


 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 إلى حضرات السادة المساهمين في بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق.(

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي

 التابعة )يشار إليهم معا   "( وشركاته( )"البنكق.ع.ش.م.) الوطنيبنك قطر لالمرفقة المالية الموحدة  البيانات لقد دققنا

وبيانات الدخل والدخل  ،2018ديسمبر  31الي الموحد كما في والتي تتكون من بيان المركز الم ،("المجموعة" سمإب

، التي تشتمل حاتالشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضا

 على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

د الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموح ميعلمرفقة تظهر بصورة عادلة، من جبرأينا أن البيانات المالية الموحدة ا

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2018ديسمبر  31للمجموعة كما في 

وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها )"لوائح مصرف قطر 

 "(.المركزي

 أساس الرأي

لتلك المعايير في الجزء  قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا  وللمعايير الدولية للتدقيق.  قمنا بأعمال التدقيق وفقا  لقد 

في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة الخاص 

األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين )"قواعد السلوك السلوك 

األخالقي"( والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة للبنك في 

لتلك المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي. إننا نرى أن  ى وفقا  دولة قطر. وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخر

 أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

 أمور التدقيق األساسية

هي تلك األمور التي لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا  ،وفقا لحكمنا المهني ،إن أمور التدقيق األساسية

 نحنو ،بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تناولنا هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل

 .كوين رأينا عنهار عند تال نقدم رأي ا منفصال  عن هذه األمو



 )تابع( المستقلتقرير مدقق الحسابات 

 

 أمور التدقيق األساسية )تابع(

 كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق وصف أمور التدقيق األساسية

)ز(، 3)ج(، 3يضاحات راجع اإل – "األدوات المالية" 9االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 البيانات المالية الموحدة حول )ب(4و (أأ)3(، )ص3، (ع)3

ا ألن: األمر اركزنا على هذ  نظر 

  ت "األدوا 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
يناير  1المالية" الذي طبقته المجموعة في 

2018: 

طلبات محاسبية معقدة، متعنه زيادة في  نتج -
تحديد تقديرات وأحكام يستند عليها  تتضمن

 ،عند االنتقالالتي يتم إدخالها التعديالت 

، تتضمن نتج عنه سياسات محاسبية جديدة -
 ، وووسائل عمليةخيارات االنتقال 

عمليات وبيانات وضوابط في  تغير جوهري -
 لم تخضع سابقا لالختبار.

  كان التعديل الذي أجري على األرباح المدورة
ة رقم نتيجة لالنتقال للمعيار الدولي للتقارير المالي

مدين، والذي لاير قطري  مليون 4,059 لغمب 9
من إجمال حقوق ملكية المجموعة  %6,4يمثل 

جزء  لثما يم، 2018ديسمبر  31كما في 
 جوهري من بيان المركز المالي الموحد.

ن ضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا األمر، مت
 بين أمور أخرى، ما يلي:

  ة مدى مالئمة اختيار اإلدارة للسياسات المحاسبيتقييم
المالية متطلبات المعيار الدولي للتقارير على أساس 

والممارسات المتبعة في هذا ، وفهمنا لألعمال 9رقم 
 .القطاع

 الوسائل العملية دراسة مدى مالئمة نهج االنتقال و
 المطبقة.

  تم سيفي تحديد عقود تقييم العملية التي تتبعها اإلدارة
 تقييمها على أساس نهج االنتقال الذي تم اختياره وأي

 وسائل عملية مطبقة.

  ضات / أحكام اإلدارة حول افتراتقييم مدى معقولية
 .والقياس التصنيف قرارات

  ة العملية التي تتبعها اإلدارة والضوابط المطبقدراسة
 االنتقال ودقتها.للتأكد من اكتمال تعديالت 

  الضوابط ذات الصلة المطبقة على تحديد واختبار
 عملية االنتقال.

 ي تقييم مدى معقولية األحكام والتقديرات الرئيسية الت
جه في إعداد تعديالت االنتقال، وعلى واتبعتها اإلدارة 

والخسائر  القياسو ،تصنيفالالخصوص ذات الصلة ب
 االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية.

  خاطر المعلومات في إدارة م متخصصيإشراك
الختبار أنظمة تقنية المعلومات الجديدة والضوابط ذات 

 الصلة.

  للنظر في إدارة المخاطر المالية  نالمتخصصيإشراك
بتصنيف األحكام الرئيسية المتعلقة  / االفتراضات في

مخاطر االئتمان، والزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان، 
عن السداد، واحتمال التخلف عن  التخلفوتعريف 

السداد، ومتغيرات االقتصاد الكلي، ومعدالت 
 االسترداد.

 

 



 )تابع( المستقلتقرير مدقق الحسابات 

 

 أمور التدقيق األساسية )تابع(

 

 

 

  تقييم المدخالت من أجل تقييم  إشراك متخصصي
ن واالفتراضات والتقنيات التي يستخدمها المقيمون الذي

اعتمدتهم المجموعة في تقييم الضمانات العقارية 
 المتعلقة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

  عداد المستخدمة في إالبيانات  ومالئمةودقة تقييم اكتمال
 تعديالت االنتقال.

  المجموعة فيما يتعلق بتطبيقإفصاحات  كفايةتقييم 
ألول مرة  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بالرجوع إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة 
 .ولوائح مصرف قطر المركزي

 لية الموحدةالبيانات الما حول 20 و 15، 11، 10، 9، 8 )ب(4 راجع اإليضاحات – انخفاض قيمة الموجودات المالية

ا ألن:  لقد ركزنا على هذا األمر نظر 

 على:ينطوي  المالية الموجودات انخفاض قيمة 

فتراضات االمتطلبات محاسبية معقدة، تتضمن  -
التي أدت إلى تحديد انخفاض  حكاماألتقديرات والو

 ،القيمة

ماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على نمخاطر  -
 ،صياغةقرارات المنهجية وال

عند إصدار األحكام  إلدارةمن التحيز ا قابلية -
 و ،المتوقعة يةخسائر االئتماناللتحديد نتائج 

 .متطلبات اإلفصاح المعقدة -

 المدرجة في الموجودات المالية للمجموعة،  تبلغ
مخاطر لالخاضعة وخارجها، الميزانية العمومية 

 31مليون لاير قطري، كما في  1,030,494 االئتمان
جزء جوهري من بيان فهي  ،ومن ثم، 2018 ديسمبر

 ، كان إجماليالمركز المالي الموحد. باإلضافة إلى ذلك
الذي اعترفت به المجموعة في هذه  انخفاض القيمة

لسنة للاير قطري، مليون  3,007البيانات المالية مبلغ 
% 721,، والذي يمثل2018ديسمبر  31المنتهية في 

فهو يمثل جزء ثم  من صافي ربح المجموعة، ومن
 جوهري من بيان الدخل الموحد.

 األمر، منضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا ت
 بين أمور أخرى، ما يلي:

  على المطبقة السياسات المحاسبية  مالئمةمدى تقييم
 9رقم أساس متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وفهمنا لألعمال والممارسات المتبعة في هذا القطاع.

 تأكيد فهمنا للعمليات واألنظمة والضوابط الجديدة أو 
إلدارة، بما في ذلك الضوابط التي تتبعها ا المعدلة

على تطوير نموذج الخسائر االئتمانية المطبقة 
 المتوقعة.

 .تحديد واختبار الضوابط ذات الصلة 

 في إدارة مخاطر المعلومات إشراك متخصصي 
الختبار أنظمة تقنية المعلومات الجديدة والضوابط 

 ذات الصلة.

 ارة في تقييم معقولية األحكام والتقديرات الرئيسية لإلد
بما في ذلك اختيار األساليب  المخصصات، احتساب

 والنماذج واالفتراضات ومصادر البيانات.

  للنظر إدارة المخاطر الماليةفي  متخصصي إشراك 
 بتصنيفالهامة المتعلقة  ألحكاما /االفتراضاتفي 
مخاطر الفي  الجوهرية والزيادة، يةاالئتمانمخاطر ال

، واحتمالية عن السدادالتخلف ، وتعريف يةاالئتمان
الكلي،  االقتصاد، ومتغيرات التخلف عن السداد

 .االسترداد ومعدالت



 )تابع( المستقلتقرير مدقق الحسابات 

 

 أمور التدقيق األساسية )تابع(

 أمر آخر

من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في تدقيق البيانات المالية الموحدة كما في وتم 

 عن رأي تدقيق غير معدل. 2018يناير  16في تقرير تدقيقه بتاريخ 

 معلومات أخرى

 لومات الواردة في تقرير البنكمجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على المع

عليها.  الصادر عنا وتقرير مدقق الحسابات"التقرير السنوي"( ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة للبنك السنوي )

ا من التقرير السنوي، ومدقق الحسابات هذا، حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي تقرير قبل تاريخ  توقع أن نيشكل جزء 

 بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا.التقرير السنوي  األقسام المتبقية منتتاح لنا 

 .اعليه أي شكل من أشكال التأكيد وال نبدي خرىالمعلومات األ ،البيانات المالية الموحدة لىرأينا ع يشملال 

المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة 

لقيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية عند النا، و

 خطاء جوهرية.الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو إذا اتضح، خالف ا لذلك، أنها يشوبها أ

، مدقق الحسابات هذاتقرير التي حصلنا عليها قبل تاريخ  بناء  على العمل الذي قمنا به بشأن المعلومات األخرىإذا توصلنا 

نفصح ليس لدينا ما  في تقريرنا. نفصح عنهايتوجب علينا أن فإنه ، في هذه المعلومات األخرىإلى وجود أخطاء جوهرية 

 .الصددفي تقريرنا في هذا  عنه

بالغ األمر لمجلس إلى وجود أخطاء جوهرية فيها، يتوجب علينا إإذا توصلنا عند قراءة األقسام المتبقية من التقرير السنوي، 

 .اإلدارة

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

 المتعلقة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 .تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات 

  نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة  مالئمةتقييم مدى
 المطبقة واختبار دقتها من الناحية الحسابية.

 إعداد بعد التي أدخلت معقولية التعديالت واختبار  تقييم
 نموذج.ال

  لمخاطر االئتمان لعينة من إجراء تقييم تفصيلي
القروض والسلف العاملة وغير العاملة وفقا  للوائح 

 مصرف قطر المركزي.

  المجموعة فيما يتعلق بالمعيار إفصاحات  كفايةتقييم
بالرجوع إلى متطلبات  9الدولي للتقارير المالية رقم 

قطر  لوائح مصرفالمعايير المحاسبية ذات الصلة و
 .المركزي



 )تابع( المستقلتقرير مدقق الحسابات 

 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

عادل وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل 

ولوائح مصرف قطر المركزي، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد 

 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة البيانات

وفقا لمبدأ  مواصلة أعمالهات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على عداد البياناعند إ

، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ عند االقتضاءاالستمرارية، واإلفصاح، 

عة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجمو

 بذلك.

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء 

إصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى كانت ناتجة عن غش أو خطأ، و

أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية حال ذلك  عال، ولكن ال يضمن

، بشكل فردي أو جماعي، التوقع بصورة وجودها. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان يمكن

 معقولة أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

ا مهني ا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال  كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، نمارس حكم 

 كما أننا:التدقيق. 

  نُحدد ونقيم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ونصمم وننفذ

إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر 

غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي على  عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن

 ، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.وتزويرتدليس 

  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن

 ول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.ليس لغرض إبداء رأي ح

  السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها  مالئمةتقييم مدى

 مجلس اإلدارة.

  يق التي يتم استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناد ا إلى أدلة التدق مالئمةنبدي نتيجة على مدى

الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول 

وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون أعمالها قدرة المجموعة على مواصلة 

اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان  بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى

اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم 

ستقبلية قد تتسبب في أن الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف الم

 وفقا لمبدأ االستمرارية. مواصلة أعمالهاتقوم المجموعة بالتوقف عن 

 



 )تابع( المستقلتقرير مدقق الحسابات 

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

  البيانات المالية تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت

 عالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.ة تمثل المعامالت واألحداث ذات الموحد

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة

لون عن التوجيه واإلشراف وإجراء أعمال التدقيق للمجموعة. إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤو

 ونحن ال نزال المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

ونتائج التدقيق الهامة، بما المخطط له بنطاق وتوقيت التدقيق  ،ىخرأما يتعلق، ضمن أمور فيواصل مع مجلس اإلدارة نت

 في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق. ذلك أي وجه من أوجه القصور الجوهريةفي 

نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان التزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونعلمهم بجميع العالقات 

 صلة، متى كان ذلك ممكن ا.والمسائل األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات ال

التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات  نقوم بتحديد األمورلمجلس اإلدارة،  األمور التي تم تقديمها ىبناء عل

هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم  نقوم بإدراجأمور التدقيق األساسية. و ،المالية الموحدة للسنة الحالية، ومن ثم

العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر في حاالت نادرة جدا، أنه يجب عدم الكشف عن أمر  االفصاحع قانون أو الئحة من يمن

ما في تقريرنا نظرا ألن اآلثار السلبية لعدم الكشف عنه قد يتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنه 

 في التقرير.

 نية والتنظيمية األخرىتقرير عن المتطلبات القانو

حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. يحتفظ البنك بسجالت محاسبية 

 الذي سيدرج في التقرير السنويتقرير مجلس اإلدارة  اطلعنا علىمنتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت. 

لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لألحكام المعمول بها  فيه مع سجالت البنك ودفاتره. واردةالمالية التتفق المعلومات و

، أو لبنود 2015لسنة  11وقانون الشركات التجارية القطري رقم  2012لسنة  13لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

أن يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي الموحد  خالل السنة يمكنوأية تعديالت طرأت عليه النظام األساسي للبنك 

 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في للبنك أو أدائه كما في و

 

   
   

 جوبال باالسوبرامانيام 
 (251سجل مراقبي الحسابات رقم ) الدوحة

 كي بي إم جي دولة قطر
بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: مدقق 

  120153خارجي، رخصة رقم 
















































































































