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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر 30

 
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

 

 
 

 إيضاحات

2018 
 (غير مدققة)

ألف لاير 
  قطري

2017 
 (غير مدققة)

ألف لاير 
  قطري

2018 
 (غير مدققة)

ألف لاير 
  قطري

2017 
 (غير مدققة)

ألف لاير 
 قطري

         
 1,034,178  1,183,583  362,707  393,230  إيرادات أنشطة التمويل

 228,176  275,285  80,531  109,358  صافي إيرادات أنشطة اإلستثمار

         

أنشطة التمويل إيرادات صافي  إجمالي
  واالستثمار

502,588  443,238  1,458,868  1,262,354 

         

 127,877  164,925  41,433  56,755  إيرادات رسوم وعموالت

 (30,150)  (49,986)  (11,465)  (18,184)  مصروفات رسوم وعموالت

         

 97,727  114,939  29,968  38,571  صافي إيرادات رسوم وعموالت

         

 32,424  20,866  11,159  5,081  ربح عمليات النقد األجنبيصافي 

 (7,258)  (11,108)  (7,256)  (4,851)  الحصة من نتائج شركات زميلة

         

 1,385,247  1,583,565  477,109  541,389  إجمالي الدخل

         

 (110,747)  (119,561)  (35,043)  (37,661)  تكاليف الموظفيـن

 (12,283)  (20,748)  (4,228)  (7,197)  استهالك وإطفاء

 (129,122)  (143,192)  (48,099)  (57,835)  مصروفات تمويل

 (102,210)  (98,571)  (31,903)  (29,083)  مصروفات أخرى

         

 (354,362)  (382,072)  (119,273)  (131,776)  إجمالي المصروفات

         

 مستحقة مبالغ من القيمة انخفاض خسائر صافي
 (249) ج3 البنوك من

 

- 

 

(2,382) 

 

- 

 استثمارات من القيمة انخفاضخسائر  صافي
 المالية األوراق

 

 - ج3

 

(1,976) 

 

(1,368) 

 

(1,491) 

 الموجودات من القيمة انخفاض خسائر صافي
 (12,017) ج3 التمويلية

 

- 

 

(39,810) 

 

(3,000) 

 التعرضات من القيمة انخفاض خسائر صافي
 لمخاطر تخضع التي العمومية الميزانية خارج

 (1,430) ج3 االئتمان

 

- 

 

(7,573) 

 

- 

         

أصحاب  علىلفترة قبل العائد صافي الربح ل
 395,917  حسابات االستثمار

 

355,860 

 

1,150,360  1,026,394 

         

العائد على أصحاب حسابات االستثمارمن 
 (144,755)  األرباح

 

(120,987) 

 

(415,229)  (326,270) 

         

 700,124  735,131  234,873  251,162  الفترة ربح صافي

         

الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد )لاير 
 4.63  4.86  1.55   1.66 20 قطري(

         
 



   قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع( بنك

 المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 2018سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاحات 
 رأس
  المال

 احتياطي
  قانوني

 احتياطي
  المخاطر

القيمة  احتياطي
  العادلة

 احتياطيات
  أخرى

توزيعات نقدية 
  مقترحة

 أرباح
  مدورة 

 إجمالي
 حقوق الملكية

 العائدة
 ألصحاب 

  حقوق الملكية بالبنك

 صكوك مؤهلة
 كرأس مال

  إضافي
 إجمالي حقوق

 الملكية

  
 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
  قطري 

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

 قطري
 ديسمبر 31 الرصيد كما في

 6,816,565  1,000,000  5,816,565  538,593  605,476  82,352  1,643  622,454  2,452,360  1,513,687  )مدققة( 7201

تطبيق منهج الخسائر اإلتمانية 
 (239,463)  -  (239,463)  (239,463)  -  -  -  -  -  - 3 المتوقعة

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

 (924)  -  (924)  -  -  -  (924)  -  -  -  حركة احتياطي القيمة العادلة

 735,131  -  735,131  735,131  -  -  -  -  -  -  صافي ربح الفترة

صافي التغير في احتياطيات 
 -  -  -  3,254  -  (3,254)  -  -  -  - 17 أخرى

توزيعات أرباح مخصصة أو 
 (605,476)  -  (605,476)  -  (605,476)    -  -  -  -  مدفوعة

 سبتمبر 30الرصيد في 
 6,705,833  1,000,000  5,705,833  1,037,515  -  79,098  719  622,454  2,452,360  1,513,687  )غير مدققة(

 

 

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا 24إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 إيضاحات 
 رأس
  المال

 احتياطي
  قانوني

 احتياطي
  المخاطر

 القيمة احتياطي
  العادلة

 احتياطيات
  أخرى

 توزيعات
  مقترحة نقدية

 أرباح
  مدورة

 حقوق إجمالي
 العائدة الملكية

 ألصحاب
 الملكية حقوق

  بالبنك

 صكوك
 كرأس مؤهلة
 اإلجمالي  إضافي مال

  
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير  ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

 قطري

                     

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

 30,436  -  30,436  -  -  -  30,436  -  -  -  العادلة القيمة احتياطي حركة

 700,124  -  700,124  700,124  -  -  -  -  -  -  الفترة ربح صافي

 أو مخصصة أرباح توزيعات
 (605,476)  -  (605,476)  -  (605,476)  -  -  -  -  -  مدفوعة

 -  -  -  1,627  -  (1,627)  -  -  -  - 17 أخرى احتياطيات في التغير صافي

 2017 سبتمبر 30في  الرصيد
 6,802,114  1,000,000  5,802,114  1,137,274  -  83,169  43,472  572,152  2,452,360  1,513,687  (مدققة)غير 

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(

 بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ال يتجزأ 24إلى  1المرفقة  اإليضاحاتتشكل 
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 أشهر المنتهية في تسعةلل

 سبتمبر 30

  2018  2017 
 (مدققة غير)  (مدققة غير)  
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف إيضاحات 

    التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 

 700,124  735,131  الفترةربح  صافي

     :التالية للبنود تعديالت

 3,000  39,810  التمويل موجودات قيمة انخفاض خسائر صافي

 (1,491)  1,368  مالية أوراق في استثمارات قيمة في انخفاض خسائر صافي

خسائر انخفاض القيمة على التعرضات خارج الميزانية العمومية التي تخضع   صافي
  لمخاطر االئتمان 

 

7,573  - 

 -  2,382  البنوك من المستحقة المبالغ على القيمة انخفاض خسائر صافي

 (1,668)  1,970  تقييم عمالت أجنبية عند ترجمة استثمار في شركات زميلة (أرباح) خسائر صافي

 15,016  41,328  وإطفاء استهالك

 -  (2,935)  مالية أوراق في استثمارات بيع من أرباح صافي

 (815)  (1,303)  األرباح توزيعات إيرادات

 6,880  11,109  زميلة شركات نتائج من حصة

 20,372  7,632  صكوك إطفاء

 3,402  3,327  للموظفين خدمة نهاية مكافآت

  847,392  744,820 

     قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية الربح

     

     :العامل المال رأس تغيرات

 (79,322)  50,913  المركزي قطر مصرف لدى االحتياطي حسابفي  التغير

 819,850  (4,403,734)  البنوك من مستحقة مبالغ في التغير

 (2,677,382)  4,118,933  تمويلية موجودات في التغير

 (108,351)  (99,425)  أخرى موجودات في التغير

 1,337,763  3,311,708  مالية ومؤسسات بنوك من أرصدة في التغير

 718,001  65,211  الجارية العمالء حسابات في التغير

 102,442  (28,720)  أخرى مطلوبات في التغير

  3,862,278  857,821 

     

(1,095)  (2,885)   مدفوعة للموظفين خدمة نهاية مكافآت  

 856,726  3,859,393  األنشطة التشغيلية في المستخدمةالتدفقات النقدية الناتجة من  صافي

     

     االستثمارية األنشطة من الناتجة النقدية التدفقات

 (690,619)  (2,841,872)  مالية أوراق في استثمارات شراء

 1,492,007  3,591,192  مالية أوراق في استثمارات إستحقاق /بيع من متحصالت

 (46,174)  (48,048)  زميلة شركات في مساهمات في إضافات

 (74,230)  (8,576)  ثابتة موجودات شراء

 (4,281)  (13,731)  ملموسة غير موجودات شراء

 1,627  3,254  أرباح مستلمة من شركة زميلة  توزيعات

 -  (10,865)  عقارية استثمارات في إضافات

 815  1,303  المستلمة األرباح توزيعات إيرادات

 679,145  672,657  االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

     

     التمويليّة األنشطة من النقدية التدفقات

 5,759,950  (954,344)  االستثمار حسابات أصحاب حقوق في التغير

 -  (55,000)  إضافي مال كرأس مؤهلة صكوك إلى األرباح توزيعات تخصيص

(,476605)  (589,928)  المساهمين على موزعة نقدية أرباح  

 5,154,474  (1,599,272)  الناتجة من األنشطة التمويلية (في المستخدمة)التدفقات النقدية  صافي

     

 6,690,345  2,932,778  حكمه في وما النقد في الزيادة صافي

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

 9,237,558  6,442,642 21 سبتمبر  30النقد وما في حكمه في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   1
 

. ويمارس البنك 1990لسنة  52)"البنك"( كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم )ش.م.ق.ع( تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 درجة للتداول في بورصة قطر.نشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة وتسعة عشر فرعا محليا. إن أسهم البنك م

 

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

ستبعاد تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية للبنك وشركته التالية ذات الغرض الخاص )معا "المجموعة"( بعد ا
 المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة:

 

 

 

 

 بلد التأسيس
 

  الرئيسي النشاط

 النسبة المئوية
 للملكية الفعلية

 سبتمبر 30
2018 

ديسمبر  31
2017 

 - - إصدار صكوك جزر كايمن  شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة
 

المحدودة )ذات الغرض الخاص( في جزر الكايمن كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، وذلك تأسست شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي 
بغرض إصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي. تم تأسيس الشركة إلنجاز هدف معرف ومحدد بصورة جيدة وهو تنفيذ معاملة تمويل 

الشركة ذات الغرض الخاص عند التأسيس، ولم تقم المجموعة بإجراء إعادة تقييم محددة. وقامت إدارة المجموعة بتقييم القدرة على سيطرتها على 
للتحقق من السيطرة في غياب أي تغييرات في هيكل أو شروط الشركة ذات الغر ض الخاص. وتوصل البنك إلى أنه ال توجد تغييرات في ظروف 

 ات الغرض الخاص.السوق ينتج عنها تغيير في قدرة المجموعة في السيطرة على الشركة ذ
 

 

يتم تحديدها يعمل البنك في الخدمات المصرفية واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفقا للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية كما 
 هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي.من قبل 

 

بقرار من  2018سبتمبر  30تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للمجموعة للفترة المنتهية في 
 .2018أكتوبر  15 بتاريخ مجلس اإلدارة

 

 

 أساس اإلعداد والتغيرات على السياسات المحاسبية 2
 

 بيان االلتزام (أ)
 

المالية  تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
وبالنسبة اإلسالمية وأحكام تنظيمات مصرف قطر المركزي المعمول بها. وفقاً لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 

مجلس معايير لألمور غير المشمولة بمعايير المحاسبة المالية، تستخدم المجموعة توجيهات المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن 
 المحاسبة الدولي.  

 

عين قراءتها وال تشمل البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية الموحدة؛ ويت
داد البيانات . تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إع2017ديسمبر  31جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في 

ديسمبر  31 المالية المرحلية الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في
وحدة المختصرة. وعالوة على هذه البيانات المالية المرحلية الم من 3 رقم باإليضاح المذكورة، باستثناء التغيرات في السياسات المحاسبية  2017

 31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةذلك، فإن نتائج فترة 
 .2018ديسمبر 

 
ة والمصادر األساسية األخرى لحاالت عدم التأكد من إن األحكام الشخصية الهامة التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموع

، باستثناء التغيرات في السياسات المحاسبية 2017ديسمبر  31هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  التقدير
 من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 3 رقم باإليضاحالمذكورة 

 
باستثناء  2017ديسمبر  31أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  تتوافق

 إضافية في نهاية السنة. احاتإفص عنه ينتج قد الذي األمر ،هـ  3 رقم اإليضاحالتغيرات المذكورة في 
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 أساس اإلعداد والتغيرات على السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 أساس القياس (ب)
 

ة كاستثمارات تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المصنف
 العادلة من خالل حقوق الملكية واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.بالقيمة 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)
 

ت اإلشارة يتم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باللاير القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لدى البنك. وفيما عدا ما تم
 ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى أقرب ألف لاير قطري.إليه بخالف 

 

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

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

"انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات  30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 
من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية النخفاض القيمة والخسائر االئتمانية  . إن الهدف2017المثقلة باألعباء" في عام 

لمختلف عمليات التمويل اإلسالمي واالستثمار وبعض الموجودات األخرى من مؤسسات التمويل اإلسالمي ومخصصات مقابل االرتباطات المثقلة 
المالية على وجه الخصوص من إجراء تقييم عادل للمبالغ والتوقيت والشكوك فيما يتعلق بالتدفقات النقدية  باألعباء التي تمكن مستخدمي البيانات

"المخصصات  11محل معيار المحاسبة المالي رقم  30المستقبلية المرتبطة بهذه الموجودات والمعامالت. وسوف يحل معيار المحاسبة المالي رقم 
 "االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" التي تتناول االنخفاض في القيمة. 25المحاسبة المالي رقم واالحتياطيات" وأجزاء من معيار 

 

الموجودات والتعرضات إلى ثالث فئات استنادا إلى طبيعة المخاطر التي تنطوي عليها )أي مخاطر االئتمان  30يصنف معيار المحاسبة المالي رقم 
( منهج صافي القيمة القابلة للتحقق 2( منهج الخسائر االئتمانية، و1ثالثة مناهج لتقييم الخسائر لكل فئة من هذه الفئات:  والمخاطر األخرى( ويوضح

 ( منهج انخفاض القيمة.3و
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

االئتمانية المتوقعة". يستخدم منهج الخسائر االئتمانية  منهج الخسائر االئتمانية مع النموذج المستقبلي "للخسارة 30يقدم معيار المحاسبة المالي رقم 
وقعة للذمم المدينة والتعرضات خارج الميزانية العمومية منهج القياس المزدوج والذي يتم بموجبه قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية مت

ذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية الخاضعة شهراً أو خسارة ائتمانية متوقعة على مدار عمر الدين. سوف ينطبق نمو 12لمدة 
 لمخاطر االئتمان، كما يجب تطبيق عدد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، مثل:

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛ 

 ناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛اختيار النماذج واالفتراضات الم 

 تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المتوقعة لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة؛ و 

 .تحديد المجموعات ذات الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

 ، ويسمح بالتطبيق المبكر.2020يناير  1المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد يعتبر 
 

إلى جميع  2018لعام  26أصدر مصرف قطر المركزي تنظيمات لتطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل التعميم الصادر عنه رقم 
 .2018يناير  1المفعول اعتبارا من  البنوك العاملة في قطر، والذي أصبح ساري

 

، 3كما هو مطلوب من قبل مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة بتطبيق لوائح الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو مذكور في اإليضاح رقم 
ية المتوقعة، اختارت المجموعة عدم ، وبحسب هو مسموح به وفقا لتنظيمات الخسائر االئتمان30والتي تتم على غرار معيار المحاسبة المالي رقم 

تاحية للفترة تعديل أرقام المقارنة. تم االعتراف بأي تسويات على القيم الدفترية للموجودات المالية في تاريخ االنتقال ضمن األرباح المدورة االفت
 الحالية.
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 تطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة 3
 

 نتج عن تطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة تغييرات في السياسات المحاسبية الخاصة بانخفاض قيمة الموجودات المالية. موضح أدناه
رات اإلفصاحات الخاصة بأثر االنتقال لتطبيق تنظيمات الخسائر االئتمانية المتوقعة لدى المجموعة. تم توضيح المزيد من التفاصيل عن التغيي

 )د(.3 رقم باإليضاح وذلكلمرتبطة بالسياسات المحاسبية في الفترة الحالية ا
 

 أثر تطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة )أ(
 

ألف لاير قطري  239,463هو انخفاض األرباح المدورة بمبلغ  2018يناير  1كما في  المتوقعةكان األثر من تطبيق منهج الخسائر االئتمانية 
 كالتالي:

 
 مدورة أرباح 
 قطري لاير ألف 
  

 538,593 (2017 ديسمبر 31) الختامي الرصيد

  المتوقعة االئتمانية بالخسائر االعتراف تأثير
  

 (1,070) البنوك من مستحقة مبالغ

 (491) المطفأة بالتكلفة المدرجة الدين أدوات استثمارات

 (215,094) تمويلية موجودات

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

 (239,463) 

 299,130 2018 يناير 1 في األولي التطبيق بتاريخ المتوقعة االئتمانية الخسائر منهج بأثر المعدل االفتتاحي الرصيد

 
 القيمة في االنخفاض مخصصات /المتوقعة االئتمانية الخسائر (ب)

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

 1إلى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحي المحدد وفقا لمنهج الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  2017ديسمبر  31 المالية الحالية كما في

 .2018يناير 

 
 ديسمبر 31 

2017 
 تأثير

 القياس إعادة
 يناير 1

2018 
 قطري لاير ألف قطري لاير ألف قطري لاير ألف 
    

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

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

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

 5,619,733 (22,808) 5,642,541 االئتمان لمخاطر تخضع التي العمومية الميزانية خارج التعرضات

 35,450,579 (239,463) 35,211,116 
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 تطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة )تتمة( 3
 

 القيمةالخسائر االئتمانية المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في  )ج(
 

  2المرحلة   1المرحلة   

غير منتظمة 
 اإلجمالي  السداد

          ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
                 2017ديسمبر  31كما في -الرصيد الختامي 

 3,274,025  -  932  3,273,093   مبالغ مستحقة من البنوك

 1,055,022  -  18,953  1,036,069  الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

 25,877,419  398,428  1,006,188  24,472,803  موجودات تمويلية

التعرضات خارج الميزانية العمومية التي تخضع 
 5,642,541  -  263,635  5,378,906   لمخاطر االئتمان

   34,160,871  1,289,708  398,428  35,849,007 

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

 

 

 

   

 

 3,272,955  -  928  3,272,027  مبالغ مستحقة من البنوك

 1,054,531  -  18,867  1,035,664  استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة

 25,662,325  398,428  988,736  24,275,161  موجودات تمويلية

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

  33,940,478  1,270,638  398,428  35,609,544 

          التحويل بين المراحل

 -  -  -  -   مبالغ مستحقة من البنوك

 -  -  -  -  المطفأةاستثمارات الدين المدرجة بالتكلفة 

         موجودات تمويلية

 -  -  912,496  (912,496)  2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  147,993  -  (147,993)  3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  109,382  (109,382)  -  3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 

العمومية التي التعرضات خارج الميزانية 
          تخضع لمخاطر االئتمان

 -  -  94,346  (94,346)  2إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  11,022  -  (11,022)  3إلى المرحلة  1تحويل من المرحلة 

 -  3,065  (3,065)  -   3إلى المرحلة  2تحويل من المرحلة 

    (1,165,857)  894,395  271,462  - 

         الحركة خالل الفترة )بالصافي(

 7,447,424  -  8  7,447,416   مبالغ مستحقة من البنوك

 (39,477)  -  (15)  (39,462)   استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة

 (260,268)  (113,996)  (357,884)  211,612  موجودات تمويلية

 التيالتعرضات خارج الميزانية العمومية 
 1,740,278  10,575  (64,752)  1,794,455   تخضع لمخاطر االئتمان

  9,414,021  (422,643)  (103,421)  8,887,957 

         

الخسائر االئتمانية المتوقعة المحملة للفترة 
         )بالصافي(

 (2,382)  -  -  (2,382)  مبالغ مستحقة من البنوك

 (2)  -  (1)  (1)  المدرجة بالتكلفة المطفأةاستثمارات الدين 

 (39,810)  (28,090)  (8,653)  (3,067)  موجودات تمويلية

التعرضات خارج الميزانية العمومية التي 
 (7,573)  -  (2,682)  (4,891)  تخضع لمخاطر االئتمان

  (10,341)  (11,336)  (28,090)  (49,767) 

         2018 سبتمبر 30كما في  -الرصيد الختامي 

 10,717,997  -  936  10,717,061  مبالغ مستحقة من البنوك

 1,015,052  -  18,851  996,201  استثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة

 25,362,247  513,717  1,425,313  23,423,217  موجودات تمويلية

التي التعرضات خارج الميزانية العمومية 
 7,352,438  24,662  285,954  7,041,822  تخضع لمخاطر االئتمان

  42,178,301  1,731,054  538,379  44,447,734 
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 تطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة )تتمة( 3
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الجوهرية )د(
 

 المجموعة المحاسبيةالتغيرات الرئيسية في سياسات 

بما أن  فيما يلي ملخص للتغيرات الرئيسية التي طرأت على السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

قارنة تستند إلى معايير المحاسبة المالية الحالية المعلومات المالية المقارنة لم يتم تعديلها، فإن السياسات المحاسبية فيما يتعلق باألدوات المالية لفترات الم

 .2017ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في بيانات المالية الموحدة المدققة وتنظيمات المصرف المعمول بها بحسب ما تم اإلفصاح عنه في ال

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

الخسائر المتكبدة" الوارد في معايير المحاسبة المالية الحالية بنموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة". يستبدل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة نموذج "
ا ينطبق نموذج االنخفاض الجديد أيًضا على بعض ارتباطات القروض وعقود الضمان المالي ولكنه ال ينطبق على استثمارات حقوق الملكية. ووفق

 وفقا لمعايير المحاسبة المالية الحالية. مما هوعة، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية في وقت أبكرلمنهج الخسائر االئتمانية المتوق
 

 مبين أدناه التغييرات الرئيسية في السياسة المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية:
الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تنتقل تقوم المجموعة بتطبيق منهج مكون من ثالث مراحل لقياس 

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

 شهرا 12: الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1المرحلة 
الموجودات المالية عند االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو تتضمن المرحلة األولى 

( وتحمل وزنا ائتمانيا )صفرا( وفقًا Aa( أو )Aaaسندات سيادية محلية تحمل تصنيفًا ائتمانيًا ) -1التي تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة ])
موجودات مالية أخرى قد  -3، (Aa)( أوAaaأدوات الدين ذات التصنيف الخارجي ) -2رأس المال لمصرف قطر المركزي، لتعليمات كفاية 

تصنفها المجموعة على هذا النحو بعد الحصول على خطاب من المصرف بعدم االعتراض في تاريخ التقرير[. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم 
شهرا وتحتسب األرباح على مجمل القيمة الدفترية لألصل )أي: دون خصم مخصص االئتمان(.  12توقعة لفترة االعتراف بالخسائر االئتمانية الم

شهرا بعد  12شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة في غضون  12وتعد الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 
ئتمانية بكاملها على األصل موزونة على أساس االخسارة الشهرا غير أن  12قع حدوث عجز نقدي على مدار فترة تاريخ التقرير. وليس من المتو

 .التالية شهرا 12خسارة في فترة الاحتمال حدوث 
 

 غير منخفضة القيمة االئتمانية-: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين 2المرحلة 
الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال يوجد دليل موضوعي على تتضمن  2المرحلة 

على مجمل انخفاض قيمتها. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين، ولكن يستمر حساب األرباح 
ية لألصل. وتعد الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أحداث التعثر القيمة الدفتر

الية عدم اج احتمالمحتملة على مدار الفترة المتوقعة لألداة المالية. وتعد الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتوسط المرجح للخسائراالئتمانية مع إدر
 االنتظام على مدار العمر باعتباره الوزن.

 
 منخفضة القيمة االئتمانية-: غير منتظمة السداد 3المرحلة 
تتضمن الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقارير المالية وفقًا للمؤشرات المحددة في تعليمات  3المرحلة 

لهذه الموجودات، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين وتعالج باألرباح المحسوبة عليها، وفقًا لتعليمات المصرف. بالنسبة 
، 3إلى المرحلة  2مصرف قطر المركزي بحسب ما تم اإلفصاح عنه في أحدث بيانات مالية سنوية. عند تحويل الموجودات المالية من المرحلة 

 ل.يتقل النسبة المئوية للمخصص لهذه الموجودات عن النسبة المئوية للمخصص الذي يتم تكوينه قبل التحويجب أال 
 

 المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، تقوم المجموعة باألخذ في الحسبان  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنسبة ألداة مالية قد
دا إلى المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي، استنا

 خبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلية.الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم االئتمان من قبل أحد ال
 

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

 Caaإلى  Baودرجة واحدة من  Baaإلى  Aaaتخفيض االئتمان درجتين من  -1
 السابقةإعادة هيكلة التسهيالت خالل الشهور االثني عشر  -2
 يوما كما في تاريخ التقرير 90- 30متأخرة السداد من  تسهيالت -3
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 تطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة )تتمة( 3
 

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

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

 إنشاء هيكل أجل احتمالية عدم االنتظام

نتظام من التعرض وكيفية توقع تغيرها نتيجة تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها وتضع تقديرات الحتمالية عدم اال
 رئيسية.مرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت عدم االنتظام والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي ال

 
 التغييرات في أهداف وسياسات المجموعة من إدارة المخاطر المالية )هـ(

 
 االئتمانقياس مخاطر  (1

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

حتمال حدوث عدم االنتظام السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. يستتبع تقييم مخاطر االئتمان من محفظة الموجودات مزيدا من التقديرات ال
م االنتظام لنسب الخسارة المرتبطة بها والرتباطات عدم االنتظام بين األطراف المقابلة. تقيس المجموعة الخسارة االئتمانية باستخدام احتمالية عد

اس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب والتعرض عند عدم االنتظام والخسارة بافتراض عدم االنتظام. وهذا على غرار المنهج المستخدم ألغراض قي
 د. 3منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو مبين تفصيليا في اإليضاح 

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

األطراف المقابلة كل على حدة. تستخدم المجموعة نماذج تستخدم المجموعة تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية التي تعكس تقييمها الحتمالية عدم انتظام 
عند كل تقييم داخلية مصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة. يتم معايرة درجات االئتمان في حالة زيادة مخاطر عدم االنتظام بشكل مضاعف 

 درجة خطر أعلى.

 

  تمويلية موجودات التصنيف درجة

 الدين استثمارات
 بالتكلفة المدرجة

   المطفأة

 خارج التعرضات
 العمومية الميزانية
 تخضع التي

  االئتمان لمخاطر
 من مستحقة مبالغ

 البنوك

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

        

AAA  إلىAA- -  9,502  -  962,896 
A إلى +A- 8,119,494  945,558  1,440,969  9,733,058 

BBB  إلىBBB- 11,779,439  59,992  3,579,813  12,861 
BB  إلى +B- 2,534,557  -  910,790  8,349 

CCC إلى +CCC- 1,713,993  -  1,193,602  833 
Ca 428,518  -  196,520  - 
 -  30,744  -  786,246 مصنفة غير

 10,717,997  7,352,438  1,015,052  25,362,247 اإلجمالي
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 معلومات القطاع 4
 

ات لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل األقسام االستراتيجية للمجموعة. تقدم القطاعات االستراتيجية منتج
وبالنسبة لكل من القطاعات االستراتيجية تقوم لجنة إدارة وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل بناًء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. 

 المجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع استراتيجي بشكل شهري. يشرح الملخص التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه تقارير
 في المجموعة:

 

ألخرى واألرصدة مع عمالء الشركات، والمؤسسات الحكومية تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت ا الخدمات المصرفية للشركات
 وشبه الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء األفراد.  الخدمات المصرفية لألفراد

المركزية في المجموعة من خالل االقتراض وإصدار الصكوك  تقوم بأنشطة التمويل وإدارة المخاطر الخزينة واالستثمارات
واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع 

 وصكوك الشركات والحكومة. قصيرة األجل
 

 تتضمن األنشطة االستثمارية األنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات في المجموعة.

 

بات والتي تم أدناه إدراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع. يقاس األداء بناًء على ربح القطاع ونمو الموجودات والمطلو
داء حيث تعتقد اإلدارة يتم إدراجها في تقارير اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. يستخدم ربح القطاع لقياس األ

 أن تلك المعلومات المعنية هي أساس تقييم نتائج قطاعات معينة.
 

 

الخدمات 
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد
 الخزينة

 اإلجمالي  واالستثمارات
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة

 ألف لاير قطري  لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري (غير مدققة) 
        

        إيرادات خارجية:
 1,458,868  275,285  380,634  802,949 و اإلستثمار ليردات انشطة التموياجمالي ا

 114,939  -  44,123  70,816 صافي إيرادات رسوم وعموالت

 20,866  20,866  -  - النقد األجنبي اتيصافي ربح عمل

 (11,108)  (11,108)  -  - لةينتائج شركات زمالحصة من 

 1,583,565  285,043  424,757  873,765 إجمال إيراد القطاع

        

        العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار

        مصروفات تمويلية

        البنود غير النقدية الهامة األخرى:

مستحقة من صافي خسائر انخفاض القيمة من مبالغ 
 (2,382)  (2,382)  -  - البنوك

 (1,368)  (1,368)  -  - ستثماراتاإلصافي خسائر انخفاض القيمة من 

 (39,810)  -  (20,261)  (19,549) صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية

صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج 
 (7,573)  -  -  (7,573) لمخاطر االئتمان الميزانية العمومية التي تخضع

 (558,421)  (143,192)  (235,908)  (179,321) إستثمار حساباتأصحاب  حصةتمويل /  مصروفات

الغير  صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات
 974,011  138,101  168,588  667,322 قطاعية
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 معلومات القطاعات )تتمة(  4

 
الخدمات  

 المصرفية
  للشركات

الخدمات 
 المصرفية
  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات

غير ) 2017 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 (مدققة

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

        

        :خارجية إيرادات

 1,262,354  228,176  339,261  694,917 و اإلستثمار ليردات انشطة التموياجمالي ا

 97,727  -  49,630  48,097 صافي إيرادات رسوم وعموالت

 32,424  32,424  -  - النقد األجنبي اتيصافي ربح عمل

 (7,258)  (7,258)  -  - لةيالحصة من نتائج شركات زم

 1,385,247  253,342  388,891  743,014 القطاع إيراد يإجمال

        

        االستثمار حسابات أصحاب إلى العائد

        تمويلية مصروفات
        :األخرى الهامة النقدية غير البنود

 في استثمارات قيمة في االنخفاض مخصص عكس
 (1,491)  (1,491)  -  - مالية أوراق

 (3,000)  -  -  (3,000) التمويلية الموجودات من القيمة انخفاض خسائر صافي

 (455,392)  (129,122)  (210,518)  (115,752) إستثمار حساباتأصحاب  حصةتمويل /  مصروفات

الغير  صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات
 624,262 قطاعية

 

178,373  122,729  925,364 

 

الخدمات  
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري (غير مدققة) 2018 سبتمبر 30
        

 45,789,808  17,663,618  7,490,917  20,635,273 موجودات القطاع

        

 مطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات 

 41,505,513  9,917,453  20,140,213  11,447,847 االستثمار للقطاع

 

 

 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31

الخدمات 
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات

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

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

        

 مطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات 

 39,084,393  6,605,746  19,039,350  13,439,297 االستثمار للقطاع
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 معلومات القطاعات )تتمة( 4
 

 االستثمار للقطاع:يوضح الجدول التالي تسويات إيرادات وأرباح وموجودات ومطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات 
 

 أشهر المنتهية في تسعةلل 
 سبتمبر 30

 2018 
 (غير مدققة)

 2017 
 (غير مدققة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    

 925,364  974,011 الغير قطاعية صافي ربح القطاع قبل توزيع المصروفات

 (225,240)  (238,880) مصروفات غير موزعة

    

 700,124  735,131 للفترةصافي الربح 

 

 

 

 سبتمبر 30 
2018 

 (غير مدققة)

ديسمبر  31 
2017 
 )مدققة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    الموجودات

 43,061,761  45,789,808 إجمالي موجودات القطاعات  
 3,557,219  3,139,092 مبالغ غير موزعة أخرى

    

 46,618,980  48,928,900 إجمالي الموجودات

 

    المطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار 

 39,084,393  41,505,513 إجمالي مطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار للقطاع
 718,022  717,554 مبالغ غير موزعة أخرى

 39,802,415  42,223,067 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار 
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  5
  

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

 

لعادلة االقيمة 
من خالل 
 بيان الدخل

العادلة  القيمة 
 من خالل 

 حقوق
 الملكية

 

التكلفة 
 المطفأة

 

القيمة إجمالي 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
          (غير مدققة) 2018 سبتمبر 30

          
 2,307,514  2,307,514  2,307,514  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 10,717,997  10,717,997  10,717,997  -  - مبالغ مستحقة من البنوك
 28,126,190  28,126,190  28,126,190  -  - موجودات تمويلية

 -  -  -  -  - استثمارات في أوراق مالية:

 95,385  95,385  -  94,873  512 مقاسة بالقيمة العادلة -
 5,263,884  5,326,146  5,326,146  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

ستبعاد الموجودات )با موجودات أخرى
 - غير المالية(

 

-  680,762  680,762  680,762 

 512  94,873  47,158,609  47,253,994  47,191,732 

          

مبالغ مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 
 - المالية

 

- 

 

9,917,453 
 

9,917,453 
 

9,917,453 
 6,959,644  6,959,644  6,959,644  -  - الجاريةحسابات العمالء 

مطلوبات أخرى )باستبعاد المطلوبات 
 - غير المالية(

 

- 

 

687,173 
 

687,173 
 

687,173 

 -  -  17,564,270  17,564,270  17,564,270 
 

 

القيمة العادلة 
من خالل 
  بيان الدخل

القيمة العادلة 
 من خالل 

  حقوق الملكية
 المطفأة
  التكلفة 

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة  الدفترية

 
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير 

 قطري
          )مدققة( 2017ديسمبر  31

          

 2,432,223  2,432,223  2,432,223  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 3,274,025  3,274,025  3,274,025  -  - مبالغ مستحقة من البنوك

 32,500,027  32,500,027  32,500,027  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات في أوراق مالية:

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

 5,971,341  6,031,259  6,031,259  -  - بالتكلفة المطفأةمقاسة  -

ستبعاد الموجودات )با موجودات أخرى
 583,363  583,363  583,363  -  - غير المالية(

          

 741  147,784  44,820,897  44,969,422  44,909,504 

          

مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 6,605,745  6,605,745  6,605,745  -   - والمؤسسات المالية

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

ستبعاد المطلوبات )با مطلوبات أخرى
 718,022  718,022  718,022  -  - غير المالية(

          

 -  -  14,218,200  14,218,200  14,218,200 
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 األدوات المالية )تتمة(القيم العادلة وتصنيف  5
 

القيمة العادلة  
من خالل 

 بيان الدخل  

القيمة العادلة  
من خالل 

 حقوق الملكية

 

التكلفة 
 المطفأة

 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
          (مدققةغير ) 2017 سبتمبر 30

          

 2,359,820  2,359,820  2,359,820  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 9,399,117  9,399,117  9,399,117  -  - مبالغ مستحقة من البنوك

 29,907,708  29,907,708  29,907,708  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات مالية:

 286,406  286,406  -  285,496  910 بالقيمة العادلةمقاسة  -

 6,298,977  6,345,495  6,345,495  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

ستبعاد الموجودات )با موجودات أخرى
 - غير المالية(

 

-  
698,049 

 
698,049 

 
698,049 

 910  285,496  48,710,189  48,996,595  48,950,077 

          

مبالغ مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 
 - المالية

 

- 

 

7,377,073 

 

7,377,073 

 

7,377,073 

 6,937,924  6,937,924  6,937,924  -  - حسابات العمالء الجارية

 2,548,963  2,548,963  2,548,963  -  - صكوك تمويل

ستبعاد المطلوبات )با مطلوبات أخرى
 - غير المالية(

 

- 

 

751,742 

 

751,742 

 

751,742 

 -  -  17,615,702  17,615,702  17,615,702 

 

 

 تقييم االستثمارات المالية
 اس:تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القي

 

  المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.: األسعار المدرجة )غير 1المستوى 

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

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

  لوب التقييم : أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أس3المستوى
مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة 
أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة 

 لتعكس االختالفات بين األدوات.
 

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

 

 أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتهاتتضمن 
 وطرق تقييم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان

أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم  وطرق
بيان المركز  والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ

 الي والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.الم
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 القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية )تتمة( 5
 

 تصنيف االستثمارات المالية
الفترة وفق مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يصنف  يحلل الجدول أدناه االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية

 فيه قياس القيمة العادلة:
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

  (غير مدققة) 2018 سبتمبر 30

 المدرجة األسعار
 مالية أسواق في

  نشطة
 (1)المستوى 

 قطري لاير ألف

 هامة مدخالت
 مالحظتها يمكن

 (2)المستوى 
 قطري لاير ألف

 هامة مدخالت
 يمكن ال

 مالحظتها
 (3)المستوى 

 قطري لاير ألف
 اإلجمالي

 قطري لاير ألف
      

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -
 512 - - 512  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلو

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -
 43,176 - - 43,176  الملكية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  -
 51,697 51,697 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

  )مدققة( 2017ديسمبر  31

المدرجة األسعار 
 مالية قاسوأفي 

 نشطة 
 (1)المستوى 

 ألف لاير قطري

 هامةمدخالت 
 يمكن مالحظتها

 (2)المستوى 
 ألف لاير قطري

 هامةمدخالت 
ال يمكن 
 مالحظتها
 (3)المستوى 

 ألف لاير قطري
 اإلجمالي

 ألف لاير قطري
      

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -
 741 - - 741  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ملكية مدرجة استثمارات ذات طبيعة حقوق  -
 57,240 - - 57,240  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  -
 90,544 90,544 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

  )غير مدققة( 2017 سبتمبر  30

المدرجة األسعار 
 في أسواق مالية

 نشطة 
 (1)المستوى 

 ألف لاير قطري

 مدخالت هامة
 يمكن مالحظتها

 (2)المستوى 
 ألف لاير قطري

 مدخالت هامة
ال يمكن 
 مالحظتها
 (3)المستوى 

 ألف لاير قطري
 اإلجمالي

 ألف لاير قطري
      

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -
 910 - - 910  خالل بيان الدخلومصنفة بالقيمة العادلة من 

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مدرجة  -
 179,179 - - 179,179  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية غير مدرجة  -
 106,317 106,317 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
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 انخفاض القيمة  6
 

 في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة األصل. ويتضمن الدليل الموضوعي على
الشركة المستثمر انخفاض قيمة الموجودات المالية )متضمنة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية( التقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ 

على فيها أو إعادة هيكلة موجودات التمويل أو الدفعات المقدمة من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات 
فيما يتعلق بمجموعة  أن المقترض أو المصدر سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها

الدفع لدى المقترضين أو المصدرين أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير. باإلضافة إلى حاالت موجودات مثل التغيرات السلبية في 
ن تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا ذلك وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية فإن االنخفاض الهام أو طويل األجل في قيمتها العادلة إلى أقل م

 على انخفاض القيمة.
 

 استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
بار لالنخفاض في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة فإنه يوضع اعت

األقل( في القيمة  أشهر على 9٪ كحد أدنى( أو طويل األجل )الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة  20الهام )الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة 
ستثمارات في العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لال

ف بها سابقا في بيان التغيرات في حقوق أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعتر
الموحد بعد ذلك يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في بيان  الدخلالملكية الموحد من حقوق الملكية واالعتراف به في بيان 

لاير قطري  مليون 1.36الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل حقوق الملكية. قامت المجموعة بتكوين مخصص بقيمة 
( والتي تم االعتراف بها في "صافي خسائر قطري لاير مليون 1.5: 2017 رسبتمب  30كمخصص انخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية )

 .المختصر الموحداالنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية تمثل حقوق الملكية"( ضمن بيان الدخل 
 

 المطفأة(المصنفة بالتكلفة نة االستثمارات في أدوات الصكوك الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )متضم
ية والقيمة يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المال

بيان الدخل الموحد المختصر  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي األصلي للموجودات. يتم االعتراف بالخسائر في
حساب مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة ويتم إظهارها في 

 39.8صص بقيمة من خالل بيان الدخل الموحد المختصر إلى حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا. قامت المجموعة بتكوين مخ
كمخصص انخفاض في قيمة موجودات تمويلية، والتي تم االعتراف بها في "خسائر  (قطري لاير مليون 3: 2017 سبتمبر 30مليون لاير قطري )

 انخفاض في قيمة موجودات مالية" في بيان الدخل الموحد المختصر.
 

 استثمار في شركات زميلة
المالي ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. في هذه الحالة تحدد المجموعة في تاريخ بيان المركز 

مة في بيان تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض بالفرق بين القيمة العادلة في الشركة الزميلة والقيمة الدفترية ويتم االعتراف بالفرق في القي
 المجموعة بانخفاض القيمة خالل الفترة.لم تعترف د المختصر. الدخل الموح

 

 

 مبالغ مستحقة من البنوك 7
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 سبتمبر 30 

2017 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 6,847,489  2,775,227  9,013,975 ودائع مضاربة 

 1,562,791  109,245  1,487,293 بحة في السلع والمعادنراأرصده الم

 988,837  389,553  220,181 الحسابات الجارية

 -  -  )3,452( يخصم: مخصص االنخفاض في القيمة*

 9,399,117  3,274,025  10,717,997 اإلجمالي

 

 )ج(. 3 اإليضاح*بالنسبة للتعرض الخاص بالمراحل ومخصص انخفاض القيمة، يرجى الرجوع إلى 
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 الموجودات التمويلية 8
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 سبتمبر 30 
2017 

 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 24,093,374  25,957,576  21,511,983 مرابحة ومساومة 

 6,742,987  7,161,886  6,960,766 إجارة منتهية بالتمليك 

 403,897  612,646  726,806 استصناع 

 415,890  483,235  758,242 مضاربة

 1,030  764  714 مشاركة

 292,014  154,465  286,857 أخرى

 31,949,192  34,370,572  30,245,368 التمويليةإجمالي الموجودات 

 (1,632,625)  (1,585,207)  (1,574,856) يخصم: أرباح مؤجلة

 (367,162)  (264,044)  (518,544) مخصص االنخفاض في القيمة*         

 (41,697)  (21,294)  (25,778) األرباح المعلقة         

 29,907,708  32,500,027  28,126,190 صافي الموجودات التمويلية

 

 مالحظة:
من إجمالي الموجودات التمويلية في  ٪ 2.15والذي يمثل  مليون لاير قطري 649.6 بلغ إجمالي موجودات التمويل غير منتظمة السداد ما قيمته

 من إجمالي الموجودات التمويلية(. ٪1.32مليون لاير قطري تمثل  453:  2017ديسمبر  31) 2018 سبتمبر 30
 

 )ج(. 3 اإليضاحإلى  الرجوع*بالنسبة للتعرض الخاص بالمراحل ومخصص انخفاض القيمة، يرجى 
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 استثمارات في أوراق مالية 9
 

 (غير مدققة) 2017 سبتمبر 30  )مدققة( 2017ديسمبر  31  (غير مدققة) 2018 سبتمبر30  
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 
 ألف لاير 

 قطري 

 ألف لاير 
 قطري 

 ألف لاير 
 قطري 

 
 ألف لاير

 قطري 
 ألف لاير 

 قطري 
 ألف لاير 

 قطري 
 ألف لاير 

 قطري 
 ألف لاير 

 قطري 
 ألف لاير 

 قطري 
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من 

  خالل بيان الدخل

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 910  -  910  741  -  741  512  -  512 استثمارات حقوق الملكية -

 512  -  512  741  -  741  910  -  910 

                  

استثمارات الدين المصنفة بالتكلفة 
  المطفأة

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 

 4,980,542  3,015,000  1,965,542  4,976,238  3,015,000  1,961,238  4,311,094  3,635,787  675,307 صكوك حكومة قطر -

 1,364,953  18,934  1,346,019  1,055,021  18,952  1,036,069  1,015,545  18,938  996,607 ثابت معدل ذات -

 -  -  -  -  -  -  -  -  - متغير معدل ذات -

 في االنخفاض مخصص: يخصم -
 (484) *القيمة

 

(9) 

 

(493)  - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

                  

 1,671,430  3,654,716  5,326,146  2,997,307  3,033,952  6,031,259  3,311,561  3,033,934  6,345,495 

                  

استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 43,176 حقوق الملكية

 

51,697 

 

94,873  57,240  90,544  147,784 

 

179,179 

 

106,317 

 

285,496 

                  

 1,715,118  3,706,413  5,421,531  3,055,288  3,124,496  6,179,784  3,491,650  3,140,251  6,631,901 

 

 )ج(. 3 اإليضاحإلى  الرجوع*بالنسبة للتعرض الخاص بالمراحل ومخصص انخفاض القيمة، يرجى 
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 موجودات ثابتة واستثمارات عقارية 10

 
مليون لاير  470قرر مجلس إدارة المجموعة إعادة تصنيف برج الدفنة من موجودات ثابتة إلي استثمارات عقارية بإجمالي  ،2018يناير  24 في

 .2018 سنة من األول الربع خالل التأجير لبداية قطري نتيجة
 

 

 موجودات أخرى 11
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 سبتمبر 30 
2017 

 (غير مدققة)  )مدققة(  (مدققةغير ) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 559,131  512,730  563,025 أرباح مستحقة

 77,899  83,375  85,399 مبالغ مدفوعة مقدماً وسلف

 30  28,011  54,325 التسوية تحت حسابات

 138,858  42,622  63,413 أخرى

 775,918  666,738  766,162 اإلجمالي

 

 

 مبالغ مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية 12

 
 سبتمبر 30 

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 سبتمبر 30 

2017 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 7,161,086  6,387,745  9,679,231 وكالة دائنة

 215,987  218,000  238,222 حسابات جارية

 7,377,073  6,605,745  9,917,453 اإلجمالي

 
 5 يومين إلى :2017ديسمبر  31أشهر ) 4إلى  واحد  يومتشتمل ذمم الوكالة الدائنة على العديد من التسهيالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بين 

 .(٪3 - ٪0.0001: 2017ديسمبر  31)٪ 3.4 -٪ 0.01أشهر( وتحمل معدالت ربح 
 

 حسابات االستثمار لياملححقوق الملكية  13

 
 .2017 سبتمبر  30و  2017ديسبمر  31، 2018 سبتمبر  30جميع أرصدة أصحاب حسابات االستثمار غير مقيدة كما في 

 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 سبتمبر 30 
2017 

 (مدققةغير )  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 20,119,755  19,761,352  18,086,467 حسابات ألجل
 6,039,730  5,820,251  6,540,791 حسابات توفير

 24,627,258  25,581,603  26,159,485 

 66,030  2,612  1,158 حصة في احتياطي القيمة العادلة

 26,225,515  25,584,215  24,628,416 اإلجمالي
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 رأس المال 14
 

 عدد األسهم )باآلالف( 
 سبتمبر 30 

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 سبتمبر 30 

2017 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 لفباأل  لفباأل  لفباأل 
      

 151,369  151,369  151,369 س المال المصدر و المدفوع بالكامل*أر

 
رياالت قطرية لكل منها  10مليون سهم بقيمة اسمية  151,4ألف لاير قطري ويضم  1,513,687* يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

 (.رياالت قطرية لكل منها 10مليون سهم بقيمة اسمية  151,4ألف لاير قطري ويضم  1,513,687: 2017)
 

 

 االحتياطي القانوني 15
 

من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي  ٪10كما تم تعديله، يحول  2012لسنة  13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 
من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري  ٪100القانوني مساويا 

وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحويل أي مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطي القانوني يزيد  2015لسنة  11قم ر
 من رأس المال المدفوع. ٪100عن 

 

 

 احتياطي المخاطر 16
 

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

قة. التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل واألرباح المعل
 توقعة.المباشر. سوف يتم تدعيم احتياطي المخاطر حسب التعليمات الجديدة من مصرف قطر المركزي والمتعلقة بتطبيق منهج الخسائر االئتمانية الم

 

 

 حتياطيات أخرىا 17
 

 تمثل االحتياطيات األخرى الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المستلمة.
 

 التغيرات في الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي:
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 سبتمبر 30 
2017 

 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 84,796  84,796  82,352 يناير 1الرصيد في 

 -  262  - السنة خالل الزمیلة للشركات الموزعة غیر األرباحإضافة: 

 (1,627)  (1,627)  (3,254) يخصم: توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 -  (1,079)  - ربح شركة زميلة معترف به يخصم:

 83,169  82,352  79,098 اإلجمالي

 

 

 عهايمقترح توز ةيأرباح نقد 18
 

رياالت  4) 2017ديسمبر  31٪ للسنة المنتهية في 40بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  2018مارس  26أقرت الجمعية العمومية العادية للمساهمين في 
 رياالت قطرية لكل سهم(. 4٪ )40: توزيع أرباح نقدية بنسبة 2016ديسمبر  31قطرية لكل سهم( )
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 صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي 19
 

مليار  1، قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بمبلغ 2016 ديسمبر 31المنتهي في  عامالخالل 
لاير قطري. هذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح اختيارية وغير تراكمية وتدفع سنويا. إن معدل الربح للخمس سنوات األولى 

د. يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما أن أصحاب الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح ثابت على أن يتم مراجعته في حال التجدي
 على الصكوك. هذه الصكوك ليس لها تاريخ استحقاق ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية.

 

 

 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد 20
 

 بقسمة صافي األرباح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفترة.األساسية للسهم الواحد يتم احتساب الربحية 
 

 أشهر المنتهية في للتسعة 
 سبتمبر 30 

 2018 
 (غير مدققة)

 2017 
 (غير مدققة)

    

 700,124  735,131 الفترةفي صافي ربح  نيحصة المساهم

    

 151,369  151,369 المستحقة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

    

 4.63  4.86 األرباح األساسية للسهم )لاير قطري(

 

 ال توجد أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة. وبالتالي، فإن األرباح المخففة لكل سهم تعادل األرباح األساسية لكل سهم.
 

 

 النقد وما في حكمه 21
 

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على أرصدة بتواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر إعداد  لغرض
 كالتالي:

 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 سبتمبر 30 
2017 

 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

               
 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي )بعد استبعاد  

 903,158  863,570  789,774 حساب احتياطي مصرف قطر المركزي المقيد(

 8,334,400  2,646,294  5,652,868 مبالغ مستحقة من البنوك

 6,442,642  3,509,864  9,237,558 

 

 

 المحتملةالمطلوبات وااللتزامات  22
 

 
 سبتمبر 30

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 سبتمبر 30 

2017 
 (مدققة غير)  )مدققة(  (مدققة غير) 
 قطري لاير ألف  قطري لاير ألف  قطري لاير ألف 
      

      المحتملة المطلوبات
 2,384,668  3,583,902  9,364,221 مستغلة غير تسهيالت

 3,678,075  3,673,166  4,431,002  اتضمان

 361,396  472,461  391,107 اعتماد خطابات

 8,752  7,765  11,247 أخرى

 14,197,577  7,737,294  6,432,891 
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 معامالت األطراف ذات العالقة 23
 

أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الذين لديهم تعتبر األطراف بأنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر 
مارسة نفوذهم على المجموعة( ممارسة نفوذ هام عليها أو على لديهم القدرة على م القدرة على السيطرة أو لديهم نفوذ هام على المجموعة، والشركات الزميلة للمجموعة، والشركات التي تستطيع المجموعة والمساهمين )الذين

 مساهميها، باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية للمجموعة.
 

 بلغت األرصدة/ المعامالت خالل الفترة/ السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون فيها حصصا هامة كما يلي:
 

 (مدققة غير) 2017 سبتمبر 30  )مدققة( 2017 ديسمبر 31  (مدققة غير) 2018 سبتمبر 30 

 
 شركات
  زميلة

 مجلس
  أخرى  اإلدارة

 شركات
  زميلة

  مجلس
  أخرى  اإلدارة

  شركات
  زميلة

  مجلس
 أخرى  اإلدارة

 
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير  ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير ألف

  قطري
 لاير  ألف

 قطري
                  

                  الموجودات
 3,239,732  623,240  14,000  3,249,739  615,487  13,568  2,451,013  781,578  11,810 تمويلیة موجودات

                  

 الملكية ألصحاب  حقوق

 150,267  143,593  11,794  178,340  188,973  13,822  131,715  242,900  11,257 االستثمار حسابات

                  

                  :العمومية الميزانية خارج بنود

 30,617  2,896  1,152  38,436  3,896  1,161  38,593  142,099  2,407 أخرى والتزامات محتملة لوباتمط
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( 23
 

 2018 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في للتسع 
 (غير مدققة)

 2017 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في للتسع 

 (غير مدققة)
شركات  

 زميلة
مجلس  

 اإلدارة
 

 أخرى
شركات  

 زميلة
مجلس  

 اإلدارة
 

 أخرى
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
            

          :الموحد الدخل بيان بنود

            

 133,639  25,709  578  92,316  23,727  537 التمويل موجودات من ايرادات

            

 حصة أصحاب حسابات 

 1,048  2,192  237 االستثمار من الربح

 

133  1,615  1,691 

 

 ت مكافآت كبار المسؤولين خالل الفترة كالتالي:بلغ
 

 

 أشهر المنتهية في للتسعة
 سبتمبر 30

 2018  2017 
 (غير مدققة)  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 9,427  9,673 منافع قصيرة األجل
 589  615 منافع طويلة األجل

     
10,288  10,016 

 

 

 تنظيميةإفصاحات  24
 

 نسبة كفاية رأس المال
إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي 

على التوازن بين العائدات  لألعمال. يتم أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء
 األعلى التي يمكن تحقيقها بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال قوي.

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

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

 
 كما يلي: 2018 سبتمبر 30ولوائح مصرف قطر المركزي في  3مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب بازل 

 

 
 2018 سبتمبر 30

  (غير مدققة)
 2017ديسمبر  31

  )مدققة(
 2017 سبتمبر 30

 (غير مدققة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 5,082,938  5,041,567  4,944,431 1شريحة رأس المال المستوى 

 1,000,000  1,000,000              1,000,000 1شريحة رأس المال اإلضافية المستوى 

 -  -  261,141 2شريحة رأس المال المستوى 

 6,082,938  6,041,567  6,205,572 المال التنظيميإجمالي رأس 
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 نسبة كفاية رأس المال )تتمة( 24
 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر
 

 

 سبتمبر 30
2018 

  (غير مدققة)

 ديسمبر 31
 2017 

  )مدققة(

 سبتمبر 30
 2017 

 (غير مدققة)
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

  31,842,866   30,591,262   34,419,735  المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الموجودات

  730,374   738,919   713,096  الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

  2,476,953   2,476,952   2,552,339  الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل

 37,685,170 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر
 

33,807,133 
 

35,050,193 

      

      

 نسبة كفاية رأس المال لحقوق الملكية العادية شريحة 

 *1المستوى 
  

13.12٪ 

   

14.91% 
   

14.50% 

      

 %17.35  %17.87  ٪16.47 المال*إجمالي نسبة كفاية رأس 

 

تمشياً مع تعليمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى  2014اعتبارا من األول من يناير  3تم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 
 :يلي كما المال رأس كفاية لنسبةالمطلوب 

 

 10األدنى بدون هامش األمان المتحفظ  الحد٪ 
 

 12.5األدنى مع هامش األمان المتحفظ  الحد٪ 
 

 

 


