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 للسنة المنتهية في  

 إيااحات 
ديسمبر  31

2017  
ديسمبر  31

2016 
     المستمرة نططةاأل

     يراداتاإل

 442.711  370.200 22 األنشطة غير المصرفيةمن إيرادات 

 (176.496)  (142.419) 11/2 من خالل بيان الدخلالقيمة العادلة إعادة قياس استثمارات ب ةرخسا

 13.115  25.479  إيرادات توزيعات األرباح

 28.778  20.992  بالتكلفة المطفأة مدرجة أرباح استثمارات 

 673  1.265  بالتكلفة المطفأةمدرجة أرباح بيع استثمارات 

 -  23.641  حقوق ملكيةاستثمارات في بيع  أرباح

 68.984  81.602  الموجودات التمويليةإيرادات من 

 31.037  25.577  إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

 61.868  7.454 23 أخرى إيرادات

 470.670  413.791  إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

 (84.554)  (79.624) 20 غير المقيدة العائد لحاملي حسابات االستثمار

 386.116  334.167  إجمالي الدخل
     

     مصروفات
 (444.506)  (421.195) 22 مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (80.150)  (71.522)  تكاليف الموظفين
 (22.525)  (21.452)  تكاليف تمويل 

 (12.510)  (10.504) 14،13 وإطفاء إهالك
 (68.671)  (54.457) 24 مصروفات تشغيلية أخرى

 (628.362)  (579.130)  إجمالي المصروفات

 (25.316)  (41.948) 8/1 مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية

 (267.562)  (286.911)  خسارة من أنططة مستمرةصافي 

     أنططة مستبعدة
 1.199  4.924 )ب(15/2 ربح من أنشطة مستبعدة بالصافي من الاريبة

 (266.363)  (281.987)  خسارة السنةصافي 

     
     إلى: المنسوب
 (265.687)  (269.260)  البنكمساهمي 

 (676)  (12.727)  غير مسيطرة صحص

  (281.987)  (266.363) 

     
لاير  –للسهم من أنشطة مستمرة  ة/ المخفااألساسية  الخسارة
 (1.34)  (1.37) 25 قطري

لاير  –من أنشطة مستبعدة  ة للسهم/ المخفاةاألساسي اتعائدال
 0.01  0.02 25 قطري

 (1.33)  (1.35)  لاير قطري –ة للسهم / المخفاةاألساسي الخسارة
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         القيمة العادلة اتاحتياطي    

  رأس المال إيااحات 

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

  لالستثمار

احتياطي 
القيمة العادلة 

  للعقارات
( / عجز متراكم)
  رباح مدورةأ

جمالي حقوق إ
الملكية المنسوبة 

  البنكلمساهمي 
حصص غير 

  مسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية

               
 2.100.044  53.968  2.046.076  68.319  5.013  (27.256)  2.000.000  2016يناير  1الرصيد في 

               
 22.644  85  22.559  -  382  22.177  -  ةتعديالت القيمة العادل

 (266.363)  (676)  (265.687)  (265.687)  -  -  -  سنةلا خسارةصافي 
               زيادة في حصص غير مسيطرة بسبب:

 4.079  4.956  (877)  -  (877)  -  -  مكافآت إدارة شركة تابعة -
 13.447  13.447  -  -  -  -  -  زيادة رأس مال شركة تابعة -

 1.200  4.586  (3.386)  (3.386)  -  -  -  تغيرات أخرى -

 1.875.051  76.366  1.798.685  (200.754)  4.518  (5.079)  2.000.000  2016ديسمبر  31الرصيد في 

               
 1.875.051  76.366  1.798.685  (200.754)  4.518  (5.079)  2.000.000  2017يناير  1الرصيد في 

               

 (5.516)  (998)  (4.518)  -  (4.518)  -  - 12 ةتعديالت القيمة العادل

 (281.987)  (12.727)  (269.260)  (269.260)  -  -  -  سنةلا خسارةصافي 
استثمار  بيعمحول لبيان الدخل بسبب 

 5.079  -  5.079  -  -  5.079  - 11/1 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
               زيادة في حصص غير مسيطرة بسبب:

 104.244  104.244  -  -  -  -  -  هياكل عقارية -

 1.696.871  166.885  1.529.986  (470.014)  -  -  2.000.000  2017ديسمبر  31الرصيد في 
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 للسنة المنتهية في  

 اإليااحات 

ديسمبر  31
2017  

ديسمبر  31
2016 

     

     األنططة التطغيلية
 (266.363)  (798.281)  لسنةاخسارة صافي 

     الخسارة صافيبتعديالت للبنود غير النقدية 
 31.435  32.634 14، 13 هالك وإطفاءإ

 1.895  -  مكافآت إدارة شركة تابعة
 953  61  بيع ممتلكات ومعداتمن  خسارة

 176.496  142.419 11/2 حقوق ملكيةاستثمارات في غير محققة من  سارةخ
إدارة المخاطر من أدوات  (ربح)غير محققة /  خسارة

 5.428  المتوافقة مع الشريعة، بالصافي
 

(3.568) 
 -  9.016 12 العقارية اتغير محققة من القيمة العادلة لالستثمار ارةخس

 25.316  41.948 8/1 مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية
 8.862  1.364  بالصافيأخرى، مخصصات )استردادات( / 

  (49.117)  (24.974) 

     
     تغيرات في: 

 (355.000)  (122.218)  مستحق من بنوك
 50.199  737.012  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 (388.770)  (59.263)  موجودات تمويلية
 (41.787)  (68.829)  مدينة ذمم
 (13.208)  (9.537)  مخزونال

 (7.783)  201.619  حقوق ملكيةاستثمارات في 
 (9.127)  (40.104)  استثمارات عقارية

 -  (570.866)  للبيعبها  ودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظموج
 (35.118)  26.966  موجودات أخرى

 84.970  (8.420)  العمالء أرصدة
 -  362.132  للبيع وبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بهامطل

 (26.793)  70.880  مطلوبات أخرى

 (767.391)  470.255  األنططة التطغيلية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 

     

     األنططة االستثمارية

 (28.077)  (45.154) 14، 13 شراء موجودات ثابتة وغير ملموسة

 38  18  موجودات ثابتة بيعمتحصالت من 

 (28.039)  (45.136)  نططة االستثماريةألصافي النقد المستخدم في ا

     

     األنططة التمويلية

 647.236  (287.253)  المطلوبات التمويليةالتغير في  صافي

 (356.705)  (983.877)  صافي التغير في حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

 14.732  104.244  الزيادة في حصص غير مسيطرة

 305.263  (1.166.886)  ةالتمويلي الناتج من األنططة / )المستخدم في(صافي النقد 

     

 (490.167)  (741.767)  في النقد وما يعادلهاالنخفاض  صافي

 1.603.963  1.113.796  سنةنقد وما يعادله في بداية الال

 1.113.796  372.029 5 السنة نقد وما يعادله في نهايةال
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 ةالرئيسي واألنططةالوضع القانوني  1

بنك إسالمي تم تأسيسه في دولة قطر كشركة ذات هو ( أو "الشركة األم" قطر األول ذ.م.م. )عامة( )"البنك"بنك 

هيئة مركز قطر للمال.  عن، الصادر 2008سبتمبر  4بتاريخ  00091ولية محدودة بموجب الترخيص رقم ؤمس

 ر للمال:هيئة تنظيم مركز قطالتي تنظمها  التالية األنشطة البنك مصرح له مزاولة

 استالم اإليداعات؛  

 تقديم التسهيالت االئتمانية؛ 

 المتاجرة في االستثمارات؛ 

 ستثمارية؛الصفقات اال تقديم 

 ئتمانية؛االتسهيالت ترتيب ال 

 تقديم خدمات الحفظ؛ 

  خدمات الحفظ؛ترتيب 

 إدارة االستثمارات؛ 

 تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و 

  المشتركةتشغيل الصناديق االستثمارية. 

حددها هيئة التي ت ،الشريعة اإلسالمية مبادئالتي تتم وفقا ل جميع أنشطة البنكنظيم مركز قطر للمال هيئة ت تنظم

البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في  زاول. ينظامه األساسي ألحكاما ، ووفق  لبنكبا الرقابة الشرعية

ا من  شارع سحيم بن حمد بالدوحة في دولة قطر. تم إدراج أسهم البنك المصدرة للتداول في بورصة قطر اعتبار 

 "(.QFBQ)رمز السهم " 2016أبريل  27

على البنك وشركاته التابعة )ويشار إليها  2017 ديسمبر 31المنتهية في للسنة تشتمل البيانات المالية الموحدة للبنك 

/ الطرف المسيطر النهائي للمجموعة هو  الشركة األممجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة"(. 

ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31فيما يلي بيان بالشركات التابعة للبنك كما في  بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(.

2016: 

 النطاط الطركات التابعة

 كما فيالفعلية الملكية 

 سنة
 البلد التأسيس

 ديسمبر 31
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 اإلمارات العربية المتحدة 2012 %71.30 %71.3 الصناعة شركة بطاقة المستقبل للصناعات ذ.م.م.

 اإلمارات العربية المتحدة 2008 %81.9 %81.9 التموين الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م.

 قطر 2012 %75.0 %75.0 التموين تموين ذ.م.م.الإسناد لخدمات 

 المحدود لبنك قطر األول 1صندوق السوق النقدي 
صندوق السوق 

 جزر الكايمان 2015 %100.0 %100.0 النقدي

 نورث وولف بروبارتي كورب
تملك وإيجار 

 الواليات المتحدة األمريكية 2017 - %34.6 عقارات

 الواليات المتحدة األمريكية 2017 - %34.6 إيجار عقارات شركة نورث وولف للتشغيل ذ.م.م

 الواليات المتحدة األمريكية 2017 - %34.6 إيجار عقارات .إف كيو نورث وولف فينتشر ذ.م.مبي  -إل ئي آي

 جيرسي 2017 - %63.7 تمويل استور بروبرتيز فينانس ليمتد

 جيرسي 2017 - %63.7 شركة قاباة استور بروبرتيز هولدينجز ليمتد

 قطر 2017 - %70.0 بناء أم صالل للسكن ذ.م.م.
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  اإلعدادس اأس  2

 االلتزام فقرة

 اجعةوالمر المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة لمعايير وفقا   للمجموعة الموحدة المالية البيانات إعداد تم

 للمواايع ةوبالنسب بالبنك، الشرعية الرقابة هيئة تحددها التي الشريعة ومبادئ وقواعد اإلسالمية المالية للمؤسسات

 تستخدم لماليةا المحاسبة معايير تغطيها ال والتي اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة تقتايها التي

 .الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية للتقارير الدولية المعايير إرشادات المجموعة

 القياس أساس

 قوق ملكيةحاستثمارات في  تقييم باستثناء التاريخية التكلفة مبدأ على بناء الموحدة المالية البيانات إعداد تم

  .العادلة بالقيمةوأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة المسجلة  عقارية استثماراتو

 العملة الوظيفية وعملة العرض

يب للبنك. تم تقروعملة العرض بالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية الموحدة البيانات المالية عرض هذه تم 

فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه على خالف ذلك. يقوم كل كيان داخل المجموعة إلى أقرب ألف لاير قطري،  جميع القيم

 باستخدام العملة الوظيفية. البنود المدرجة في البيانات المالية لكل كيانتقاس بتحديد عملته الوظيفية و

 تاألحكام والتقديرااستخدام 
من اإلدارة واع أحكام وتقديرات وافترااات ر المحاسبة المالية ايمع بموجب البيانات المالية الموحدةيتطلب إعداد 

تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

 التقديرات.والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

تتم مراجعة التقديرات واالفترااات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية 

 المصادر عن لوماتالمع توايح تم في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

 على األكبر ثراأل لها التي المحاسبية السياسات تطبيق في المتبعة الهامة واألحكام التقديرات حول للشكوك الرئيسية

 .4 رقم اإليااح في الموحدة المالية البيانات في بها المعترف المبالغ

 الهامة السياسات المحاسبية 3

 فيما يلي السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة:

 التابعةطركات ال 3/1

 .)بما في ذلك الكيانات ذات األغراض الخاصة( المجموعةسيطر عليها ت التي جميع الكيانات هي التابعة الشركات

معراة إلى أو يكون لديها حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في  المجموعة كونت عندما السيطرة وجدت

ر يتم اعتبار وجود أو تأثيت من خالل سلطتها على الشركة. الشركة ولديها المقدرة على التأثير على تلك العائدا

حقوق تصويت محتملة يتم ممارستها حاليا أو قابلة للتحويل عندما يتم تقييم ما إذا كانت المجموعة تسيطر على كيان 

إلى سيطرة يه الل فلية الموحدة من التاريخ الذي تنتقيتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات الماآخر. 

 ريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة.تاالمجموعة. وال يتم إدراجها من ال
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 )تابع(الهامة  السياسات المحاسبية 3

 )تابع(طركات التابعة ال 3/1

 أساس التوحيد
 ألرصدة بيناجميع  استبعاد يتم. له التابعة والشركات للبنكعلى البيانات المالية  الموحدة الماليةالبيانات  تشتمل

 المعامالت عن الناتجة المحققة غير والخسائر واألرباح والمصروفات واإليرادات والمعامالت المجموعةشركات 

 لامان رورةالا عند التابعة للشركات المحاسبية السياسات تغيير تم. التوحيد ندع بالكامل المجموعة شركات بين

 .المجموعة قبل من المتبعة السياسات مع توافقها

رة وذلك عند تحويل السيطكما في تاريخ االستحواذ المحاسبة عن األعمال المجمعة باستخدام طريقة االستحواذ  تتم

 تالموجودايقاس المقابل المحول في االستحواذ عموما بالقيمة العادلة عند االستحواذ على صافي  إلى المجموعة.

القابلة للتحديد. يتم اختبار أية شهرة ناشئة بصورة سنوية لمعرفة مدى انخفاض قيمتها. يتم االعتراف بأي مكسب 

. يتم صرف تكاليف المعاملة عند تكبدها فيما عدا في الحالة التي بيان الدخل الموحدفي شراء مساومة مباشرة في 

 تتعلق فيها بإصدار أوراق دين أو أسهم.

 مسيطرةالحصص غير ال
 الموحد ماليال المركز بيان في األم الشركة إلى تنسب ال التي التابعة الشركات ملكية حقوق في المساهماتذكر  يتم

الحصص غير  إلى المنسوبة الخسائر أو األرباح عن اإلفصاح يتم. الملكية كحصة غير مسيطرة حقوق امن

 على قعت التي الخسائر .الحصص غير المسيطرة إلى ةمنسوب أرباح أو خسائرك الموحد الدخل بيان في المسيطرة

 يكون أن يف ذلك تسبب ولو حتى المسيطرة غير للمساهمة تخصيصها يتم تابعة شركة في المسيطرة غير المساهمة

 .الحصص غير المسيطرة رصيد في عجز هناك

. المجموعة ملكية حقوق مالكي مع معامالت باعتبارها الحصص غير المسيطرة مع المعامالت المجموعة تعامل

 من مستحوذةال الصلة ذات والحصة المدفوع المقابل بين الفرق فإن الحصص غير المسيطرة من للمشتريات بالنسبة

 أو المكاسب لتسجي أياا يتم كما. الملكية حقوق في تسجيله يتم التابعة الشركة موجودات لصافي الدفترية القيمة

 .ملكيةالحقوق  في المسيطرةالحصص غير  استبعاد من الخسائر

 لعمالت األجنبيةا 3/2

 رصدةاألومعامالت ال 
تم تحويل ييتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية إلى رياالت قطرية بمعدالت الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. 

اريخ تالسائدة في  باستخدام معدالت الصرفالرياالت القطرية إلى  بعمالت أجنبية الموجودات والمطلوبات النقدية

 المركز المالي الموحد.

بأسعار  ويلالمعامالت والناشئة عن التحمكاسب وخسائر من تسوية تلك ن ق الناتجة عفروجميع اليتم االعتراف ب

حويل البنود يتم ت .الموحد بيان الدخلبالعمالت األجنبية في  النقديةللموجودات والمطلوبات  الصرف في نهاية السنة

غير النقدية التي تقاس بطريقة التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية، بما في ذلك حقوق ملكية  األولية.

لصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تسجل التأثيرات على تغيرات االستثمارات، باستخدام أسعار ا

أسعار الصرف على البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة للعمالت األجنبية كجزء من مكسب أو خسارة 

 القيمة العادلة.
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 )تابع(لعمالت األجنبية ا 3/2

 شركات المجموعة 
التي  (جموعة )التي ليس لدى أي منها عملة اقتصاد يتسم بالتاخم الحادالنتائج والمركز المالي لجميع شركات الم

 لديها عمالت محلية مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها كما يلي:

 لي.المركز الما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلغالق في تاريخ 

  إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط مقارب

غير معقول لألثر التراكمي للمعدالت السائدة في تواريخ المعامالت ففي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات 

 و والمصروفات في تواريخ المعامالت(،

  ق الملكيةفي حقوالناتجة عن سعر الصرف كمكون منفصل عن بيان التغيرات فروق اليتم االعتراف بجميع 

 الموحد.

عند التوحيد، يتم واع فروق صرف العمالت الناشئة عن التحويل لصافي االستثمارات في العمليات األجنبية في 

ا، يتم أجنبية جزئي ا أو بيعه بيان حقوق الملكية الموحد امن "احتياطي تحويل عمالت أجنبية". عند استبعاد عملية

االعتراف بفروق الصرف التي تم تسجيلها في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة 

 البيع.

 لموجودات والمطلوبات الماليةا 3/3

 االعتراف
ص المجموعة طرفا في النصويتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المعاملة التي تصبح فيها 

 التعاقدية لألداة.

 إلغاء االعتراف
يلغى االعتراف عن أصل مالي )أو، عند االقتااء، جزء من أصل مالي أو جزء من موجودات مالية مماثلة 

 للمجموعة( عند:

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل؛ أو 

 من األصل، ولكن تعهدت بدفعها كاملة دون تأخير جوهري  احتفاظ المجموعة بالحق في استالم تدفقات نقدية

 إلى طرف ثالث بموجب ترتيب لتمرير التدفقات النقدية؛ أو

   ل المجموعة حقها في استالم تدفقات نقدية من األصل أو إما قيامها: )أ( بتحويل جميع مخاطر ومنافع تحو

بصورة كبيرة بجميع مخاطر ومنافع األصل، األصل بصورة كبيرة، أو )ب( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ 

 ولكن حولت السيطرة على األصل.

عند تحويل المجموعة لحقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل، ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة كبيرة 

ع اطالبجميع مخاطر ومنافع األصل، أو تحويل السيطرة على األصل، يتم االعتراف باألصل بمدى استمرار ا

 المجموعة في األصل.

 .منصوص عليه في العقد من أو إلغاء أو انتهاء التزاملغي االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ ي
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 3/4

 كان إذا فقط الموحد المالي المركز بيان في لغاالمب صافي ويدرج المالية والمطلوبات للموجودات مقاصة إجراء يتم

 علىالغ هذه المب سويةعلى أن تقوم بت عزم المجموعة إماو عترف بهاالم المبالغ لمقاصة قابل للنفاذ يقانون حق هناك

 انونيقال حقال يقتصر الأ يجب .الوقت نفس في المطلوب ويةوتس صلاألعزمها على تحقيق  أو الصافي أساس

البنك  خلفت حال وفي االعتيادية، األعمال سياق في للتنفيذ قابال يكون أن ويجب ،يةالمستقبل األحداث على ملزمال

 .هإفالس أو التعثر أو السداد المقابل عن الطرف أو

 النقد وما يعادله 3/5

حسبما تمت اإلشارة إليه في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد واألرصدة لدى البنوك، النقد وما يعادله  يتكون

ؤسسات يداعات لدى متتكون اإل أو أقل. ذات فترات استحقاق لثالثة أشهرومبالغ االستثمارات لدى المؤسسات المالية 

جها بالتكلفة زائد األرباح المستحقة ذات وكالة ومرابحة. يتم إدرااستثمارات لدى بنوك في شكل  إيداعاتمن  مالية

 الصلة وصافي مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد.

 مستحق من بنوك 3/6

تم يتمثل المستحقات من بنوك مبالغ اإليداعات لدى مؤسسات مالية بفترة استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر. 

ومرابحة ومااربة. يتم تسجيلها بالتكلفة زائد األرباح استثمار إيداعات المستحقات من البنوك بموجب شروط وكالة 

 المستحقة ذات الصلة وصافي مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد.

 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 3/7

 تقييم يتمو التعاقدي العائد أساس على االستثمار إدارة تتم عندما المطفأة بالتكلفة الصكوك في االستثمارات تدرج

 .معاملةال تكاليفد زائ بالقيمة العادلة البداية في االستثمارات هذه قياس يتم. التعاقدية النقدية التدفقات أساس على أدائها

 مخصصناقصا  الفعلي الربح طريقة باستخدام االستثمار مدى عمر على خصومات أو عالوات إطفاء يتم ثم

 .وجد إن القيمة، انخفاض

الموجودات  هذه ملكية ومنافع مخاطر جميع تحويل يتم عندما المطفأة بالتكلفة استثمار استبعاد مكاسبيتم االعتراف ب

 .عترافاالإلغاء  وقت في الدفترية والقيمة للمتحصالت العادلة القيمة بين الفرقعندما يتساوى و كبير بشكل

 التمويلية الموجودات 3/8

 :واإلجارة المرابحة عقود التمويلية األنشطة تشمل

 المرابحة عقود من المستحق

 قيمةاالنخفاض في ال ومخصص مستلمة مبالغ أي خصم بعد األساسية المبالغ بإجمالي المرابحة عقود تسجيل يتم

 المحددة اتالمخصص مقابل وتحميلها التمويلية األنشطة من المستحق شطب يتم. المتحقق غير والربح المعلق والربح

 استرداد يأ تسجيل ويعاد المعقولة، والتحصيل الهيكلة إعادة أنشطة جميع استنفاذ فيها يتم التي الظروف في فقط

 . معين مخصص امن سابقا شطبها تم مالية أنشطة من

 .ملزمة بالشراء لآلمر المرابحة وعود المجموعة وتعتبر
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 )تابع( التمويلية الموجودات 3/8

 اإلجارة عقود من المستحق

 أي ائدز بالتكلفة لألصل الفوري والتأجير الشراء يكون عندما التمويل هياكل من اإلجارة عقود من المستحق ينشأ

 المستحق جليس. المؤجلة الدفعات أساس على المبلغ تسجيل ويتم(. العادلة القيمة مجملها في تشكل) عليه متفق ربح

 (المطفأة التكلفة مجملها في تشكل) المؤجلة اإليرادات ناقصا الدنيا، اإليجار دفعات بمجموع اإلجارة عقود من

 لىع الزمني التقسيم أساس على اإلجارة عقود بإيرادات االعتراف يتم(. وجد إن) االنخفاض في القيمة ومخصص

 .بيان الدخل الموحد من المتعثرة بالحسابات المتعلق الدخل استبعاد يتم. اإليجار فترة مدار

 مدينة ذمم 3/9

 أي اناقص ويتم إدراجها بالتكلفة المطفأة المالية سنةال بنهاية العمالء من المستحق الدين مبلغ يه ةالمدين الذمم

 شطبه يتم المدين الحساب تحصيل اإلمكان غير من يكون وعندما. ، إن وجدتحصيلها في المشكوك للديون مخصص

 تسجيل ويتم. المخصص حساب مقابل مسبقا شطبت لمبالغ الالحقة االستردادات قيد يتم. المخصص حساب مقابل

 .بيان الدخل الموحد في المخصص حساب في الدفترية القيمة في التغير

  لمخزونا 3/10

 : لىع الخام المواد تكلفة تشتمل .أقل أيهما تحقيقها، يمكن التي القيمة صافي أو التكلفةب الخام المواد تسجل

  و عليه؛ الحصول تم الذي التجاري الخصم من صافية( والمناولة النقل شامال) المشتريات تكاليف (أ)

 .الجاري وواعه مكانه إلى المخزون ينقل حتى تصرف أخرى تكاليف (ب)

 يمكن يالت القيمة تمثل. أوال يصرف أوال الوارد طريقة باستخدام السنة نهاية في الخام المواد مخزون تكلفة تظهر

 .البيع ةعملي إلنجاز الارورية والتكاليف اإلتمام تكاليف جميع ناقصا للمخزون البيع سعر البيع من تحقيقها

 المواد كاليفت تمثل والتيأو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل  لتكلفةاب الجاهزة وشبه الجاهزة الباائع استق

 .األخرى التشغيل وتكاليف العاملة واأليدي الخام

 اناقص   ألعمالل االعتيادية األنشطة سياق في يتم الذي المقدر البيع سعر في للتحقق القابلة القيمة صافي تتمثل

 .بها المعمول المتغيرة البيع مصروفات

  حقوق ملكيةاستثمارات في  3/11

 : اآلتي ملكيةالحقوق ستثمارات في اال تشمل

  العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات )أ(

 في منافع امتالك على تدل أدوات على وتحتوي الدين أدوات خصائص تحمل ال التي تلك هي الملكية حقوق أدوات

 .هامطلوبات جميع خصم بعد ما مؤسسة موجودات في الحقيقية القيمة
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 )تابع( ملكيةاستثمارات في حقوق  3/11

 )تابع( العادلة بالقيمة مدرجة استثمارات )أ(

 تصنيفال. 1

 أو الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة( 1: التالية الفئات في أدوات من نوع حقوق الملكية في االستثمارات تصنف

 .الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة( 2

 استثمارات لوتشم الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي المصنفة حقوق الملكية نوعمن  االستثمارات

 .الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة أو للمتاجرة بها محتفظ

 قصيرة لتقلباتا من أرباح توليد لغرض أساسا نشأت أو تم اقتناءها إذا لمتاجرةبها ل كمحتفظ االستثمارات تصنيف يتم

ا تصنيف . التاجر هامش أو األسعار في األجل  فعلي نمط يوجد حيث محفظة من اجزء  تشكل  راتاستثما أييتم أيا 

 ."للمتاجرة بها محتفظ" باسم القصير المدى على األرباح جني عملياتل

 تقييمهاو إدارتها تمت استثمارات الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمةات من نوع حقوق الملكية االستثمارتتامن 

 .العادلة القيمة أساس على داءألل اداخلي  

 لتيا الملكية حقوق أدوات بعض من أجل تعيين فيه رجعة ال انتخاب بعمل المجموعة تقوم المبدئي، االعتراف عند

 خالل من لعادلةا بالقيمة استثمارات أنها على هافيتصن حتى يتم الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة تعيينها يتم لم

 .الملكية حقوق

 االعتراف وإلغاء االعتراف. 2

 في ل،ألصا بيع أو شراءب المجموعة فيه لتزمت الذي التاريخ أي المتاجرة، تاريخ في رات الماليةاالستثما إدراج يتم

 .لألداة التعاقدية النصوص في اطرف   المجموعة تصبح التاريخ ذلك

 لموجوداتا من النقدية التدفقات على الحصول في وقالحقتنتهي  عندما رات الماليةاالستثما إلغاء االعتراف عن يتم

 .بشكل جوهري الملكية ومنافع مخاطرال كافة المجموعة تحول عندما أو المالية

 قياسال. 3

 المبدئي القياس

المعامالت  يفتكال باستثناء ،التالمعامتكاليف  إلى باإلاافةالعادلة  قيمةبال مبدئيا رات الماليةاالستثما إدراج يتم

 .الموحد الدخل بيان في إدراجها يتم التيو الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة استثمارات على للحصول المتكبدة

 الالحق القياس

 االعتراف يتمو فترة تقرير كل نهاية في العادلة بالقيمة الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة ستثماراتاال قياس يعاد

 االعتراف عقابأ في. فيها تنشأ التي الفترة في الموحد الدخل بيان في التقييم إعادة عن الناتجة والخسائر المكاسبب

 اناقص   الفعلي الربح طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة هاقياس يتم المطفأة بالتكلفة المصنفة االستثماراتفإن  المبدئي،

 رافاالعتإلغاء  عن الناتجة وتلك اإلطفاء عملية عن الناتجة الخسائر أو المكاسب جميع. القيمة انخفاض مخصص

 .الموحد الدخل بيان في بها يتم االعتراف االستثمارات قيمة انخفاض أو
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يتم االعتراف و تقرير فترة كل نهاية في العادلة بالقيمة الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة ستثماراتاال قياس يعاد

 الموحد لملكيةا حقوق في التغيرات بيان في لالستثمارات العادلة القيمة في التغير عن الناجمة رئخساال أو بالمكاسب

 المصنفة ماراتاالستث بيع عند. الملكية حقوق امنبشكل منفصل  لالستثمار العادلة القيمة احتياطي فيويتم عراها 

 سائرالخ أو األرباح تحويل يتم ،استبعادها أو جمعهاأو انخفاض قيمتها أو  الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة

 .الموحد الدخل بيانالموحد إلى  الملكية حقوق في التغيرات بيان في سابقا بها المعترف المتراكمة

 عادلةال للقيمة موثوق قياس الستخالص مناسبة أخرى طرق أو سوقفي ال مدرج سعر لها ليس التي االستثمارات

ا بالتكلفةيتم عراها  مستمر، أساس علىا تحديده يمكن ال والتي  (.وجد إن) القيمة، انخفاض مخصص ناقص 

 أخرى استثمارات ( ب)

 دفبه تدار استثمارية محفظة من كجزء تشمل االستثمارات األخرى استثمارات رأس المال المخاطر المحتفظ بها

 سطةمتو فترات على االستثمارات قيمةفي  نموتحقيق  إلى المجموعة تهدف .االستثمارات هذه على عائد تحقيق

 .االستثمار قرار اتخاذ عند استراتيجيات عدة أو للتخارج استراتيجية يحدد ما وعادة األجل

 لقيمةا أساس على االستثمارات هذه تدار. البنك بأعمال عالقة لها ليست شركات في االستثمارات هذه تكون ما عادة

 .موحدال بيان الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة كاستثمارات سميت أنها أساس على الدفاتر في وتدرج العادلة

 القيمةانخفاض  3/12

 موجودات مالية قيمة انخفاض

 محدد يمال أصل قيمة انخفاض على مواوعي دليل هناك كان إذا ما بتقييم مالي تقرير كل بتاريخ المجموعة تقوم

 . المالية الموجودات من مجموعة أو

 لكية،الم حقوق خالل من العادلة بالقيمة مدرجة كاستثمارات المصنفة الملكية حقوق أسهم في االستثمار حالة في

 من ىأدن إلى لالستثمارات العادلة القيمة في األمد طويل أو هاما انخفااا يتامن ما غالبا المواوعي الدليل فإن

. حدة على استثمار لكل تقديره ويتم الشخصي للحكم يخاع أمر هو األمد طول أو األهمية مدى تحديد إن. تكلفتها

 االقتناء لفةتك بين كفرق قياسها تم التي المتراكمة الخسارة فإن القيمة،نخفاض في اال على دليل هناك يكون وعندما

 يان الدخلب في مسبقا   والمسجلة االستثمارات لتلك االنخفاض في القيمة خسارة خصم بعد الحالية العادلة والقيمة

ثمارات است في االنخفاض في القيمة خسائر. بيان الدخل الموحد في وتسجل الملكية حقوق من إلغاؤها يتم ،الموحد

في  االنخفاض بعد العادلة قيمتها في الزيادة تسجل بل بيان الدخل الموحد خالل من ردها يتم ال في حقوق الملكية

 .الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان خالل من العادلة القيمة احتياطي في مباشرة القيمة

 العادلة القيمةب االستثمارات تقييم إمكانية عدم حالة في بالتكلفة تدرج التي الملكية حقوق أدوات في االستثمارات إن

نخفاض اال خسائر تكبد على مواوعي دليل هناك كان وإذا االنخفاض في القيمة الختبار تخاع عليها يعتمد بصورة

 إثبات يتم. ردادهااست المتوقع والقيمة الدفترية القيمة بين بالفرق االنخفاض في القيمة خسارة قياس يتم القيمة، في

 . ردها يتم وال بيان الدخل الموحد في االنخفاض في القيمة خسائر
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 القيمة يادةز حالة في نخفاض في القيمةاال خسائر واجهت قد المطفأة بالتكلفة المدرجة الموجودات التمويلية تعتبر

 في المستخدم لربحل األصلي المعدل باستخدام المخفاة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة صافي عن الدفترية

 خالل من ا  الحق االنخفاض في القيمة خسائر باسترداد االعتراف يتم. الفعلي الربح معدل طريقة على األصل إطفاء

 كان ما للألص الدفترية القيمة تتجاوز أن االنخفاض في القيمة خسائر رد عن ينتج أن يجب وال بيان الدخل الموحد

 . نخفاض في القيمةاالب االعتراف يتم لم حال في المطفأة التكلفة عليه تكون أن يجب

   مالية غير موجودات قيمةانخفاض 

 قيمةال أن إلى تشير ظروف في تغيرات أو حدث هناك كان إذا ما بتقييم مالي مركز كل تاريخ في المجموعة تقوم

 لفحص متطلب هناك كان إذا أو المؤشر هذا مثل وجود ظل وفي. انخفات قيمتها قد مالي غير ألصل الدفترية

 الدفترية قيمةال تتجاوز عندما .لألصل االسترداد قيمة تقدير المجموعة على يتعين فإنه سنويا، االنخفاض في القيمة

 قيمتهل ويخفض مامحال يعتبر( النقد توليد وحدة أو) األصل فإن االسترداد، قيمة( النقد توليد وحدة أو) لألصل

 . القابلة لالسترداد

 وجود عدمل مؤشر أي هناك كان إذا مما للتأكد الشهرة، باستثناء ،موجوداتلل مالي مركز كل تاريخ في تقييم عمل يتم

 في. نخفاتا تكون قد أو التاريخ، ذلك في موجودة تكون ال قد والتي مسبقا تسجيلها تم انخفاض في القيمة خسائر

 كان إذا قطف السابقة االنخفاض في القيمة خسارة وتعكس االسترداد مبلغ تقدير يتم فإنه المؤشر، هذا مثل وجود حال

. في القيمة انخفاض خسارة آخر تسجيل تاريخ من لألصل االسترداد مبلغ لتحديد المستخدمة التقديرات في تغير هناك

 لمتعلقةا االنخفاض في القيمة خسارة عكس يمكن وال. االسترداد قيمة إلى الدفترية القيمة رفع يتم الحالة هذه في

 .المستقبلية الفترات في الستردادالقابلة ل قيمةال االرتفاعات الالحقة في بسبب بالشهرة

 العقارية االستثمارات 3/13

من مبان وموجودات أخرى ذات صلة تحتفظ بها المجموعة لجني إيجارات و / أو  العقارية االستثماراتتتألف 

 لمصاريفا جميع زائد بالتكلفةمبدئي ا  االستثمارات هذه تسجل. يتوقع االستفادة منها من خالل زيادة قيمة رأس المال

 لالستثمارات العادلة القيمة قياس ويعاد. العادلة بالقيمة الحقا االستثمارات وتسجل. مباشرةالتي يمكن أن تنسب إليها 

الملكية الموحد  في بيان التغير في حقوق العادلة والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق تسجيل ويتم تقرير كل تاريخ عند

 .امن احتياطي القيمة العادلة للعقار

 فيه يكون الذي بالقدر لالستثمار العادلة القيمة احتياطي امن الملكية حقوق في تسجيلها يتم الخسارة، حالة وفي

 لقيمةا باحتياطي المتاح المبلغ الخسائر هذه تجاوزت حال وفي مسبقا، المسجلة األرباح خالل من متاحا االحتياطي

 التقييم إعادة رخسائ امن بيان الدخل الموحد في الخسائر فائض تسجيل يتم بعينه، الستثمار الملكية بحقوق العادلة

 .باالستثمارات المحققة غير

 بالقدر خل الموحدبيان الدب تسجيلها يتم الحالية سنةبال المرتبطة المحققة غير األرباح فإن مستقبلية، أرباح حدوث عند

 امن الملكية وقبحق األرباح فائض تسجيل ويتم الموحدبيان الدخل ب تسجيلها سبق التي الخسائر قيد رد به يتم الذي

 .للعقار العادلة القيمة احتياطي
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 خارج يالعقار االستثمار يكون عندما أو نهائيا استبعادها يتم عندما العقارية االستثمارات يتم إلغاء االعتراف عن

 ةعملي من ناشئة خسارة أو ربح أي يسجل. االستبعاد عملية من متوقعة اقتصادية منافع أي وجود عدم مع الخدمة

هاء عمره انت سنة في بيان الدخل الموحد في العادلة القيمة اتياحتياط إلى باإلاافة العقاري االستثمار استبعاد

 . هاستبعاداإلنتاجي أو 

 المحتفظ بها للبيع واألنططة المستبعدة الموجودات 3/14

 تصنيفال

 نم كان إذا للبيع بها محتفظ كاستثمارات االستبعادات مجموعات أو المتداولة غير الموجودات المجموعة تصنف

 اثنيالل خ ستخداماال استمرار خالل من وليس بيع معاملة خالل من رئيسيبشكل  الدفترية اقيمتهاسترداد  المتوقع

 ،ذلك خالف أو البيع طريق عن ها،استبعاد سيتم التي موجوداتال من مجموعة هي االستبعاد مجموعة. اشهر   عشر

 .املةالمع في تحويلها سيتم التي موجوداتال تلكب مباشرة المرتبطة مطلوباتوال واحدة، معاملة في كمجموعة معا

األصل  صنيفت نع توقفأن ي الكيان على يتعين للبيع، بها محتفظ كاستثمارات تصنيفال معايير تفي تعد لم إذا

 مجموعة أو)ل األصتصنيف  قبل الدفترية قيمتهب صلاأل قياس ويجب للبيع به محتفظ أنه على( االستبعاد مجموعة)

االعتراف  ان يمكنمعترف بها أو ك اتتقييم إعادة أو ،عن أي إهالك ، ويتم تعديلهللبيع به محتفظ أنه على( االستبعاد

 في ستردادلال القابلة قيمتهكانت و للبيع به محتفظ أنه على( االستبعاد مجموعة أو) لو لم يتم تصنيف األصل ابه

 .بيعه عدمالالحق هو  قرارال تاريخ

 لوباتوالمط الموجودات إلى ثم ،الشهرة إلى استبعاد مجموعة على القيمةفي  انخفاض خسائر أي تخصيصأوال   يتم

 القيمةب درجةم يةعقاراستثمارات و ماليةلموجودات  مخصصة خسارة أي باستثناء تناسبي، أساس على المتبقية

النخفاض ا خسائرب يتم االعترافو. للمجموعة األخرى المحاسبية للسياسات افق  و قياسهايتم  زالي ال التيو العادلة،

 في الالحقة ييمالتق إعادة عن الناتجة والخسائر والمكاسب للبيع بها محتفظ أنها على المبدئي التصنيف نعفي القيمة 

 .القيمة نخفاضالتراكمية  خسائر أي عن تزيد مكاسبب فارتعاال يتم ال. الموحد الدخل بيان

 قياسال

 لماليةا األدوات من وغيرها للبيع بها محتفظك المصنفة ستبعاداال مجموعات أو متداولةال غير موجوداتيتم قياس ال

 موجوداتون التي تك المالية األدواتيستمر قياس . البيع تكاليف اناقص  أيهما أقل  العادلة والقيمة بقيمتها الدفترية

التي تتم  يهاف الشركات المستثمر تصنيف عند. المعلنة المحاسبية للسياسات اوفق  " للبيع بها محتفظ" و متداولة غير

 في ةالتوقف عن المحاسبة بطريقة حقوق الملكييتم  للبيع، بها محتفظ أنها علىالمحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية 

 غير الموجودات أي) المالية غير لم يعد يتم إطفاء أو إهالك الموجودات. للبيع بها محتفظك صنيفمثل هذا الت وقت

 .(والمعدات الملموسة،

 األنشطة المستبعدة

 اوحبو تمييزها يمكنمنها  النقدية والتدفقات والعمليات المجموعة، أعمال من مكونات مكونهي  المتوقفة العملية

 :هي التيو المجموعة بقية عن

 جغرافية؛ عمليات منطقة أو مستقل رئيسي أعمال خط مثلت -

 أو جغرافية؛ عمليات منطقة أو مستقل رئيسي أعمال خط الستبعاد واحدة منسقة خطة من جزء تكون -

 .البيع إعادة بغرض اقتناؤها تم تابعة شركة تكون -
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 لغرض بها ظمحتف أنها على فيتصنال لمعايير العملية وفاء عند أو االستبعاد عند متوقفة كعملية تصنيفيحدث ال

 كما لمقارنا الموحد الدخل بيان عرض إعادةيتم  متوقفة، كعملية عملية تصنيف يتم عندما. قبسذلك أ كان إن البيع،

 .ةالمقارن السنة بداية من تتوقف قد ت العمليةكان لو

 الثابتة الموجودات 3/15

 التكاليف جميع يةالتاريخ التكلفة تشمل. اإلهالك المتراكم اناقص   التاريخية بالتكلفة الثابتة الموجودات جميع عرض يتم

 الالزم حسب تقلمس كأصل أو لألصل الدفترية بالقيمة الالحقة التكاليف إدراج يتم. البنود باقتناء المرتبطة المباشرة

 قياس انباإلمك يكون وأن المجموعة إلى باألصل المرتبطة المستقبلية المنافع تدفق المتوقع من يكون عندما وذلك

الل السنة خ بيان الدخل الموحد في واإلصالح الصيانة تكاليف جميع إدراج يتم. عليها يعتمد بصورة األصل تكلفة

 أساس لىع الثابت القسط بطريقة األرااي، باستثناء الثابتة، الموجودات هالكبإ تقوم المجموعة المالية ذات الصلة.

 :التالي النحو على ةالمقدر األعمار اإلنتاجية

 السنوات 

  وصف التصنيف

  10-7  وماكيناتآالت 

 20 بانيم

 5-3  معدات

 10-3  وتركيباتأثاث 

  10-5  المباني تحسينات

 5 سيارات

 الملموسة غير الموجودات 3/16

 عملية في تحديدها تم التي الملموسة غير الموجوداتو اآللي الحاسب برامج قيمة الملموسة غير الموجودات تتامن

 تمي المبدئي، التسجيل بعد. الشراء تاريخ في العادلة قيمتها هي الملموسة غير الموجودات تكلفة إن. أعمال دمج

 إن كمة،مترا انخفاض في القيمة خسائر أي أو المتراكم اإلطفاء خصم بعد بالتكلفة الملموسة غير الموجودات إدراج

 .وجدت

 مدى على ةالمتبقي لقيمتها الملموسة غير الموجودات تكلفة لخفض الثابت القسط أساس على اإلطفاء قيمة تحتسب

 :التالي النحو على المقدرة االفترااية أعمارها

 السنوات 

  وصف التصنيف

 7-5 البرمجيات والنظام المصرفي الرئيسي

 5 العالمة التجارية والعالقات التعاقدية
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 دون مناسبا البنك يراه وفيما البنك لتقدير وفقا مااربا بوصفه استثمارها بغرض العمالء من األموال البنك يقبل

 بيان المركز الماليب األموال هذه تصنيف ويتم. األموال هذه استثمار وأغراض وكيفية مكان على قيود أي واع

 . غير المقيدة االستثمار حسابات لحاملي الملكية حقوق امن باعتبارها

 المبدئي، لتسجيلا وبعد. بالتكلفة مبدئيا وتقاس استالمها عند االستثمار حسابات لحاملي الملكية بحقوق االعتراف يتم

 .المطفأة التكلفةب االستثمار حسابات لحاملي الملكية حقوق قياس يتم

 نم ثماراالست حسابات حاملي وأرباح البنك قبل من مشترك بشكل الممولة االستثمارات أرباح مخصص تحديد يتم

 ويتم. اراالستثم بحسابات الخاصة والشروط لألحكام وفقا األرباح لتقاسم بها المسموح الحدود في البنك إدارة قبل

االنخفاض في  مخصص رصد ويتم. توجد إن ،االنخفاض في القيمة مخصصات رصد بعد األرباح هذه قياس

 .االستثمار حساب قبل من الممولة موجوداتلل الدفترية انخفاض في القيمة حدوث اإلدارة ترى عندما القيمة

 . تدرج المصروفات اإلدارية ذات الصلة بإدارة األموال في نتائج المجمع المشترك

  باإليرادات االعتراف 3/18

 اسقي ويمكن المجموعة إلى ةاالقتصادي المنافع تتدفق أن معه يحتمل الذي الحد إلى اإليراداتب يتم االعتراف

 :التالي النحو على المجموعة قبل من المكتسب اإليراد يسجل. بدقة اإليرادات

 أنشطة التمويل من اإليرادات

 المرابحة

على  لقياسل وقابلة تعاقديا للتحديدتكون اإليرادات قابلة  عندما المرابحة عمليات من المحققة األرباحيتم االعتراف ب

 كونتي تال في الحالة. معاملةال فترةل الزمني التناسب أساس على الدخلب االعتراف يتم. المعاملة بدء عندحد سواء 

 مؤكدحققها ت ما يكونعنديتم االعتراف بها  للقياس،وغير قابلة  تعاقديا للتحديد قابلة غير العقد منيرادات اإلفيها 

 .الموحد للدخا بيان من المتعثرة بالحسابات المتعلق الدخل استبعاد يتم. فعليتم تحققها بال عندما أو معقولبشكل 

 اإلجارة

يتم استبعاد اإليرادات ذات الصلة  .اإلجارة فترةل التناسب الزمني أساس علىجارة اإل إيراداتب يتم االعتراف

 باألنشطة المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

  مالية مؤسسات لدى االستثمارية اإليداعات من اإليرادات

 منيالتناسب الز على بناء   مالية مؤسسات لدى األجل قصيرة االستثمارية اإليداعات من اتاإليرادب يتم االعتراف

 .المتوقعة الربح ومعدالت المالية المؤسسات تلك لدى المودعة الرئيسية المبالغ أساس على العقد لفترة

 االستئجارإيرادات 

اإليجار التي أبرمت بين تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من االستئجار المحققة من عقارات وفقا لعقود 

 المجموعة والمستأجرين على أساس مبدأ االستحقاق على مدار فترة التعاقد.
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 )تابع( باإليرادات االعتراف 3/18

 مصرفية غير أنشطة من إيرادات

 أساسي لبشك تنشأ وهي للمجموعة التابعة بالشركات رئيسي بشكل المصرفية غير األنشطة من اإليرادات تتعلق

 :التالية الشروط تتوافر عندما تسجيلها ويتم والخدمات السلع بيع من

 المشتري؛ إلى السلع بملكية المتعلقة الجوهرية واالمتيازات المخاطر جميع بتحويل المجموعة قيام  

 المباعة؛ السلع على الفعلية السيطرة أو إداريا التدخل لحق المجموعة امتالك عدم 

 بدقة؛ اإليرادات قيمة قياس إمكانية 

 و للمجموعة؛ بالعملية المرتبطة االقتصادية المنافع تدفق احتمال 

 بدقة المعاملة في تكبدها سيتم التي أو المتكبدة التكاليف قياس إمكانية . 

  األرباح توزيعات إيرادات

 . األرباح استالم في الحق المجموعة لدى يكون عندما األرباح توزيعات بإيرادات االعتراف يتم

  حقوق الملكية في استثمارات من ناتجة إيرادات

 .3/11 باإليااح حقوق الملكية في استثمارات من الناتجة اإليرادات شرح تم

 الموظفين نافعم 3/19

 المحددة االشتراكات الئحة

 لقانون فقا  و القطريين للموظفين الدولة تديره الذي التقاعد صندوق في الشتراكاتها مخصص برصد المجموعة تقوم

 أي موعةالمج لدى وليس. بيان الدخل الموحد في الموظفين تكلفة امن الناتجة التكلفة بتحميل وتقوم التقاعد،

 .استحقاقها عند باالشتراكات ويعترف. االشتراكات هذه سداد بعد بالسداد أخرى مطلوبات

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 انينالقو مع تتفق التي المجموعة لسياسات وفقا مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مخصصات المجموعة تحتسب

 مركزال تاريخ في الخدمة سنوات وعدد الموظف مرتب على بناء االلتزام احتساب ويتم. المجموعة لدى بها المعمول

 .األخرى المطلوبات بند امن الخدمة نهاية مكافأة مخصص عرض ويتم . المالي

 المخصصات 3/20

 داثأح عن ناشئة استداللية أو حالية قانونية مطلوبات أو مطالبات المجموعة لدى يكون عندما المخصصات تسجل

 تلكب للوفاء مطلوبة اقتصادية منافع تمثل مواردل تدفق خارج األمر يتطلب أن المحتمل من يكون وعندما سابقة

 .بدقة المطلوبات هذه قيمة تقدير باإلمكان يكون وأن ،المطلوبات
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 مطلوبات محتملة 3/21

 أحادية الجانب دووعب يتعلق فيما المجموعة والتزامات االعتماد، وخطابات امانات، المحتملة المطلوبات تشمل

 كزلمرا بيان في فعلية التزامات أو موجودات تشكل ال يوه. وغيرها الربح معدل تومبادال العمالت/ بيع  لشراء

 المالية األدوات هذه على العادلة القيمة خسائر أو مكاسبب ذات الصلة وااللتزامات لموجوداتا باستثناء المالي

 .المشتقة

 أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الطريعة 3/22

ع / بيللشراء  الوعود المتبادلةأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة، بما في ذلك الوعود أحادية الجانب / 

مسجلة بالقيمة العادلة. تسجل جميع أدوات إدارة  خيارات عملة السدادعمالت، وعقود مبادالت معدل الربح، و

المخاطر المتوافقة مع الشريعة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة، وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة 

سالبة. تدرج التغيرات في القيمة العادلة لهذه األدوات في الربح أو الخسارة للسنة )الدخل اآلخر / مصروفات 

 رى(. ال تطبق المجموعة محاسبة التحوط.أخ

 التقارير حول القطاعات 3/23

 وتتكبد إيرادات تحقق قد التي التجارية األنشطة في تشارك التي المجموعة مكونات أحد هو التشغيل قطاع

 للمجموعة، األخرى المكونات من أي مع بالمعامالت المتعلقة والمصروفات اإليرادات ذلك في بما مصروفات،

 قرارات تخاذال( التشغيل قرارلكونها متخذ ) المجموعة إدارةلجنة  قبل من بانتظام ة نتائجها التشغيليةمراجع يتم التي

 يتم. ة عنهاتاحم منفصلة مالية معلوماتهناك  يكون والتي أدائها، وتقييم قطاع لكل المخصصة الموارد حول

 .33رقم  يااحاإل في اتالقطاعتقارير  عن اإلفصاح

 الدخل ضريبة 3/24

 اريبة الدخل الحالية (أ)

 لوائح بإصدار الخاص 2010 لسنة 13 رقم والمالية االقتصاد وزير لقرار وفقا الدخل لاريبة خااع البنك إن

بيان الدخل ب الدخل ارائب مصروف تحميل ويتم. 2010 يناير 1 من اعتبارا والسارية للمال قطر مركز ارائب

 . الموحد

 المؤجلة الدخل اريبة (ب)

لخسائر ا، على في تاريخ الميزانية العمومية يتم االعتراف باريبة الدخل المؤجلة، باستخدام طريقة المطلوبات

رة و الفروقات المؤقتة الناشئة بين األسس الاريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية الاريبية المدو 

 ألغراض إعداد التقارير المالية.

رة اريبة الدخل المؤجلة يتم االعتراف بموجودات  على الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والخسائر الاريبية المدو 

ى أساسه متاحا ويمكن عل ع للاريبة في المستقبل سوف يكونفقط بالقدر الذي يكون من المحتمل أن الربح الخاا

 .للخصم القابلة االستفادة من الفروق المؤقتة

 تطغيلية اتإيجار 3/25

 نم ملكيةلل ةرااعال والعوائد المخاطر جميع ينقل ال يذال اإليجار عقد في المستأجر هي المجموعةتكون  عندما

 على (اإليجار مصروفات) للسنة الخسارة أو ربحفي ال اإليجار دفعات إجمالي يتم تسجيلو المجموعة، إلى المؤجر

 .اإليجار عقد فترة مدى على الثابتطريقة القسط 
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 الزكاة 3/26

 المساهمين وإخطار الزكاة بحساب مطالبولكنه  مساهميه، عن نيابةعن أرباحه  الزكاة بدفع مطالب غير البنك إن

 .اتحساببالبنك هذه ال الشرعية الرقابة هيئة عتمدت. السهم على المستحق الزكاة مبلغب

 أصدرت وأصبحت ساريةوالتعديالت والتفسيرات التي الجديدة المعايير  3/27

 : االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة25رقم  ةتعديل على معيار المحاسبة المالي

التعديالت التالية على معيار  2017ديسمبر  30في  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةأصدرت 

 :25المحاسبة المالية رقم 

 وفقا للفئات التالية: أداة من نوع الدينيجب تصنيف االستثمار في 

 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل؛ 

 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية؛ 

  المطفأة. بالتكلفة المدرجةاالستثمارات 

توزيعات األرباح والعائدات على الصكوك واألدوات المماثلة التي تتم المحاسبة عنها بالقيمة العادلة يجب االعتراف ب

من خالل حقوق الملكية من االستثمارات في بيان الدخل وفقا لتاريخ إعالنها، مع األخذ في االعتبار الفصل بين 

 اص بحاملي حسابات االستثمار.الجزء الخاص بحقوق الملكية والجزء الخ

عقب التعيين األولي، يجب أال تتم إعادة تصنيف االستثمارات في األوراق المالية من نوع الدين إلى أو من فئات 

 القيمة العادلة من خالل بيان الدخل والقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتكلفة المطفأة.

لى جانب إيجب تطبيق التعديالت أعاله بأثر رجعي، مالم يكن ذلك غير قابل للتطبيق، من قبل مؤسسة مالية إسالمية 

. يجب اإلفصاح عن تطبيق التعديالت أعاله والتأثيرات الناتجة عنها في 30تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

 البيانات المالية في فترة التطبيق األول لها.

 مجموعة هذه التعديالت بأثر رجعي، ولم يكن لتطبيقها أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.طبقت ال

 بعدتصبح سارية أصدرت ولكنها لم والتعديالت والتفسيرات التي الجديدة المعايير  3/28

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

حول انخفاض  30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

ع المبادئ . يهدف هذا المعيار إلى وا2017القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية في 

 التمويلموجودات مة والخسائر االئتمانية لمختلف الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول انخفاض القي

وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات(، وتكوين مخصصات  واالستثمار اإلسالمي

دمي البيانات المالية على وجه الخصوص من تقييم مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمكين مستخ

المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقيتها والشكوك حولها 

الخاص بالمخصصات  11محل معيار المحاسبة المالية رقم  30بصورة عادلة. سيحل معيار المحاسبة المالية رقم 

حول االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالية  25وأجزاء من معيار المحاسبة المالية رقم  اتواالحتياطي

 المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة.
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 تابع(بعد )تصبح سارية أصدرت ولكنها لم والتعديالت والتفسيرات التي الجديدة المعايير  3/28

ثالث فئات على أساس طبيعة المخاطر  إلىالموجودات والتعرض للمخاطر  30 ي صن ف معيار المحاسبة المالية رقم

( 1المشمولة )مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخرى( وي حدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة من فئات الموجودات: 

 ( طريقة انخفاض القيمة.3لتحقق، ( طريقة صافي القيمة القابلة ل2طريقة الخسائر االئتمانية، 

 ض هذا المعيار، ت صن ف الموجودات والتعرض للمخاطر وفقا لما يلي:لغر

 الموجودات والتعرض للمخاطر الخااعة لمخاطر االئتمان )تخاع لطريقة الخسائر االئتمانية(: (أ)

 الذمم المدينة؛ و (1)

 التعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية، (2)

 لطريقة صافي القيمة القابلة للتحقق(المخزون )يخاع  (ب)

تخاع لمخاطر بخالف المخاطر االئتمانية )تخاع أخرى موجودات تمويلية واستثمارية وتعرض لمخاطر  (ج)

 لطريقة انخفاض القيمة(، باستثناء المخزون؛

مزدوجة،  قياستستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة 

يتم وفق ا لها قياس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة على مدار اثني عشر شهرا  أو خسارة ائتمانية على 

 .مدى عمر االئتمان

طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية  30ي دخل معيار المحاسبة المالية رقم 

يجب  .ة التي تتعرض للمخاطر االئتمانيةموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات الماليالمتوقعة". سيطبق ن

 إجراء العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛ 

  واالفترااات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛اختيار النماذج 

  واع الرقم والترجيحات النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ السوق

 والمخاطر المصاحبة للخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و

  االئتمانية المتوقعة.ماثلة ألغراض قياس الخسائر من موجودات مالية م بنوكإنشاء 

يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تعريف صافي القيمة القابلة للتحقق على أنها 

سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف التقديرية الالزمة إلجراء 

 في االعتبار العوامل الخاصة بالمؤسسة.البيع، مع األخذ 

 إن خسارة االنخفاض في القيمة هي القيمة التي تزيد بها القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها القابلة لالسترداد.

ا. يجري البنك حالي ا و. 2020يناير  1يسري المعيار من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسمح بتطبيقه مبكر 

 على بيانات المالية الموحدة. 30معيار المحاسبة المالية رقم لتطبيق المبدئي لل المقدرا لألثر تقييم  
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 استخدام التقديرات واألحكام 4

فيما . ايهف المدرجة المبالغ لتحديد هاوتقديرات أحكامها استخدامب الموحدة المالية البيانات إعدادإطار  فيقامت اإلدارة 

 :والتقديرات األحكام أهم استخداميلي 

 المالية األدوات تصنيف

 صنفي نأ ينبغي كان إذا ما استثمار، اقتناء بشأن للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق عملية فيتقرر اإلدارة 

 ذلك في بما تم تحديده أو المتاجرة لغرض بها محتفظ) الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة استثمارات أنه على

 نية تثماراس كل يفتصنيعكس . الملكية حقوق خالل منالعادلة  لقيمةا أو المطفأة بالتكلفة ،(المال رأس استثمارات

 .التصنيف هذا على بناء مختلفة محاسبية اتلمعالج ويخاع استثمار بكل يتعلق فيما اإلدارة

 مالحظتها يمكن يةسوق بيانات إلى تستند ال افترااات باستخدام تقييمها تم التي األسهم الستثمارات العادلة القيمة

 افترااات امباستخدالتي تم تقييمها  لالستثمارات العادلة القيمة لتحديد الهامة والتقديرات األحكام المجموعة تستخدم

 .مالحظتها يمكن يةسوق بيانات إلى تستند ال

 بيانات إلى تندتس ال التي فتراااتاال باستخدام تقييمها تم التي لألدوات العادلة القيم حول معلومات عن اإلفصاح يتم

 .31رقم  يااحاإل في مالحظتها يمكن يةسوق

 مخصصات لخسائر االئتمان

 يتم تقييم الموجودات المحتسبة بالتكلفة المطفأة عن انخفاض القيمة على أساس مبي ن في السياسات المحاسبية الهامة.

 يمةالمق المالية الموجودات على تنطبق القيمة انخفاض مخصصات إلجمالي المقابل للطرف الخاصة المكونات إن

 للتدفقات اليةالح للقيمة اإلدارة تقديرات أفال على وتستند قيمتها في انخفاض هناك كان إذا ما لتحديد فردي بشكل

 للطرف ماليال الواع حول أحكام بواع النقدية التدفقات هذه تقدير عند اإلدارة تقوم. استالمها يتوقع التي النقدية

 لخصائصه، قاوف قيمتهانخفات  موجود كل تقييم يتم. به يتعلق امان ألي القابلة للتحقق القيمة وصافي المقابل

 من الستردادل القابلة النقدية التدفقات وتقدير التخارج استراتيجية مستقل بشكل االئتمان مخاطر إدارة تعتمد حيث

يئة تنظيم ه لوائح إلى باالستناد محددة مقابلة ألطراف بالنسبة القيمة النخفاض األدنى الحد تحديد يتم. األصل ذلك

 .مركز قطر للمال



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 )تابع(ستخدام التقديرات واألحكام ا 4

مخصصات انخفاض القيمة التي تم تقييمها بشكل جماعي خسائر االئتمان المتأصلة في محافظ التمويل التي  تشمل

تم قياسها بالتكلفة المطفأة بخصائص مخاطر ائتمان مشابهة عندما يكون هناك دليل مواوعي لالعتقاد بأنها تتامن 

جة ي انخفات قيمتها بشكل فردي. وعند تقييم الحاالبنود الت ولكن ال يمكن تحديدموجودات مالية انخفات قيمتها، 

إلى واع مخصصات جماعية، تاع اإلدارة في اعتبارها عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركيزات 

وعوامل اقتصادية. وألجل تقدير المخصص المطلوب، يتم واع افترااات لتحديد الطريقة التي يتم على أساسها 

صلة ولتحديد المعايير المطلوبة على أساس الخبرة التاريخية والظروف االقتصادية الحالية. تحديد الخسائر المتأ

تعتمد دقة المخصصات على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية عن مخصصات طرف مقابل معين ونموذج 

 االفترااات والمعايير المستخدمة في تحديد المخصصات الجماعية.

 النقد وما يعادله 5

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 
    

 8.319  14.704 النقد في الصندوق

 95.804  76.808 (ةجاري اتأرصدة لدى بنوك )حساب

 1.009.673  280.517 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 372.029  1.113.796 

 سالميةإتمثل اإليداعات لدى مؤسسات مالية اإليداعات ما بين البنوك في شكل استثمارات وكالة ومرابحة واستثمارات 

 . بفترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر أخرى

 مستحق من بنوك 6

اق أصلية تحقرة اسمااربة واستثمارات مالية أخرى بفتيمثل المستحق من بنوك اإليداعات بين البنوك في شكل مرابحة و

 .أكثر من ثالثة أشهر

 بالتكلفة المطفأة مدرجةاستثمارات  7

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
 887.905  156.520 استثمارات في صكوك

 5.312  (315) بالصافي، غير مطفأة عالوات/  (خصومات)

 156.205  893.217 

مليون  146، بلغت القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في محفظة الصكوك ما قيمته 2017ديسمبر  31كما في 

  .(2016ديسمبر  31في  لاير قطريمليون  897) لاير قطري



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 تمويليةموجودات  8

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
 1.642.904  1.722.919 تمويل مرابحة

 64.721  38.857 إجارة مدينةذمم 

 12.742  194 أخرى

 1.761.970 التمويليةموجودات الإجمالي 
 

1.720.367 

 (201.207) ربح مؤجل
 

(218.867) 

 (28.629)  (70.577) موجودات التمويليةانخفاض قيمة المخصص 

 1.490.186 يةموجودات التمويلالصافي 
 

1.472.871 

اد تقدم إلى الشركات المستثمر فيها والعمالء من األفر تمثل تمويالت المرابحة بشكل أساسي تسهيالت المرابحة التي

 األعمال المصرفية الخاصة للبنك. والشركات كجزء من

 التغيرات في مخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية 8/1

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  

  
مخصص 
  محدد

مخصص 
  اإلجمالي  جماعي

مخصص 
  محدد

مخصص 
 اإلجمالي  جماعي

             
 3.313  -  3.313  28.629  6.906  21.723  في بداية السنة

مخصص مكون خالل السنة، 
 25.316  6.906  18.410  41.948  (1.150)  43.098  (االستردادات)بالصافي من 

 28.629  6.906  21.723  70.577  5.756  64.821  في نهاية السنة

 ذمم مدينة 9

 تتكون الذمم المدينة مما يلي:
 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 
    

 261.457  330.286 ذمم تجارية مدينة

 (11.766)  (15.014) مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

 315.272  249.691 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 المخزون 10

 يتكون المخزون من اآلتي:  

 2016 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31 

    

 46.657  55.969 مواد خام 
 9.438  9.768 سلع غير تامة الصنع

 9.902  9.797 سلع تامة الصنع

 (1.884)  - صافي القيمة القابلة للتحقق إلى  انخفاض القيمةناقصا: 

 75.534  64.113 

 ملكيةاستثمارات في حقوق  11

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31  
    إيااحات 

     
 147.580  26.288 11/1 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 1.028.580  897.166 11/2 الدخل  بياناستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  923.454  1.176.160 

مليون لاير قطري مقابل  252بقيمة دفترية تبلغ  ملكيةاستثمارات في حقوق تم رهن  ،2017ديسمبر  31كما في 

 (.2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  421بعض مطلوبات تمويل المرابحة )

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات  11/1

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية على ما يلي:ستثمارات الاتشتمل 

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 
    

 121.292  - مدرجة*

 26.288  26.288 غير مدرجة **

 26.288  147.580 

لاير مليون  5مليون درهم إماراتي، وبالتالي قام بتحويل  150هذا االستثمار مقابل  2017باع البنك خالل سنة * 

 ، وسجل إجمالي ربح من البيعالدخل من احتياطي القيمة العادلة إلى بيانبخسارة القيمة العادلة صلة قطري ذات 

 .لاير قطريمليون  22بمبلغ 

 لاير مليون 26.3) 2017ديسمبر  31 في كما قطري لاير مليون 26.3 بقيمة مدرجة غير ماليةأوراق  س جلت** 

 .العادلة للقيمة به موثوق قياس غياب في القيمة انخفاض اناقص   بالتكلفة( 2016 ديسمبر 31 في قطري



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 )تابع( ملكيةاستثمارات في حقوق  11

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاستثمارات  11/2

 ما يلي:ك لكيةاستثمارات في حقوق معلى  بيان الدخلبالقيمة العادلة من خالل ستثمارات الاتشتمل 

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
    نوع االستثمار
 760.458  734.140 مساهمة في المشاريعرؤوس أموال استثمارات في 

 268.122  163.026 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 897.166  1.028.580 

 :الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات في التغيرات يلي فيما

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 

استثمارات 
بالقيمة 
من العادلة 

خالل حقوق 
 الملكية

استثمارات  
بالقيمة العادلة 

 بيانمن خالل 
 الدخل

استثمارات   اإلجمالي 
بالقيمة 

العادلة من 
خالل حقوق 

 الملكية

ستثمارات ا 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
 الدخل بيان

 اإلجمالي 

            

 1.408.949  1.283.546  125.403  1.176.160  1.028.580  147.580 في بداية السنة 

 11.666  11.666  -  5.394  5.394  - إاافات

 (3.883)  (3.883)  -  (201.934)  (80.642)  (121.292) استبعاد

 (86.253)  (86.253)  -  86.253  86.253  - تحويل

ة القيمتعديالت 
 (154.319)  (176.496)  22.177  (142.419)  (142.419)  - العادلة

 1.176.160  1.028.580  147.580  923.454  897.166  26.288 السنةفي نهاية 

 استثمارات عقارية 12

 :يلخص الجدول أدناه الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 

ستثمارات ا
عقارية 

 محتفظ بها
 لالستخدام

أعمال بناء  
 قيد التنفيذ

ستثمارات ا  اإلجمالي 
عقارية 

 محتفظ بها
 لالستخدام

أعمال بناء  
 قيد التنفيذ

 اإلجمالي 

            

 208.629  -  208.629  218.138  3.511  214.627 السنة في بداية

 9.042  3.511  5.531  40.104  38.103  2.001 إاافات

 القيمةتعديالت 
 467  -  467  (14.532)  -  (14.532) *العادلة

 في نهاية  

 218.138  3.511  214.627  243.710  41.614  202.096 السنة

مليون  1مليون لاير قطري إلى جانب  4.5بمبلغ  للعقاراتاحتياطي القيمة العادلة إجمالي تم إلغاء االعتراف ب* 

في بيان كخسارة المتبقي مليون لاير قطري  9مبلغ حصص غير مسيطرة، وتم االعتراف بصلة ب لاير قطري ذات

ا لالنخفاض في القيمة العادلة الدخل الموحد  .نظر 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 موجودات ثابتة 13

 
آالت 

  وماكينات
أراض 
  معدات  يومبان

أثاث 
  وتركيبات

 تحسينات
  سيارات  المباني

أعمال 
رأسمالية قيد 

 اإلجمالي  التنفيذ
                التكلفة

 280.693  2.041  1.910  13.521  67.415  48.664  72.556  74.586 2016يناير  1كما في 
 22.790  86  488  6.694  354  14.672  -  496 إاافات
 -  -  -  -  -  -  -  - تحويالت
 (1.346)  (953)  (41)  -  (5)  (347)  -  - / شطب استبعادات

 302.137  1.174  2.357  20.215  67.764  62.989  72.556  75.082 2016ديسمبر  31كما في 

                إهالك متراكم
 (112.582)  -  (1.087)  (4.123)  (23.929)  (33.690)  (6.927)  (42.826) 2016يناير  1كما في 

 (21.367)  -  (340)  (1.447)  (7.612)  (6.365)  (843)  (4.760) مصروف اإلهالك*
 355  -  6  -  5  344  -  - / شطب استبعادات

 (133.594)  -  (1.421)  (5.570)  (31.536)  (39.711)  (7.770)  (47.586) 2016ديسمبر  31كما في 

ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
2016 27.496  64.786  23.278  36.228  14.645  936  1.174  168.543 

                التكلفة
 302.137  1.174  2.357  20.215  67.764  62.989  72.556  75.082 2017يناير  1كما في 

 43.077  19.004  234  10.413  -  12.991  -  435 إاافات
 -  (726)  -  446  (2.441)  2.772  (1.721)  1.670 تحويالت
 (4.854)  -  -  (42)  (501)  (4.311)  -  - / شطب استبعادات

 340.360  19.452  2.591  31.032  64.822  74.441  70.835  77.187 2017ديسمبر  31كما في 

                إهالك متراكم
 (133.594)  -  (1.421)  (5.570)  (31.536)  (39.711)  (7.770)  (47.586) 2017يناير  1كما في 

 (22.058)  -  (287)  (2.325)  (5.153)  (8.691)  (840)  (4.762) هالك*اإل مصروف
 4.775  -  -  (473)  974  4.274  -  - / شطب استبعادات

 (150.877)  -  (1.708)  (8.368)  (35.715)  (44.128)  (8.610)  (52.348) 2017ديسمبر  31كما في 

ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
2017 24.839  62.225  30.313  29.107  22.664  883  19.452  189.483 

مليون لاير قطري  10.1مليون لاير قطري ) 10.6( بمبلغ 14ومصروف إطفاء )إيااح رقم  (2016مليون لاير قطري في  21.4مليون لاير قطري ) 22.1 مبلغ هالكاإل فومصر يتامن* 
.مصرفية غير أنشطةوالباقي إلى  ية مباشرةبنكأنشطة مصروفات منسوبة إلى ( 2016مليون لاير قطري في  12.5)مليون لاير قطري  10.5 ( مجمعة بمبلغ2016في 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 غير ملموسةموجودات  14
البرمجيات  

والنظام 
المصرفي 
  الرئيسي

العالمة 
التجارية 
والعالقات 
  التعاقدية

 
 
 

 اإلجمالي
      2016يناير  1في 

      التكلفة:
 68.501  34.969  33.532 الرصيد االفتتاحي 

 5.287  -  5.287 إاافات خالل السنة

 73.788  34.969  38.819 2016ديسمبر  31في 

      اإلطفاء
 (37.015)  (22.058)  (14.957) الرصيد االفتتاحي

 (10.068)  (6.456)  (3.612) طفاء للسنةإمصروف 

 (47.083)  (28.514)  (18.569) 2016ديسمبر  31في 

 26.705  6.455  20.250 2016ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

      
      2017يناير  1كما في 
      التكلفة:

 73.788  34.969  38.819 الرصيد االفتتاحي
 2.077  -  2.077 إاافات خالل السنة

 75.865  34.969  40.896 2017ديسمبر  31في 

      
      طفا اإل

 (47.083)  (28.514)  (18.569) الرصيد االفتتاحي
 (10.576)  (6.455)  (4.121) طفاء للسنةإمصروف 

 (57.659)  (34.969)  (22.690) 2017ديسمبر  31في 

 18.206  -  18.206 2017ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 موجودات ومطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع 15

 محتفظ بها للبيع استثمارات في حقوق الملكية 15/1

مقابل  حد استثماراتهأ، قام البنك بتوقيع اتفاقية بيع وشراء لبيع 2016ديسمبر  31في في أعقاب نهاية السنة المنتهية 

مليون لاير قطري في  86.3ستثمار بمبلغ االسلسلة من األقساط، وبناء على ذلك قام البنك بتصنيف وعرض 

، السنة. خالل 2016ر ديسمب 31الموجودات المحتفظ بها للبيع في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

مليون لاير قطري  16.5تفاقية البيع والشراء قام البنك بالتخارج الجزئي من قيمة المسبقة الشروط الوكجزء من 

 بقة وانقااء تاريخ التوقف الطويل، تمت إعادةسممن القيمة الدفترية، غير أنه ونظرا لعدم الوفاء بجميع الشروط ال

 .ملكيةاستثمارات في حقوق ية إلى تصنيف القيمة الدفترية المتبق

 عقاريةهياكل  15/2

، دخل البنك في هيكلة لالستثمار بشكل غير مباشر في عقارات في الواليات المتحدة األمريكية 2017 يونيوخالل 

، دخل البنك في هيكل لالستثمار بشكل غير 2017)"هيكل العقارات في الواليات المتحدة األمريكية"( وخالل يوليو 

ة المتحدة"( باستخدام شركات لغرض خاص مباشر في العقارات في المملكة المتحدة )"هيكل العقارات في المملك

 )"ويشار إليهما معا بـ "الهياكل العقارية"(. 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 )تابع(اد مصنفة كمحتفظ بها للبيع موجودات ومطلوبات مجموعة استبع 15

فيما بعد تم إيجار العقارات بالواليات المتحدة بموجب أحكام إجارة بينما عقارات المملكة المتحدة ممولة بشكل جزئي 

 جانب البنك من خالل عقد مرابحة مع وجود خيار اقتناء العقار المعني. من

تم توحيد الشركات لغرض خاص الخاصة بالهياكل العقارية من جانب البنك نتيجة لتطبيق قواعد التوحيد المحاسبي 

ى حيث يتوجب على الشركة توحيد الشركات لغرض خاص استنادا إل 23بموجب معيار المحاسبة المالي رقم 

الجوهر االقتصادي برغم حقيقة أن الشركة لغرض خاص ليست مملوكة قانونا من قبل البنك كما أنها غير مرتبطة 

 قانونا به. لدى الشركات لغرض خاص تمويالت متعلقة بالعقارات والتي ليس بها رجوع على البنك. 

من المساهمة في هيكل العقارات في الواليات المتحدة  %100ونسبة  %95قام البنك بشكل غير مباشر باقتناء نسبة 

األمريكية وهيكل العقارات في المملكة المتحدة على التوالي بنية بيع جزء هام منها لمستثمرين وهو يقوم في الوقت 

من هيكل  %95من الحصة من نسبة  %60.4قام البنك ببيع نسبة  السنةالحالي بتسويق منتجات الهيكل. خالل 

من هيكل العقارات في المملكة المتحدة  %100من نسبة  %36.3العقارات في الواليات المتحدة األمريكية ونسبة 

 رلمستثمريه. نتيجة لالستثمار في الهياكل العقارية واالستبعاد الجزئي منها سجل البنك زيادة في المساهمة غي

مليون لاير قطري. إن الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالهياكل العقارية تم عراها في  104رة بمبلغ المسيط

 البيانات المالية الموحدة على أنها "محتفظ بها للبيع".

 )أ( موجودات ومطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 لتالي:تحليل موجودات ومطلوبات الهياكل العقارية كا

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
    موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

    موجودات مالية
 -  16.858 نقد وما يعادله  

 -  16.858 إجمالي الموجودات المالية

    الموجودات غير المالية

 -  534.395 عقاريةاستثمارات   

 -  19.613 موجودات أخرى  

 -  554.008 إجمالي الموجودات غير المالية

 -  570.866 موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيعإجمالي 

    

    مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 -  350.041 مطلوبات مالية

 -  12.091 مطلوبات أخرى

 -  362.132 كمحتفظ بها للبيعمطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة إجمالي 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 )تابع(اد مصنفة كمحتفظ بها للبيع موجودات ومطلوبات مجموعة استبع 15

 تحليل نتائج األنشطة المستبعدة كالتالي:( ب)

 2017  2016 

    
 1.199  19.725 راداتإي

 -  (14.801) مصروفات

 1.199  4.924 صافي اإليرادات من األنططة المستبعدة

    إلى المنسوب

 1.199  2.214 حاملي حقوق ملكية البنك -

 -  2.710 الحصص غير المسيطرة -

 تحليل التدفقات النقدية لألنشطة المستبعدة كالتالي:( ج)

 2017  2016 

    
 -  (780) تدفقات نقدية تشغيلية

 -  (534.395) تدفقات نقدية استثمارية
 -  552.033 تدفقات نقدية تمويلية

 16.858  - 

 موجودات أخرى 16

 تتكون الموجودات األخرى من التالي:

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31  

    إيااح 
     موجودات غير مالية أخرى

 71.180  67.945  مدفوعات مقدما

 71.180  67.945  إجمالي الموجودات غير المالية األخرى

     
     موجودات مالية أخرى

 9.414  4.421  قابلة لالستردادودائع 

 9.846  12.424 28 مستحق من أطراف ذات عالقة

 3.956  4.069  مستحق من موظفين

 58.916  37.487  ذمم مدينة أخرى*

 82.132  58.401  إجمالي الموجودات المالية األخرى

 153.312  126.346  إجمالي الموجودات األخرى

مليون لاير قطري  7طري )مليون لاير ق 1.3يرادات المستحقة من صكوك بمبلغ األخرى اإلتتامن الذمم المدينة * 

لشريعة المفصح عنها في اإليااح رة المخاطر المتوافقة مع ا( وقيمة عادلة موجبة ألدوات إدا2016 ديسمبر 31 في

31/2. 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 مطلوبات تمويلية 17
 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
 36.427  305.393 معتمدة ودائع وكالة

 1.046.337  487.351 تمويل مرابحة

 17.464  20.231 تمويل إجارة

 812.975  1.100.228 

ي في عقود مطلوباتها التمويلية، التالمنصوص عليها الدين  التزاماتخالفت إحدى الشركات التابعة للبنك بعض 

مليون لاير  20مليون لاير قطري، وإجارة:  302)مرابحة:  مليون لاير قطري 322بمبلغ كانت قيمتها الدفترية 

. تتناقش إدارة الشركة التابعة حالي ا مع البنوك ذات الصلة من أجل إعادة 2017ديسمبر  31قطري( كما في 

م ت الدفع عند الطلب، ومن ثمالتفاوض حول الشروط. وإلى أن تتم إعادة التفاوض، فإن المبلغ ذو الصلة يستحق 

هذه البيانات المالية الموحدة على  30الجزء الخاص بمخاطر السيولة وإدارة التمويل في اإليااح ي عراه ف

 كمستحق عند الطلب.

 أرصدة العمال  18
 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
 83.989  92.093 الجارية العمالء حسابات

 24.407  7.883 ومرابحة ودائع وكالة

 108.396  99.976 العمال إجمالي أرصدة 

 مطلوبات أخرى 19
 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31  

    إيااح 
     مطلوبات غير مالية أخرى

 825  6.035  إيرادات غير محققة
 9.936  30.802  مقدمات وذمم دائنة أخرى

 10.761  36.837  إجمالي المطلوبات غير المالية األخرى

     
     أخرى مطلوبات مالية

 124.322  155.386  ذمم دائنة

 29.376  33.538  ذمم دائنة ذات صلة بالموظفين

 23.659  19.219  توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 65  13.723 28 مستحق ألطراف ذات عالقة

 8.271  14.059  ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة*

 185.693  235.925  إجمالي المطلوبات المالية األخرى

 196.454  272.762  إجمالي المطلوبات األخرى

تتامن الذمم الدائنة األخرى والمصروفات المستحقة القيمة العادلة السالبة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع * 
 .31/2ة كما هو مفصح عنها في اإليااح الشريعة اإلسالمي

 غير المقيدة حاملي حسابات االستثمارملكية حقوق  20

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 حسب النوع (أ

    
 2.681.783  1.702.980 حسابات األجل

 15.887  10.813 حاملي حسابات االستثمارربح مستحق الدفع لحقوق ملكية 

 1.713.793  2.697.670 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 )تابع(غير المقيدة  حاملي حسابات االستثمارملكية حقوق  20

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 حسب القطاع (ب

    

 153.104  154.753 فردي

 175.004  95.592 حكومي

 2.369.562  1.463.448 شركات

 1.713.793  2.697.670 

( حاملي حسابات االستثمارل %95وللماارب  %5)في األساس بنسبة مشاركة في األرباح النسب نظرا لشروط 

املي حعلى أساس اتفاقيات المااربة ولغرض ابطها مع معدالت األرباح السوقية العامة، قام البنك بزيادة دخل 

تنازل عنه الم ححصة الربت . كانغير المقيدة بالتنازل عن بعض من حصته في الربح كماارب حسابات االستثمار

 على النحو التالي: (2016مليون لاير قطري في  6.4مليون لاير قطري ) 2.1بمبلغ 

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
غير  حاملي حسابات االستثمار ملكية حقوقعائدات على 

 86.295 المقيدة في الربح قبل دخل البنك من المضاربة
 

87.190 

    ناقص:

 (81.470)  (82.113) غير المقيدة حاملي حسابات االستثمارالعائد على  -
حاملي حصة الربح المتنازل عنها من البنك لصالح  -

 (2.066) غير المقيدة حسابات االستثمار
 

(6.425) 

 3.341  4.555 حوافز الماارب -

 (84.554)  (79.624) غير المقيدة حاملي حسابات االستثمارإجمالي العائد ل

 2.636  6.671 صافي دخل البنك من الضاربة

 رأس المال  21
 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    مصرح به 
عادي سهم  250.000.000 (عاديسهم  250.000.000

 2.500.000 رياالت قطرية لكل سهم 10بواقع  )2016في 
 

2.500.000 

    
    مصدر ومدفوع

عادي سهم  200.000.000 (عاديسهم  200.000.000
 2.000.000 رياالت قطرية لكل سهم 10بواقع  )2016في 

 
2.000.000 

 اإليرادات والمصروفات من األنططة غير المصرفية 22
 2017  2016 
    

 436.947  366.820 مبيعات
 5.764  3.380 إيرادات أخرى

 442.711  370.200 إيرادات من أنشطة غير مصرفية
    

 (339.441)  (303.792) تكاليف مبيعات
 (79.760)  (79.659) مصروفات أخرى

 (25.305)  (28.728) تمويلتكاليف 
 -  (9.016) من االستثمارات العقاريةخسارة القيمة العادلة 

 (444.506)  (421.195) مصروفات أنشطة غير مصرفية

 (1.795)  (50.995) صافي الدخل من األنشطة غير المصرفية



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و

 

 

33  

 إيرادات أخرى 23
 2017  2016 
    

 43.307  (10.967) األجنبي*النقد فروق الربح من )الخسارة( / صافي 
 8.925  8.344 إيرادات إيجار

 9.636  10.077 إيرادات متنوعة

 7.454  61.868 

ما هو مفصح عنه في اإليااح * يتامن القيمة العادلة غير المحققة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة ك
 .31/2رقم 

 مصروفات تطغيلية أخرى 24
 2017  2016 
    

 22.500  22.500 مصروفات إيجار
 18.304  8.003 خدمات مهنية

 27.867  23.954 مصروفات أخرى

 54.457  68.671 

 للسهم ة/ المخفضةاألساسي اتعائدال 25

سهم أللمساهمي البنك والمتوسط المرجح لعدد ا ةالمنسوب ةرالخساصافي بناء على  لسهمأساسية ل اتيتم احتساب عائد
 .سنةخالل ال القائمة

  2017  2016 
    حإياا 

     العائدات األساسية للسهم

 أنشطةالبنك من لمساهمي  المنسوبةالخسارة صافي 
 (266.886)  (274.184)  مستمرة
 1.199  4.924 15/2 عدةمستب أنشطةالبنك من لمساهمي المنسوب  الربحصافي 

 (265.687)  (269.260)  البنكلمساهمي  ةالمنسوبالخسارة  صافي

 200.000  200.000  إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (1.34)  (1.37)  لاير قطري -من أنشطة مستمرة لسهم ألساسية لا الخسارة
 0.01  0.02  ريلاير قط -من أنشطة مستبعدة لسهم ألساسية لا اتعائدال

 (1.33)  (1.35)  لاير قطري -لسهم ألساسية لا الخسارة

 .لسهمالمخفض لعائد العادل للسهم ت ةاألساسي اتعائدال، فإن هاممخفض نظرا لعدم وجود أثر 

 محتملة مطلوبات 26

 في نهاية السنة:التالية المحتملة  المطلوباتلدى المجموعة 

  
ديسمبر  31

2017  

 ديسمبر 31
2016 

     
 913  -  خطابات االعتماد
 74.654  202.601  خطابات الامان

 133.341  40.589  تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

  243.190  208.908 

المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مفصح عنها في اإليااح 
 .31/2رقم 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 التزامات 27

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

    
    التشغيليمقابل التأجير  التزامات

 71.797  50.335 أكثر من سنة واحدة
 27.522  26.547 ال تزيد عن سنة واحدة

 76.882  99.319 

 22.306  48.206 التزامات ذات صلة باالستثمارات
 729  2.851 رأسماليةصروفات تشغيلية وبم التزامات

 127.939  122.354 

 العالقة  ذاتاألطراف  وأرصدة معامالت  28

 مهم نفوذ ممارسة أو اآلخر الطرف على السيطرة على القدرة طرف لدى كان إذا عالقة ذات أنها األطراف تعتبر

 ينالمهم المالكين على العالقة ذات األطراف تشتمل. والتشغيلية المالية القرارات صنع في اآلخر الطرف على

 إدارة موظفي وكبار اإلدارة، مجلس وأعااء مهما، نفوذا والمالكين المجموعة عليها تمارس التي والكيانات

 كاتوالشر الزميلة والشركات عليها يسيطرون أو يملكونها التي والكيانات المقربين، العائلة وأفراد المجموعة،

 :المالية البيانات عليها اشتملت التي العالقة ذات األطراف يخص فيما ومعامالت أرصدة يلي فيما .التابعة

 2017ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في   

 إيااحات 

 طركات تابعة
أعضا  / 

 مجلس إدارة

طركات  
 زميلة

 جمالياإل 

       الموحدأ( بيان المركز المالي 
 128.749  121.728  7.021 8 تمويليةموجودات 

 12.424  -  12.424 16 موجودات أخرى
 13.723  -  13.723 19 مطلوبات أخرى

       
       الموحدب( بيان الدخل 

 7.679  7.316  363  الدخل من الموجودات التمويلية
 19.871  19.871  -  إيرادات توزيعات أرباح

 
 2016ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في   

 إيااحات 

 شركات تابعة
/ أعااء 

 مجلس إدارة

شركات  
 زميلة

 جمالياإل 

       الموحدأ( بيان المركز المالي 
 120.047  114.460  5.587 8 موجودات تمويلية 
 9.846  -  9.846 16 موجودات أخرى 
 65  -  65 19 مطلوبات أخرى

       
       الموحدب( بيان الدخل 

 11.817  11.622  195  الدخل من الموجودات التمويلية
 4.285  4.285  -  إيرادات توزيعات أرباح



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةكما في و
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 )تابع(العالقة  وأرصدة األطراف ذوي معامالت  28

 :فيما يلي مكافآت كبار موظفي اإلدارة

    2017  2016 
       اإلدارة العلياكبار موظفي مكافآت  (ج

 32.135  27.691    موظفي اإلدارة كبار

 522  536    مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

    28.227  32.657 

 الزكاة 29

 وموتق .المساهمين عن نيابة الزكاة دفع أو بتحصيل المجموعة تقوم وال. مباشرة الزكاة دفع المساهمون يتحمل

 ويتم ةالشرعي الرقابة هيئة قبل من معتمد أساس على المساهمين قبل من المستحق الزكاة مبلغ باحتساب المجموعة

 0.137كانت بمبلغ  2017ديسمبر  31 في المنتهية بالسنة يتعلق فيما المستحقة الزكاة إن .بذلك المساهمين إخطار

 (.2016في  لاير قطري 0.100) مملوك سهم لكل لاير قطري

 بها المتعلقة المخاطـر وإدارة الماليـة األدوات 30

 المالية األدوات وتصنيف تعريف

 نقدال أرصدة المالية الموجودات وتتامن. للمجموعة المالية وااللتزامات الموجودات جميع المالية األدوات تتامن

 للبنوك يةوالتمويل االستثمارية والعمليات األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى واالستثمارات الجارية والحسابات

 اليةالم األدوات تتامن كما .المالية والمؤسسات للبنوك والمستحق العمالء أرصدة المالية االلتزامات وتتامن

 .المالي المركز بنود خارج بنود امن المدرجة المحتملة والمطلوبات التعاقدية تااللتزاما

 بها طيرتب وما المالية األدوات ألهم والقياس اإلثبات أسس بشأن المتبعة المحاسبية السياسات 3 رقم اإليااح يفسر

 . ومصروفات إيرادات من

  المالية لألدوات العادلة القيمة

 أطراف ينبفي معاملة منظمة  التزامسعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو يمكن دفعه لتحويل ال هي العادلة القيمة إن

 المتبعة التقييم اتلسياس وفقا فردي بشكل استثمار لكل العادلة القيمة تحديد يتم .مشاركة في السوق في تاريخ القياس

 .3/11 باإليااح والمبينة المجموعة قبل من

  المخاطر إدارة

 للمجموعة التنظيمي واإلطار المخاطر إدارة وتهدف.  التجارية المجموعة أنشطة من يتجزأ ال جزءا المخاطر تعتبر

 لمخاطرا إدارة وتتم .المجموعة أنشطة تتامنها التي الرئيسية للمخاطر مستمرة وإدارة تطويرية إجراءات واع إلى

 المخاطر إدارة عملية إن. األخرى والاوابط المخاطر حدود مراعاة مع ومتابعتها وقياسها تحديدها عملية خالل من

 المتعلقة المخاطر مسؤولية تتحمل المجموعة في وحدة وكل. المجموعة ربحية الستمرار كبيرة أهمية ذات هذه

 ةالسيول ومخاطر االئتمان ومخاطر االستثمار مخاطر في متمثلة مخاطر لعدة المجموعة وتتعرض.  بمسؤولياتها

 شاطبن تتعلق التي الخارجية األخرى والمخاطر التركيز مخاطر إلى باإلاافة التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر

 أساسي صرعن هي بفاعلية بشأنها تقارير وتقديم المخاطر ومراقبة وقياس تحديد على المجموعة قدرة وتعتبر. العمل

 . وربحيتها للمجموعة التشغيلية للفلسفة
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  الحوكمةو المخاطر إطار

 الممارسات جميع في إدراجها وتم المؤسسة ثقافةمن  ال يتجزأ جزءا المجموعة في المخاطر إدارة آلية تمثل

 يذيةالتنف اللجنةعدد من اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة بما في ذلك و( المجلس) اإلدارة مجلس أعااء إن. والعمليات

 يف يساهمون جميعهم الرئيسيين والمدراء العليا اإلدارةلجان اإلدارة ووولجنة االمتثال  والمخاطر التدقيق لجنةو

 .المجموعة مستوى على للمخاطر الفاعلة اإلدارة

 إلدارة فعال إطار وجود من والتأكد المجموعة مخاطر تجاه العام الجو خلق في العامة المسؤولية المجلس يتحمل

 . المجموعة مخاطر إلدارة واالستراتيجيات السياسات بمراجعة دورية بصورة المجلس يقوم. المخاطر

 أن نم والتأكد المخاطر إدارة وحدود وإرشادات سياسات تنفيذ مسؤوليةواالمتثال  والمخاطر التدقيق بلجنة يناط 

االمتثال و والمخاطر التدقيق ولجنة المجلس من لكل مستقلة مراقبة المخاطر إدارة قسم يقدم. مفعلة العمليات مراقبة

 .المخاطر وتدير تمتلك بدورها التي االستثمارية الوحدات مع قرب عن والعمل

  االستثمار مخاطر

 قساماأل طريق عن مكثفة مهنية دراسات إجراء خالل من وتقييمها استثمارات في حقوق الملكية مخاطر تحديد يتم

 ال أسواق في استثمارات بديهي بشكل الخاصة الحصص في المجموعة استثمارات تعتبر .العالقة ذات االستثمارية

 تخاع وال للتحوط قابلة غير عام بشكل االستثمارات هذه وتكون .الصاعدة األسواق في عادة وهي بالسيولة تمتاز

 مارسةم يتم. مباشرة وسائل استخدام خالل منمخاطرها  من للحد تسعى المجموعة فإن وبالتالي. السريع للتسييل

 فيها المستثمر للشركة اإلدارة مجلس في التواجد خالل من جوهرية بصفة وذلك االستثمار عملية بعد المخاطر إدارة

 إلى موتقد دوري بشكل االستثمارات مراجعة عملية تتم.  الخاصة الحصص الستثمار الزمنية الفترة خالل وذلك

 قسم خالل من واألداء بالمخاطر المرتبطة المخاوف مع التعامل يتم .مراجعتها أجل من االستثمار إدارة لجنة

 .االستثمار إدارة لجنة إشراف تحت وذلك االستثمار إدارة عن المسؤول االستثمار

  االئتمان مخاطر  

 وفاء عدم بسبب المكتسب الربح أو المال رأس لخسارة المجموعة تعرض احتمال مخاطر هي االئتمان مخاطر

 طريق عن االئتمان مخاطر ومراقبة بإدارة المجموعة تقوم. التعاقدية بالتزاماتهم األخرى األطراف أو عمالئها

 الجغرافية توالتركيزا العالقة ذات واألطراف األخرى األطراف من قبولها الممكن المخاطر حجم على حدود واع

 .الحدود تلكل بالنسبة التعرض للمخاطر مراقبة طريق عن والصناعية

 .المالي للمركز كبنود االئتمان لمخاطر المعراة للمبالغ األقصى الحد أدناه المبين الجدول يظهر

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31  
    إيااحات 

 95.804  76.808 5 أرصدة لدى البنوك
 1.009.673  280.517 5 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 355.000  477.218 6 مستحق من بنوك
 893.217  156.205 7 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 1.472.871  1.490.186 8 ت تمويليةموجودا
 249.691  315.272 9 ذمم مدينة

مصنفة كمحتفظ بها موجودات مالية لمجموعة استبعاد 
 16.858 15 للبيع

 
- 

 82.132  58.401 16 أخرىمالية  موجودات

  2.871.465  4.158.388 
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 جودة االئتمان

 تحليل جودة االئتمان للموجودات التمويلية القائمة كالتالي:

ديسمبر  31 
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

    

    متجاوزة لموعد االستحقاق ولكن لم تنخفض قيمتها )تحت المالحظة(
 99.277  - يوًما 1-30

 -  23.838 يوًما 31-90

 23.838  99.277 

    انخفضت قيمتها فرديًا )دون المستوى وأدنى(
 15.155  64.594 يوًما 1-30

 -  13.997 يوًما 31-90
 37.264  14.501 يوًما 91-180

 -  8.919 يوًما 181-270
 -  23.933 يوًما 271-360

 125.944  52.419 

 .يمتهق نخفضللموجودات التمويلية وللموجودات المالية األخرى موعد استحقاقه ولم تالرصيد المتبقي  يتجاوزلم 

   المخاطر

درجة واالستثمارات المامن النقد وما يعادله والمستحق من بنوك  البنوك لدى واإليداعات البنوك لدى األرصدة فقط

 : ملخص على النحو التالي خارجي تصنيف لهابالتكلفة المطفأة 

ديسمبر  31 
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

    

AAA  إلىA- 827.047  1.732.712 
BBB إلى +B- 163.701  620.982 

 -  - غير مصنفة

 مع اناالئتم بمخاطر تتعلق جوهرية تركيزات لديها المصرفية، األسواق في نشطا مشاركا باعتبارها المجموعةإن 

         ينمقابل ينطرفك ينكبن لدى أرصدة المجموعة لدى كان ،2017ديسمبر  31 وفي. األخرى المالية المؤسسات

مليون لاير قطري في  250) مليون لاير قطري 250 من أكثر إجمالية بمبالغ( 2016ديسمبر  31بنوك في  3)

 31 لاير قطري في مليار 1.37) قطريلاير  مليار 0.64 الودائع هلهذ اإلجمالي المبلغ وكان .(2016ديسمبر  31

 :اآلتي النحو على مواح االئتمان مخاطر ذات المالية المجموعة موجوداتل الجغرافي التوزيع إن (.2016ديسمبر 

ديسمبر  31 
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

    

 3.047.396  2.302.789 قطر
 712.727  415.085 اإلمارات العربية المتحدة

 181.423  4.435 األوسطالشرق آسيا و
 9.845  24.380 أمريكا الشمالية

 206.997  124.776 أخرىدول أوروبا و

 2.871.465  4.158.388 
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 :اآلتي النحو على القطاع حسب علىالمالية  الموجوداتبنود  توزيع يظهر

ديسمبر  31 
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

    

 2.082.717  954.675 الخدمات المالية
 24.798  44.301 التصنيع

 1.240.844  318.155 مقاوالتالعقارات وال

 8.555  4.478 التكنولوجيا
 -  - البترول والغاز

 801.474  1.549.856 أخرى

 2.871.465  4.158.388 

 التمويل وإدارة السيولة مخاطر

 ما تىم المالية بالتزاماتها للوفاء للمجموعة الكافية السيولة توفر عدم من الناشئ بالخطر السيولة مخاطر تعرف

 لوفاءل األوقات جميع في الالزمة السيولة توفر من التأكد في السيولة إدارة في المجموعة منهج ويتمثل .استحقت

 أو بولةمق غير خسائر وقوع بدون الصعبة أو الطبيعية الظروف ظل في سواء استحقت ما متى المالية بالتزاماتها

 .سلبا للتأثر المجموعة سمعة تعرض

 كبالبن الخاصة والمطلوبات المالية موجوداتلل السيولة بواع المتعلقة المعلوماتعلى  الخزانة إدارة تحصل

 بمحفظة الخزانة إدارة وتحتفظ. المتوقعة المستقبلية األعمال عن والناشئة المتوقعة النقدية التدفقات وتفاصيل

 .عامة بصفة البنك لدى كافية سيولة على الحفاظ لامان األجل قصيرة السائلة الموجودات

 ولىتت والتي وااللتزامات الموجودات إدارة لجنة قبل من واالعتماد للمراجعة السيولة وإجراءات سياسات وتخاع

 .منتظم بشكل البنك لدى السيولة بواع المتعلقة التقارير استالم أياا
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 .تسدد أو تسترد متى أساس على مبينة المالية وااللتزامات موجوداتلل تحليال أدناه الجدول يظهر

  الطلب  تحت 
 3أقل من 
  أطهر

 6إلى  3من 
  أطهر 

 12إلى  6من 
  طهرا

سنة واحدة 
 اإلجمالي  سنوات 5إلى 

            2017ديسمبر  31في 
            المالية الموجودات

 372.029  -  -  -  272.341  99.688 وما يعادله نقد
 477.218  -  -  365.001  112.217  - مستحق من بنوك
 156.205  156.205  -  -  -  - بالتكلفة المطفأة استثمارات مدرجة

 1.490.186  1.253.748  66.010  28.342  116.986  25.100 تمويلية موجودات
 315.272  134.959  79.578  33.694  64.808  2.233 ذمم مدينة

 923.454  923.454  -  -  -  - ملكيةاستثمارات في حقوق 
 16.858  -  -  -  -  16.858 مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيعالية لمموجودات 

 58.401  48.926  4.489  2.780  2.206  - أخرى موجودات مالية

 3.809.623  2.517.292  150.077  429.817  568.558  143.879 الماليةالموجودات إجمالي 

            
            غير المقيدة حاملي حسابات االستثمارل وحقوق الملكيةالمالية  المطلوبات

 812.975  47.552  -  443.732  -  321.691 مطلوبات تمويلية
 99.976  -  -  -  -  99.976 العمالء أرصدة

 235.925  54.472  67.828  42.552  46.559  24.514 أخرى مطلوبات مالية
 1.713.793  -  135.637  150.073  1.428.083  - غير المقيدة حاملي حسابات االستثمارملكية حقوق 

 362.132  351.015  3.940  698  6.479  - مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 غيراالستثمار  لحاملي حسابات وحقوق الملكيةالمالية  المطلوباتإجمالي 
 3.224.801  453.039  207.405  637.055  1.481.121  446.181 المقيدة

 584.822  2.064.253  (57.328)  (207.238)  (912.563)  (302.302) صافي فرق السيولة

   584.822  (1.479.431)  (1.422.103)  (1.214.865)  (302.302) فرق المتراكمال يصاف

 243.190  164.512  32.306  22.018  24.354  - *مطلوبات محتملة

 127.939  50.335  12.477  882  64.245  - التزامات

 .31مفصح عنها في اإليااح  * المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المالية المتوافقة مع الشريعة
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 .تسدد أو تسترد متى أساس على مبينة المالية وااللتزامات موجوداتلل تحليال أدناه الجدول يظهر

  عند الطلب  
 3أقل من 
  أطهر

 6إلى  3من 
  أطهر 

 12إلى  6من 
  طهرا

سنة واحدة 
 اإلجمالي  سنوات 5إلى 

            2016ديسمبر  31في 
            المالية الموجودات

 1.113.796  -  -  -  1.009.673  104.123 وما يعادله نقد
 355.000  -  -  155.000  200.000  - مستحق من بنوك
 893.217  728.893  164.324  -  -  - بالتكلفة المطفأة استثمارات مدرجة

 1.472.871  1.322.893  14.046  90.231  45.680  21 تمويلية موجودات
 249.691  500  78.290  66.531  101.610  2.760 ذمم مدينة

 1.176.160  818.605  197.789  99.214  60.552  - ملكيةاستثمارات في حقوق 
 86.253  -  -  -  86.253  - موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 82.132  43.272  6.570  7.836  24.454  - أخرى موجودات مالية

 5.429.120  2.914.163  461.019  418.812  1.528.222  106.904 الماليةالموجودات إجمالي 

            
            غير المقيدة حاملي حسابات االستثمارل وحقوق الملكيةالمالية  المطلوبات

 1.100.228  45.508  29.806  736.824  288.090  - مطلوبات تمويلية
 108.396  7.852  16.555  -  -  83.989 العمالء أرصدة

 185.693  26.242  32.730  42.238  60.080  24.403 أخرى مطلوبات مالية
 2.697.670  -  161.447  237.321  2.298.601  301 غير المقيدة حاملي حسابات االستثمارملكية حقوق 

 غيراالستثمار  لحاملي حسابات وحقوق الملكيةالمالية  المطلوباتإجمالي 
 4.091.987  79.602  240.538  1.016.383  2.646.771  108.693 المقيدة

 1.337.133  2.834.561  220.481  (597.571)  (1.118.549)  (1.789) صافي فرق السيولة

   1.337.133  (1.497.428)  (1.717.909)  (1.120.338)  (1.789) فرق المتراكمال يصاف

 208.908  34.665  40.670  51.856  81.717  - *مطلوبات محتملة

 122.354  71.797  13.761  13.761  23.035  - التزامات

 .31مفصح عنها في اإليااح  * المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المالية المتوافقة مع الشريعة
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  السوق مخاطر

 للتغيرات جةنتي المالية لألدوات المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة في تقلبات مخاطر هي السوق مخاطر

 تصنف .والسلع األسهم وأسعار األجنبية العمالت صرف ومعدالت الربح معدالت مثل السوق متغيرات في السلبية

 . مدرجة وغير مدرجة شركات في استثمارات إلى السوق لمخاطر التعرض المجموعة

  الربح معدل مخاطر

 أو بليةالمستق النقدية التدفقات على يؤثر مما الربح معدالت في تقلبات احتمال نتيجة هي الربح معدل مخاطر إن

 :التالي في محصور الربح معدالت لمخاطر المجموعة تعرض مدى إن.  المالية لألدوات العادلة القيم

 ؛"(مالية مؤسسات لدى إيداعات" كـ تصنيفها تم التي) المالية المؤسسات لدى المجموعة إيداعات 

 ؛"(المطفأة بالتكلفة استثمارات" كـ تصنيفها تم التي) للمجموعة االستثمارية الصكوك 

 و ؛"(تمويلية موجودات" كـ تصنيفها تم التي) للمجموعة المرابحة استثمارات 

 (.مطلوبات تمويلية"  كـ تصنيفها تم التي)من مؤسسات مالية  المجموعةتي اقتراتها ال المبالغ" 

. األخرى المتغيرات جميع ثبات مع الربح معدالت في أساس نقطة 100 لتغير الحساسية معدل اآلتي الجدول يواح

 .  المواحة الزيادة لتأثير ومقابال مساويا يكون أن المتوقع من الربح معدالت في االنخفاض تأثير إن

 
ديسمبر  31

2017  

 التغير في  
 نقاط األساس

/+(-)  

ثير على أالت
صافي الربح 
/ الخسارة 

 /+(-) 

      الموجودات
 2.805  100  280.517 إيداعات لدى مؤسسات مالية

 4.772  100  477.218 مستحق من بنوك
 1.562  100  156.205 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 14.902  100  1.490.186 تمويلية موجودات
      

لحاملي حسابات  وحقوق الملكية المطلوبات
      غير المقيدة االستثمار

 (8.130)  100  812.975 مطلوبات تمويلية
 (17.138)  100  1.713.793 يدةغير المقلحاملي حسابات االستثمار  حقوق الملكية

استبعاد مصنفة كمحتفظ مالية لمجموعة مطلوبات 
 (3.500)  100  350.041 بها للبيع

     (4.727) 
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ديسمبر  31

2016  

 التغير في  
 نقاط األساس

/+(-)  

ثير على أالت
صافي الربح 
/ الخسارة 

 /+(-) 
      الموجودات

 10.097  100  1.009.673 إيداعات لدى مؤسسات مالية
 3.550  100  355.000 مستحق من بنوك

 8.932  100  893.217 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 14.729  100  1.472.871 تمويلية موجودات

      
لحاملي حسابات  وحقوق الملكية المطلوبات
      غير المقيدة االستثمار

 (11.002)  100  1.100.228 مطلوبات تمويلية
 (26.977)  100  2.697.670 يدةغير المقلحاملي حسابات االستثمار  حقوق الملكية

     (671) 

 األجنبية العمالت مخاطر
. ةاألجنبي العمالت صرف معدالت في التغيرات نتيجة المالية، األدوات قيمة تقلبات مخاطر هي العملة مخاطر إن

 على ظةالمحاف من للتأكد منتظم بشكل المراكز مراقبة يتم.  العملة حسب المراكز على حدود بواع المجلس قام لقد

 .  المواوعة الحدود امن المراكز

 ذهه يخص فيما للمجموعة العملة خطر فإن وعليه باللاير القطري المرتبطة بالعمالت قائمة أدناه الجدول يظهر

 . ائيال يعتبر العمالت

 (لاير القطري)بما يعادل الللمخاطر التعرض  

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 
    ةالعمل

 571.061  299.962 الدوالر األمريكي

 114.389  (18.712) الدرهم اإلماراتي

 267  877 اللاير السعودي

 مقابل ،باللاير القطري المرتبطة العمالت لغير العملة، صرف سعر في %5 بنحو التغير تأثير أدناه الجدول يظهر

 الملكية حقوق في التغيرات وقائمة الموحدة الدخل قائمة في ثابتة األخرى المتغيرات جميع بقاء مع اللاير القطري

 .المواحة الزيادة لتأثير ومقابال مساويا يكون أن المتوقع من العمالت أسعار في النقص تأثير إن .الموحدة

 (-الربح )+/  على صافيالتأثير   (لاير القطري)بما يعادل الللمخاطر التعرض  

 2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31  2016 ديسمبر 31  2017ديسمبر  31 

        العملة
 2.633  (1.200)  52.651  (24.002) اإلسترلينيالجنيه 
 526  370  10.513  7.394 اليورو

 2  1  49  21 الدينار األردني
 24.004  19.893  480.080  397.852 الليرة التركية

 2  2  32  32 الدينار الكويتي

 السلع أسعار مخاطر

 .السلع أسعار لمخاطر معراة غير فإنها فيها للمتاجرة سلع محفظة بأي حاليا تحتفظ ال المجموعة أن حيث
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  التشغيل مخاطر

 بشريةال واألخطاء التالعبات أو الابط أدوات أو النظام في فشل بسبب خسارة وقوع خطر التشغيل مخاطر تمثل

 لتشغيلا مخاطر بإدارة المجموعة تقوم. وتشريعية قانونية ونتائج وسمعة مالية خسارة إلى تؤدي أن الممكن من والتي

 لداخليا التدقيق شامال والموازنة الداخلي والفحص الوظيفي الفصل فكرة وتفعيل مناسبة ابط أدوات خالل من

 ياتعمل تسهيل خالل من بالبنك التشغيل مخاطر إدارة تسهيل المخاطر إدارة دائرة تتولى.  االلتزام مدى وفحص

 المخاطر اتومؤشر الرقابية والاوابط المخاطر تقييم عمليات البنك ويتبنى. التشغيل مخاطر وإدارة ومراقبة تحديد

 .رةإدا كل في بها المعمول الرئيسية

  التركز مخاطر

 لجغرافيا اإلقليم نفس في أنشطة في أو متشابهة تجارية أنشطة في المتعاملة األطراف تدخل عندما التركزات تظهر

 تتأثر يةالتعاقد بالتزاماتها الوفاء على مقدرتها يجعل مما ةاالقتصادي السمات نفس لها األنشطة تلك تكون عندما أو

 لتأثيرل التركزات مخاطر وتشير. أخرى تغيرات أي أو سياسية أو اقتصادية تغيرات بروز حالة في متشابه بشكل

 .يفرد مدين أو جغرافي موقع أو صناعي قطاع على تطرأ قد التي للتطورات نتيجة المجموعة أداء في النسبي

 المال رأس إدارة

 أسلر التشريعية بالمتطلبات المجموعة التزام مدى من التأكد هو المجموعة مال رأس إدارة من الرئيسي الغرض إن

 .نللمساهمي القيمة من وترفع أنشطتها تدعم بحيث صحية رأسمالية بمعدالت المجموعة احتفاظ من والتأكد المال

 ةصادياالقت األوااع في الجارية التغيرات ظل في لها التعديالت ببعض وتقوم مالها رأس هيكلة المجموعة وتدير

 لمدفوعةا األرباح بتعديل المجموعة تقوم قد المال رأس هيكلة تعديل أو على وللحفاظ. ألنشطتها المخاطر وخصائص

 بواع للمال قطر مركز تنظيم هيئة تقوم.  جديد مال رأس إصدار أو للمساهمين المال رأس إرجاع أو للمساهمين

 تنظيم ةهيئ تطالب الحالية، المال رأس متطلبات تطبيق إطار في. عام بشكل للمجموعة المال رأس متطلبات ومراقبة

وفقا لما حددته القواعد  %10.5 الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال عند على بالحفاظ المجموعة للمال قطر مركز

 . 2014االحترازية لألعمال المصرفية لسنة 

 : فئتين إلى المجموعة مال رأس مصادر تنقسم

 وحقوق المدورة واألرباح وعالوة اإلصدار التقليدي المال رأس تتامن والتي المال، رأس من األولى الفئة 

 بنودب تتعلق أخرى تشريعية وتعديالت الملموسة غير والموجودات بالشهرة الخاصة الخصومات بعد األقلية

 .المال رأس كفاية حساب لغرض وذلك مختلفة بطريقة معاملتها يتم ولكن الملكية حقوق داخل

 استثمارات لىع المحققة غير باألرباح المتعلقة العادلة القيمة احتياطي تتامن والتي المال، رأس من الثانية الفئة 

 ياطياتاحت إلى باإلاافة الملكية، حقوق خالل من العادلة بالقيمة مدرجة كاستثمارات مصنفة حقوق ملكية في

 .العمالت صرف أسعار فروق

 لدمجا في تدخل لم التي التابعة الشركات في لالستثمارات الدفترية القيمة المال رأس من الخصومات تتامن

 حسبب الموزونة الموجودات تحديد يتم.  أخرى تشريعية وبنود البنوك أموال رؤوس في واالستثمارات التشريعي،

 المركز قائمة خارج وبنود موجوداتلل المخاطر مستويات اختالف لتعكس معينة متطلبات أساس على المخاطر

 .المالي
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 )تابع( المال رأس إدارة
 لقب من حددت كما المال رأس متطلبات يفوق أو يساوي بما األوقات جميع في تحتفظ أن هو المجموعة سياسة إن

 مت. سنةال خالل المال لرأس المجموعة إدارة في جوهرية تغيرات أي هناك تكن لم.  للمال قطر مركز تنظيم هيئة

 للمال قطر مركز تنظيم هيئة من الصادرة المال رأس كفاية إلرشادات وفقاالمجموعة  مال رأس كفاية معدل حساب

 :اآلتي النحو على

 
ديسمبر  31

2017  

ديسمبر  31
2016 

    

 8.732.266  8.189.020 المخاطر بحسب المخفضة الموجودات إجمالي

 2.000.000  2.000.000 المال رأس
 (561)  - احتياطيات

 (200.754)  (470.014) مدورة أرباح)عجز متراكم( / 
 76.366  166.885 مسيطرة غير حصة

 (26.705)  (18.206) ملموسة غير موجودات
 (17.993)  - تعديالت تنظيمية أخرى

 1.830.353  1.678.665 المؤهلة االحتياطي وأرصدة األموال رؤوس إجمالي

الموجودات المخفضة  إجمالي من كنسبة الالم سأر مصادر إجمالي
 %20.96  %20.50 بحسب المخاطر

 أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الطريعة 31

 عقود مبادلة معدالت الربح 31/1

عقود المبادالت هي التزامات بمبادلة مجموعة واحدة من التدفقات النقدية بأخرى. في حالة عقود مبادالت الربح، 

مة بعملة واحدة دون مبادلة األصل.تتبادل األطراف المقابلة بصفة عامة   مدفوعات أرباح ثابتة ومعو 

 وعد أحادي الجانب بطرا  / بيع عمالت 31/2

إن الوعود أحادية الجانب بشراء / بيع عمالت هي وعود إما بشراء أو بيع عملة معينة بسعر معين وبتاريخ في 

الوعود عن طريق تبادل عروض الشراء / البيع وقبولها بين تنفيذ المستقبل. تتم المعامالت الفعلية في تواريخ 

بة والسالبة لألدوات المالية إلدارة المخاطر المتوافقة مع األطراف المعنية. ي بين الجدول أدناه القيمة العادلة الموج

حجام أالشريعة إلى جانب القيم االفترااية حسب فترة االستحقاق. إن القيم االفترااية، التي تعطي مؤشرا على 

تمان ئالمعامالت القائمة في نهاية السنة، ليس بالارورة أن تعكس مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية ومخاطر اال

 القيمة العادلة. مشتقات والسوق التي يمكن تحديدها عن طريق

  
القيمة العادلة 

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
القيمة 

  االفتراضية
 3أقل من 
  طهر 12-6  طهور

 5سنة إلى 
 سنوات

ديسمبر  31
2017             

عقود مبادلة 
 120.120  -  107.853  227.973  (1.090)  1.191  معدالت الربح
وعود أحادية 

الجانب بشراء / 
 27.306  3.310  802.537  833.153  (6.136)  3.151  بيع عمالت

خيارات عملة 
 -  -  -  -  -  -  السداد

  4.342  (7.226)  1.061.126  910.390  3.310  147.426 
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القيمة العادلة 

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
القيمة 

  االفتراضية
 3أقل من 
  طهر 12-6  طهور

 5سنة إلى 
 سنوات

ديسمبر  31
2016             

عقود مبادلة 
 687.705  163.800  -  851.505  (454)  134  الربحمعدالت 

وعود أحادية 
الجانب بشراء / 

 -  885.612  262.759  1.148.371  (1.013)  4.260  بيع عمالت
خيارات عملة 

 -  120.450  -  120.450  -  2.228  السداد

  6.622  (1.467)  2.120.326  262.759  1.169.862  687.705 

تم االعتراف بربح / خسارة القيمة العادلة غير المحققة الناشئة من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة في 

شريعة لهذه البيانات المالية الموحدة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، غير أنه وفقا لمتطلبات مبادئ ا

 .الفعلية المعامالت / التسوياتعتراف باألرباح / الخسائر عند تنفيذ يتم اال

 لألدوات المالية القيمة العادلة 32

 ،على النقيضو. ملكيةستثمارات في حقوق اال عدا فيما التاريخية بالتكلفة للمجموعة المالية األدوات عن المحاسبة تتم

 المشاركين ينب منظمة معاملة في التزام لتحويل دفعه يتم أو أصل لبيع تلقيه يتم قد الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 القيمة وتقديرات يخيةالتار التكلفة بطريقة الدفترية القيم بين فروق تنشأ أن يمكن وعليه. القياس تاريخ في السوق في

 اشتراط أو نية أي دون مستمرة منشأة المجموعة بأن االفتراض هو العادلة القيمة عليه تستند الذي التعريف. العادلة

 العادلة يمةالق تحديد طرق تشتمل. معاكسة شروط على بناء بمعاملة القيام أو جوهري بشكل عملياتها نطاق لتقليص

 .المخصومة ةالنقدي التدفقات تحليل مثل التقييم تقنيات واستخدام المدرجة لألسعار مرجع على عام بشكل المقبولة

 يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية:فيما 
 2017ديسمبر  31  
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

     الموجودات المالية:

 372.029  372.029  نقد وما يعادله
 477.218  477.218  مستحق من بنوك

 146.224  156.205  االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
 1.490.186  1.490.186  موجودات تمويلية

 315.272  315.272  ذمم مدينة
 923.454  923.454  ملكيةاستثمارات في حقوق 

 16.858  16.858  مالية لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيعموجودات 
 58.401  58.401  موجودات مالية أخرى

  3.809.623  3.799.642 

     المالية: المطلوبات
 812.975  812.975  تمويليةمطلوبات 

 99.976  99.976  أرصدة العمالء
 362.132  362.132  مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 235.925  235.925  مطلوبات مالية أخرى
 1.713.793  1.713.793  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

  3.224.801  3.224.801 
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 2016ديسمبر  31  
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

     الموجودات المالية:
 1.113.796  1.113.796  نقد وما يعادله

 355.000  355.000  مستحق من بنوك
 897.202  893.217  المطفأةاالستثمارات المدرجة بالتكلفة 

 1.472.871  1.472.871  موجودات تمويلية
 249.691  249.691  ذمم مدينة

 1.176.160  1.176.160  ملكيةاستثمارات في حقوق 
 86.253  86.253  موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 82.132  82.132  موجودات مالية أخرى

  5.429.120  5.433.105 

     المالية: المطلوبات
 1.100.228  1.100.228  تمويليةمطلوبات 

 108.396  108.396  حسابات العمالء الجارية
 185.693  185.693  مطلوبات مالية أخرى

 2.697.670  2.697.670  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

  4.091.987  4.091.987 

 القيمة العادلة تدرج 32/1

 يتم تحليل قياسات القيمة العادلة وفقا لمستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كالتالي: 

المستوى األول من القياسات هو األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات  (1)

 والمطلوبات المتماثلة. 

تزام ال ذات المدخالت الجوهرية القابلة للرصد ألصل ما أوالمستوى الثاني من القياسات هي طرق التقييم  (2)

  واألسعار(،  اتمشتق ما، سواء بشكل مباشر )أي األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي

المستوى الثالث من القياسات هو التقييم غير المعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت غير  (3)

حكمها في تصنيف األدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  القابلة للرصد(. وتاع اإلدارة

وفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتاي تسوية جوهرية عند قياس القيمة العادلة، فإن 

 القياس المستخدم هو المستوى الثالث.

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   2017ديسمبر  31
         

 243.710  243.710  -  -  عقاريةاستثمارات 

         ملكيةاستثمارات في حقوق 
بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -

 26.288  26.288  -  -  الملكية

 897.166  894.128  -  3.038  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -
         

صافي األرباح والخسائر المدرجة في 
بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 (5.516)  (5.516)  -  -  الموحد

 صافي األرباح والخسائر المعترف بها
 (151.435)  (149.443)  -  (1.992)   الموحدمن خالل بيان الدخل 

 31 اإليااح في عنها مفصح الشريعةالموجودات والمطلوبات ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 .تنتمي إلى المستوى الثاني من هيكل تدرج القيمة العادلة
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 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   2016ديسمبر  31
         

 218.138  218.138  -  -  استثمارات عقارية

         ملكية استثمارات في حقوق
بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -

 147.580  26.288  -  121.292  الملكية

 1.028.580  1.028.580  -  -  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -
         

صافي األرباح والخسائر المدرجة في 
بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 22.644  467  -  22.177  الموحد

 األرباح والخسائر المعترف بها صافي
 (176.496)  (176.496)  -  -   الموحدمن خالل بيان الدخل 

تتساوى القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة مع القيمة الدفترية، وبالتالي فهي غير 

مدرجة في جدول تدرج القيمة العادلة فيما عدا االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي تبلغ عنها القيمة العادلة 

( والتي تم اشتقاقها باستخدام المستوى 2016ديسمبر  31 قطري في ليون لايرم 897مليون لاير قطري ) 146

 األول من تدرج القيمة العادلة.

لالستثمارات بالمستوى  2016و 2017ديسمبر  31تامنت طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما في 

ريقة طالمدخالت المستخدمة في  الجدول التاليويلخص طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة السوق. الثالث 

 التدفقات النقدية المخصومة:

 معدل المدخالت   

 التقييم طريقة 
المدخالت 
 2016 2017 المستخدمة

     
 استثمارات بالقيمة العادلة

 الدخل بيانمن خالل 
التدفقات النقدية 

 المخصومة
 %5.4إلى  %1 %5.5إلى  %1 معدل النمو

 %17.7إلى  %10 %17.1إلى  %10 الخصممعدل 

 التغير في المستوى الثالث لألدوات المالية

 يبين الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي ومبلغ اإلغالق في استثمارات المستوى الثالث المسجلة بالقيمة العادلة:

  
يناير  1في 

2017  

إجمالي 
 الخسائر

المسجلة في 
بيان الدخل 

  إاافات  الموحد
المبيعات/ 
  التحويالت

 31في 
ديسمبر 
2017 

           
استثمارات في 

           ملكيةحقوق 
بالقيمة العادلة من  -

حقوق  خالل
 26.288  -  -  -  26.288  الملكية

بالقيمة العادلة من  -
 894.128  5.611  364  (140.427)  1.028.580  بيان الدخل خالل

  1.054.868  (140.427)  364  5.611  920.416 
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يناير  1في 

2016  

إجمالي 
 األرباح

المسجلة في 
بيان الدخل 

  إاافات  الموحد
المبيعات/ 
  التحويالت

 31في 
ديسمبر 
2016 

           
استثمارات في 

           حقوق ملكية
بالقيمة العادلة  -

 من خالل
 26.288  -  -  -  26.288  حقوق الملكية

بالقيمة العادلة  -
 من خالل
 1.028.580  (90.136)  11.666  (176.496)  1.283.546  بيان الدخل

  1.309.834  (176.496)  11.666  (90.136)  1.054.868 

 التحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث

 .(2016)ال شيء في  2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في تحويالت بين المستويات خالل الم يكن هناك 

 وكان تأثير طرق التقييم المستخدمة نتيجة التغيرات المحتملة في المتغيرات األساسية المستخدمة للتقييم:

 بناء على األداء  (2016ي ف %5.4إلى  %1) %5.5إلى  1 منيفترض أن تكون معدالت النمو  :معدل النمو

الفعلي والمتوقع للجهة المستثمر فيها. وفي حالة زيادة/ نقص معدالت النمو بنقطة واحدة في المائة )نقطة واحدة 

مليون  78 / تنخفض بـلاير قطري ليون م 96 (، فإن القيمة الدفترية لالستثمارات ترتفع بـ2016في  في المائة

 (؛2016في  لاير قطريمليون  71.1بـ / تنخفض قطري لايرمليون  87.3)ترتفع بـ  لاير قطري

 الستثمارات ( ل2016في  17.7-%10) %17.1-%10يفترض أن تكون معدالت الخصم  :معدل الخصم

(، 2016في  المختلفة. وفي حالة زيادة/ انخفاض معدالت الخصم بنقطة واحدة في المائة )نقطة واحدة في المائة

ـ  ـ  116فإن القيمة الدفترية لالستثمارات تنخفض ب مليون لاير قطري )تنخفض  143مليون لاير قطري/ ترتفع ب

 (؛ 2016في  مليون لاير قطري 136.4مليون لاير قطري/ ترتفع بـ  111بـ 

 تعتبر مبالغ التدفقات النقدية وتوقيتها من المتغيرات األساسية في تقييم االستثمارات :التدفقات النقدية المتوقعة .

ي ف نقطة واحدة في المائةوقعة بنقطة واحدة في المائة )قيمة التدفقات النقدية المت انخفاضوفي حالة زيادة/ 

بـ / تنخفض قطري )ترتفع لاير مليون  11.8بـ  / تنخفض تفع(، فإن القيمة الدفترية لالستثمارات تر2016

 (.2016مليون لاير قطري في  11.5
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بي ن أدناه. تعرض قطاعات األعمال  قطاعات أعمال ثالثةلديها المجموعة  فإنألغراض إدارية،  على النحو الم 

م التقارير الداخلية. تقوصدار إلمنتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل وفقا لهيكل إدارة المجموعة 

اإلدارة بالمراجعة الدورية للتقارير الداخلية التي تصدر عن كل قطاع من قطاعات األعمال. يواح الملخص التالي 

 ل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة:العمليات في ك

 ات البديلةاالستثمار

المباشرة في أعمال رأس المال االستثماري وفئات يتامن قطاع أعمال االستثمارات البديلة بالمجموعة االستثمارات 

الموجودات العقارية. أعمال االستثمارات البديلة مسؤولة بصفة أساسية عن اقتناء المساهمات الكبيرة أو الهامة 

بتفويض من مجلس اإلدارة في شركات مدارة بصورة جيدة وموجودات لها مراكز سوقية قوية وثابتة واحتماالت 

عمل الفريق كشركاء مع إدارة الشركة المستثمر فيها لتوفير القيمة من خالل تعزيز األداء التشغيلي نمو وتوسع. ي

والمالي بغرض مااعفة العائدات. يسعى هذا القطاع إلى فرص االستثمار في قطاعات النمو في منطقة دول مجلس 

وض كة المتحدة ولكنه يظل يتصيد كذلك عرالتعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا إاافة إلى تركيا والممل

 االستثمارات المغرية خارج المناطق الجغرافية المشار إليها.

 األعمال المصرفية الخاصة 

يشمل قطاع األعمال المصرفية الخاصة الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 

قسم الخدمات المصرفية الخاصة المؤهلة عمالء من أصحاب وخدمات الخزينة وإدارة االستثمارات. يستهدف 

الثروات الكبيرة ممن لديهم منتجات سوق متوافقة مع الشريعة والخدمات التي تلبي المتطلبات الشخصية، واألعمال 

التجارية والثروة. تتامن الخدمات المقدمة من قسم الخدمات المصرفية الخاصة االستشارات، وحسابات الودائع، 

لوساطة المالية والصناديق واالستثمارات، ومنتجات خزينة الفوركس، التمويالت النمطية البسيطة والمتخصصة، وا

وبطاقات االئتمان وخدمات النخبة. تقدم دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات حسابات الودائع وأوراق 

ة وحلول التمويل المتخصصة  للشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مالية تقليدية ليست لها سمات خاص 

والمنطقة على نطاق أوسع للقطاعات والتطبيقات التي توفرها حاليا البنوك اإلقليمية. دائرة الخزانة تقدم استثمارات 

 سائلة على المدى القصير ومنتجات العمالت األجنبية للعمالء من البنوك، واستخدام سيولة البنك وكذلك القيام بتطوير

 المنتجات وبلورة األفكار في شكل تصورات.

 أخرى

 .بالمجموعة الدعم ووظائف المركزية باإلدارة المخصصة غير واإليرادات والمطلوبات الموجودات ترتبط

 األداء قياس يتم. أدناه بالتقرير وارد قطاع كل من والمطلوبات والموجودات النتائج بشأن المعلومات تامين يتم

 .اإلدارة بلق من مراجعتها يتم التي الداخلية اإلدارة تقارير في وردت حسبما الاريبة، قبل القطاع أرباح أساس على

 اتموجودات ومطلوبات القطاع

 ونتيجة. عنها مفصلة معلومات تمتلك وال القطاع ومطلوبات موجودات أساس على قطاعات المجموعة تتابع ال

 .الموحدة المالية البيانات هذه في القطاع ومطلوبات موجودات إفصاح عرض يتم ال لذلك،
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 فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل:

 
االستثمارات 

  البديلة

األعمال 
المصرفية 
 اإلجمالي  أخرى  الخاصة 

        2017ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
        يرادات اإل

 370.200  -  -  370.200 المصرفيةإيرادات األنشطة غير 

خسارة إعادة قياس االستثمارات 
 (142.419)  -  (1.992)  (140.427) من خالل بيان الدخللقيمة العادلة با

 25.479  -  149  25.330 إيرادات توزيعات األرباح

مدرجة بالتكلفة  أرباح من استثمارات
 20.992  -  20.992  - المطفأة

ة مدرجة بالتكلف استثمارات بيعأرباح 
 1.265  -  1.265  - المطفأة

استثمارات في حقوق  بيعأرباح 
 23.641  -  -  23.641 ملكية

 -  -  -  - أرباح بيع استثمارات عقارية

 -  -  -  - أرباح بيع مرابحة قابلة للتحويل

 81.602  -  74.286  7.316 يةتمويلموجودات إيرادات 

 25.577  -  25.577  - إيداعات لدى مؤسسات ماليةإيرادات 

 7.454  13.854  12.726  (19.126) إيرادات أخرى( / ةرخسا)

        

قبل العائد لحاملي  إجمالي اإليرادات
 413.791  13.854  133.003  266.934 حسابات االستثمار

العائد لحاملي حسابات االستثمار غير 
 (79.624)  -  (79.624)  - المقيدة

 334.167  13.854  53.379  266.934 إجمالي دخل القطاع

        

        مصروفاتال

 (421.195)  -  -  (421.195) مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (71.522)  (42.251)  (17.447)  (11.824) تكاليف الموظفين

 (21.452)  -  (12.416)  (9.036) تكاليف التمويل

 (10.504)  (3.411)  (6.738)  (355) هالك وإطفاء  إ

 (54.457)  (35.413)  (12.956)  (6.088) مصروفات تشغيلية أخرى

 (579.130)  (81.075)  (49.557)  (448.498) القطاع إجمالي مصروفات

مخصص انخفاض قيمة موجودات 
 (41.948)  -  (35.985)  (5.963) تمويلية

األنططة صافي الخسارة من 
 (286.911)  (67.221)  (32.163)  (187.527) المستمرة

        أنططة مستبعدة

ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي 
 4.924  -  4.924  - من الاريبة

 (281.987)  (67.221)  (27.239)  (187.527) خسارة القطاع
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االستثمارات 

  البديلة

األعمال 
المصرفية 
 اإلجمالي  أخرى  الخاصة 

        2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
        يرادات اإل

 442.711  -  -  442.711 إيرادات األنشطة غير المصرفية

إعادة قياس االستثمارات  ةرخسا
 (176.496)  -  -  (176.496) من خالل بيان الدخللقيمة العادلة با

 13.115  -  -  13.115 توزيعات األرباحإيرادات 

مدرجة بالتكلفة  أرباح من استثمارات
 28.778  -  28.778  - المطفأة

ة مدرجة بالتكلف استثمارات بيعأرباح 
 673  -  673  - المطفأة

 68.984  -  57.362  11.622 يةتمويل موجوداتإيرادات 

 31.037  -  31.037  - إيرادات إيداعات لدى مؤسسات مالية

 61.868  8.939  19.650  33.279 إيرادات أخرى

        

قبل العائد لحاملي  إجمالي اإليرادات
 470.670  8.939  137.500  324.231 حسابات االستثمار

العائد لحاملي حسابات االستثمار غير 
 (84.554)  -  (84.554)  - المقيدة

 386.116  8.939  52.946  324.231 إجمالي دخل القطاع

        

        مصروفاتال

 (444.506)  -  -  (444.506) مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (80.150)  (42.973)  (21.625)  (15.552) تكاليف الموظفين

 (22.525)  -  (7.687)  (14.838) تكاليف التمويل

 (12.510)  (5.744)  (6.414)  (352) هالك وإطفاء  إ

 (68.671)  (41.189)  (15.823)  (11.659) مصروفات تشغيلية أخرى

 (628.362)  (89.906)  (51.549)  (486.907) القطاع إجمالي مصروفات

مخصص انخفاض قيمة موجودات 
 (25.316)  -  (15.876)  (9.440) تمويلية

صافي الخسارة من األنشطة 
 (267.562)  (80.967)  (14.479)  (172.116) المستمرة

        أنشطة مستبعدة

ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي 
 1.199  -  1.199  - من الاريبة

 (266.363)  (80.967)  (13.280)  (172.116) القطاع خسارة
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 معلومات القطاع الجغرافي 

 يصافيواح الجدول التالي توزيع . أخرىتعمل المجموعة حاليا في سوقيين جغرافيين وهما دولة قطر ودول 

 .فيه تسجيل العملية خالل السنة الدخل للمجموعة من حيث القطاعات الجغرافية بناء  على المكان الذي تم

 قطر 
 

 أخرى
 

 اإلجمالي

      2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

      

      يرادات اإل

 370.200  342.016  28.184 إيرادات األنشطة غير المصرفية
ل من خاللقيمة العادلة إعادة قياس االستثمارات با خسارة

 (142.419)  (130.473)  (11.946) بيان الدخل

 25.479  4.701  20.778 إيرادات توزيعات األرباح

 20.992  12.799  8.193 مدرجة بالتكلفة المطفأة أرباح استثمارات

 1.265  1.265  - مدرجة بالتكلفة المطفأة استثمارات بيعأرباح 

 23.641  23.641  - ملكيةاستثمارات في حقوق بيع أرباح 

 81.602  7.316  74.286 يةتمويل موجوداتإيرادات 

 25.577  150  25.427 إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

 7.454  3.965  3.489 إيرادات أخرى

 413.791  265.380  148.411 قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار إجمالي اإليرادات

 (79.624)  -  (79.624) العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

 334.167  265.380  68.787 إجمالي الدخل

      

      مصروفاتال

 (421.195)  (389.696)  (31.499) مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (71.522)  -  (71.522) تكاليف الموظفين

 (21.452)  (14.509)  (6.943) تكاليف التمويل

 (10.504)  -  (10.504) هالك وإطفاء  إ

 (54.457)  (6.088)  (48.369) مصروفات تشغيلية أخرى

 (579.130)  (410.293)  (168.837) إجمالي المصروفات

 (41.948)  (5.963)  (35.985) مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية

 (286.911)  (150.876)  (136.035) من األنططة المستمرة صافي الخسارة

      
      أنططة مستبعدة

 4.924  4.924  - ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي من الاريبة

 (281.987)  (145.952)  (136.035) الخسارة للسنةصافي 



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 البيانات المالية الموحدة  إيااحات حول

 )ألف لاير قطري( 2017ديسمبر  31في  المنتهيةللسنة كما في و
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 قطر 
 

 أخرى
 

 اإلجمالي

      2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

      

      يرادات اإل

 442.711  412.683  30.028 إيرادات األنشطة غير المصرفية
ل من خاللقيمة العادلة إعادة قياس االستثمارات با ةرخسا

 - بيان الدخل
 

(176.496) 
 

(176.496) 

 13.115  8.410  4.705 إيرادات توزيعات األرباح

 28.778  22.054  6.724 مدرجة بالتكلفة المطفأة أرباح استثمارات

 673  673  - مدرجة بالتكلفة المطفأة استثمارات بيعأرباح 

 68.984  11.622  57.362 يةتمويل موجوداتإيرادات 

 31.037  99  30.938 إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

 61.868  4.860  57.008 إيرادات أخرى

      

 470.670  283.905  186.765 قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار إجمالي اإليرادات

 (84.554)  -  (84.554) العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

 386.116  283.905  102.211 إجمالي الدخل

      

      مصروفاتال

 (444.506)  (414.123)  (30.383) مصروفات األنشطة غير المصرفية
 (80.150)  -  (80.150) تكاليف الموظفين

 (22.525)  (22.199)  (326) تكاليف التمويل

 (12.510)  -  (12.510) هالك وإطفاء  إ
 (68.671)  (11.659)  (57.012) مصروفات تشغيلية أخرى

 (628.362)  (447.981)  (180.381) إجمالي المصروفات
 (25.316)  (9.440)  (15.876) قيمة موجودات تمويليةمخصص انخفاض 

 (267.562)  (173.516)  (94.046) من األنشطة المستمرة ةرالخساصافي 

      

      أنشطة مستبعدة

 1.199  1.199  - من األنشطة المستبعدة، بالصافي من الاريبة ربح

 (266.363)  (172.317)  (94.046) للسنة الخسارةصافي 

 أحداث الحقة هامة 34

هيكل العقارات في الواليات المتحدة في المتبقية ته حصمن إاافية  %28.9 نسبة ، باع البنك2017سنة عقب نهاية 

 سيطرته على هيكل العقارات. وبالتالي فقد، األمريكية




