة هيئة 39

 التزام على ويحرصون الشريعة مبادئ في المتخصصين العلماء من ثالثة من المجموعة في الشرعية الرقابة هيئة كونتت
 فحص المجموعة مراجعة تتضمن. اإلرشادية والقوانين الصادرة الفتاوى إلى وفقا وعملها العامة اإلسالمية بالمبادئ المجموعة

 الشريعة لمبادئ وفقا مزاولتها تتم أنشطتها أن من التأكد أجل من المجموعة قبل من المعتمدة واإلجراءات بالوثائق المتعلق الدليل
 .اإلسالمية

 والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق 40

 بتخصيص المجموعة قامت. أرباح وجود عند والمؤسسات الخيرية لألنشطة التبرعات خالل من بالتزاماتها بالوفاء المجموعة تقوم
 من %2.5 نسبة ما تمثل التي( 2017 سنة خالل قطري لاير مليون 60.1) 2018 سنة خالل قطري لاير مليون 68.9 مبلغ

ً  األرباح صافي  .2010 سنة خالل والصادرة المتممة واإليضاحات 2008 لسنة 13 رقم للقانون وفقا

 المقارنة أرقام 41

. 2018 سنة أرقام مع التناسق على للمحافظة ضروريا ذلك كان متى 2017 سنة في المعروضة المقارنة أرقام تصنيف إعادة تمت
 .المقارنة للسنة الموحدة الملكية حقوق إجمالي أو الموحد الربح صافي على أثر أي هذه التصنيف إلعادة يكن لم أنه غير



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 معلومات إضافية
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  األم للبنك المالي المركز بيان (أ)

 2017  2018 ديسمبر 31 في كما
    

    الموجودات

 5.209.828  6.937.270 مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد

 4.990.047  6.317.949 بنوك لدى أرصدة

 101.045.569  100.853.081 تمويل موجودات

 30.506.699  30.920.334 مالية استثمارات

 363.787  364.084  زميلة شركات في استثمارات

 531.547  531.577 عقارية استثمارات

 245.686  - البيع لغرض بها محتفظ موجودات

 405.316  389.611 ثابتة موجودات

 165.654  142.926 ملموسة غير موجودات

 1.679.194  2.069.315 أخرى موجودات

 145.143.327  148.526.147  الموجودات إجمالي

    

    

    

    المطلوبات

 15.569.635  15.384.661  البنوك حسابات أرصدة

 15.933.409  15.115.954 الجارية العمالء حسابات

 7.057.282  9.145.212 تمويل صكوك

 3.164.858  5.792.499 أخرى مطلوبات

 41.725.184  45.438.326 المطلوبات إجمالي

    

 83.911.486  83.224.885 المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق

    

    الملكية حقوق

 2.362.932  2.362.932 المال رأس

 6.353.459  6.353.459 قانوني احتياطي

 2.263.736  2.318.875 مخاطر احتياطي

 79.485  79.485 عام احتياطي

 99.053  91.395 العادلة القيمة احتياطي

 (127.162)  (80.214) أجنبية عمالت تحويل احتياطي

 212.058  212.058 أخرى احتياطيات

 1.181.466  1.181.466 توزيعها مقترح نقدية أرباح

 3.081.630  3.343.480 مدورة أرباح

 15.506.657  15.862.936  الملكية حقوق إجمالي

 4.000.000  4.000.000 إضافي مال رأس كأدوات مؤهلة صكوك

 19.506.657  19.862.936 الملكية حقوق إجمالي

 

148.526.147 

 

 الملكية وحقوق المطلق االستثمار حسابات أصحاب وحقوق المطلوبات إجمالي 145.143.327
 



 
 (ع.قمصرف قطر اإلسالمي )ش.م.

 معلومات إضافية

 

 قطريلف لاير أ  2018ديسمبر  31 فيكما 
 

93 

 األم للبنك الدخل بيان (ب) 

 2017  2018  ديسمبر 31 في المنتهية للسنة
    

 4.657.924  5.125.015 التمويل أنشطة إيراد صافي

 512.017  687.334 االستثمار أنشطة إيراد صافي

 5.169.941  5.812.349 واالستثمار التمويل أنشطة من اإليرادات صافي إجمالي

    

 598.761  677.892  وعموالت رسوم إيراد

 (136.979)  (145.891) وعموالت رسوم مصروف

 461.782  532.001 والعموالت الرسوم إيراد صافي

    

 94.921  91.461 األجنبي النقد عمليات ربح صافي

 21.019  12.156 زميلة شركات نتائج من الحصة

 27.000  - إيرادات أخرى

 (2.490)  - البيع لغرض بها محتفظ موجوداتخسائر 

 5.772.173  6.447.967  اإليرادات إجمالي

    

 (437.072)  (468.328) الموظفين تكاليف

 (80.666)  (78.570) وإطفاء استهالك

 (218.370)  (255.092) الربح من الصكوك حملة حصة

 (285.920)  (291.070) أخرى مصروفات

 (1.022.028)  (1.093.060) المصاريف إجمالي

    

 -  13 قيمة المستحقات من البنوك انخفاض خسائررد  صافي

 (236.280)  (173.689) مالية استثمارات قيمة انخفاض خسائر صافي

 (425.073)  (511.015) تمويل موجودات قيمة انخفاض خسائر صافي

 -  31.123 أدوات مالية أخرى قيمة انخفاض خسائررد   صافي

    

    

 4.088.792  4.701.339 المطلق االستثمار حسابات أصحاب على العائد قبل للسنة الربح

 (1.721.807)  (2.079.513) المطلق االستثمار حسابات أصحاب على العائد صافي: ناقصا

    

 2.366.985  2.621.826 للسنة الربح صافي

 


