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إن الخطوط المتداخلة المستخدمة في تقريرنا السنوي 
مستوحاة من التصاميم المعمارية لمقرنا المميز للخدمات 
المصرفية الخاصة، وهي ترمز إلى إهتمامنا بأدق التفاصيل 

في بناء عالقات وثيقة مع عمالءنا. 

إن تطورنا لمؤسسة مالية تختص بالخدمات المصرفية 
الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ما هو 
إال دليل على سعينا لنكون أقرب إلى عمالءنا واإلصغاء 

الحتياجاتهم بإهتمام وذلك لتقديم االمتياز في كل جانب 
من جوانب أعمالنا. 
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أعضاء مجلس اإلدارة

 السيد عبد الله بن فهد
بن غراب المّري

 رئيس مجلس اإلدارة
دولة قطر

السيد إبراهيم محمد 
إبراهيم الجيدة

دولة قطر

السيد أحمد بن عبد الله 
المري

دولة قطر

السيد إبراهيم الجميح
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

المملكة العربية السعودية

السيد أنور بوخمسين
دولة الكويت
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الشيخ حمد بن ناصر بن 
جاسم آل ثاني 

دولة قطر

السيد علي بن محمد 
العبيدلي
دولة قطر

السيد محمد بن ناصر 
الفهيد الهاجري

دولة قطر

السيد مصبح بن سيف بن 
مصبح المطيري

سلطنة ُعمان

السيد خالد عبدالله خوري
اإلمارات العربية المتحدة
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أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

أ.د علي محي الدين القره داغي 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور يحيى النعيمي
عـــــضـــو 

الشيخ الدكتور سلطان الهاشمي
عـــــضـــو 
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

سليمان يوسف 
الصالحي 

رئيس قطاع األعمال 

إيهاب العسلي 
رئيس االستثمارات البديلة 

سمير أسعد 
رئيس االستثمارات الخاصة 

أيمن زيدان 
رئيس الخزينة وإدارة 

االستثمار 

نزار أحمدي
رئيس الخدمات المصرفية 

الخاصة وإدارة الثروات 

زياد مكاوي
الرئيس التنفيذي
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ياسر المغربي
رئيس المخاطر 

هاني كتره 
الرئيس المالي

نعيم خان 
رئيس العمليات التنفيذي 

معاذ عبدالله 
رئيس التدقيق الداخلي

أندرو ويليمز
رئيس الموارد البشرية
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لمحة عن البيانات المالية

 عائد السهم األساسي
)درهم قطري(/ )سنت أمريكي(

 حقوق الملكية
)مليار ريال قطري(/ )مليون دوالر أمريكي(

 صافي الدخل
)مليون ريال قطري(/ )مليون دوالر أمريكي(

االستثمارات حسب القطاعات

$٩٫٠٧

٣٣٫٠٠ ر.ق

$٢١٫٧٦

٧٩٫٢١ ر.ق
$٢٢٫٥٦

٨٢٫١٢ ر.ق

$١٩٫٨٢

٧٢٫١٤ ر.ق

$١٦٫٤٢

٥٩٫٧٧ ر.ق

$١٣٫٦٣
٤٩٫٦١ ر.ق

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

$٥٦٢

٢٫٠٤٦ ر.ق
$٥٩٣

٢٫١٥٩ ر.ق

$٥٩٤

٢٫١٦٢ ر.ق

$٤٦٥

١٫٦٩٣ ر.ق

$٤٥٧

١٫٦٦٣ ر.ق

$٤٥٥
١٫٦٥٦ ر.ق

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

$٢٥٫٨

٩٣٫٩٠ ر.ق

$٤٣٫٥

١٥٨٫٣٠ ر.ق

$٣١٫١

١١٣٫٢٠ ر.ق
$٣٨٫٦

١٤٠٫٥٠ ر.ق

$١٨٫١
٦٦٫٠٠ ر.ق $٢١٫٤

٧٧.٩ ر.ق
٪٢٧،١
الرعاية الصحية

٪٥،٨
الطاقة

٪٥،٨
الصناعة ٪٦،٧

العقارات

٪٦،٣
أخرى

٪٦،٥
المالية

٪٣٥،٦
خدمات
التجزئة

٪٦،٣
خدمات
األعمال



٥.86 مليار ريال قطري )1.61 مليار دوالر أمريكي(
إجمالي األصول 

 ١.٥4 مليار ريال قطري )423.0 مليون دوالر أمريكي( 
إجمالي رأس المال المستثمر 

 336.٥ مليون ريال قطري )92.5 مليون دوالر أمريكي(
مجموع اإليرادات

66.٠مليون ريال قطري )18.1 مليون دوالر أمريكي(
صافي الدخل 
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي السادس لبنك قطر األول للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

لقد شهد عام 2015 العديد من األحداث االقتصادية الهامة التي ساهمت في ركود وتباطؤ االقتصاد العالمي ومنها انخفاض قيمة العملة الصينية الذي أدى 
إلى تراجع أداء أسواقها المالية، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة على األسواق الناشئة، وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى له منذ األزمة 

المالية في عام 2008.

وعلى صعيد المنطقة، فقد أدت التقلبات الجيوسياسية التي تعصف بدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى عرقلة نمو اقتصادياتها، ولعل أهم المخاوف 
التي سادت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الهبوط الحاد في أسعار النفط والذي جاء كحصيلة لفائض المعروض وتقلص الطلب من الدول المستوردة 
الرئيسية مثل الصين. وقد كان هذا بمثابة إشارة تحذيرية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي التخاذ إجراءات حاسمة لتغطية عجز الميزانيات وتحفيز النمو 

وإعادة النظر في حجم اإلنفاق الكبير على االعانات وطرح مبادرات لتحفيز القطاع غير الهايدروكربوني وتشجيع التنوع االقتصادي. 

وبفضل من الله فإن دولة قطر أفضل حااًل من سائر دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للصمود أمام إنهيار أسعار النفط ويعود ذلك لسياستها لترشيد 
اإلنفاق وجهودها الحثيثة في تنويع مصادر الدخل وجودة إستثماراتها في الخارج. وبالرغم من أن دولة قطر سجلت أول عجز في الميزانية منذ 15 عامًا، إال أن 
اإلقتصاد القطري سجل نموأ بمعدل يقارب 4% خالل عام 2015. ونظرًا إلقتراب موعد إستضافة كأس العالم 2022 فمن المتوقع أن يصل حجم اإلنفاق الحكومي 
في دولة قطر إلى معدالت عالية وذلك على مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل نظام السكك الحديدية، والميناء الجديد والطرق السريعة والمالعب مما يفسح 

المجال لالستفادة من العديد من فرص النمو.

ولم يكن بنك قطر األول في منأى عن الحالة االقتصادية السائدة عالميًا. وعلى الرغم أننا شهدنا انخفاضًا طفيفًا في صافي أرباحنا، إال أننا الزلنا نتمتع بمركز 
مالي قوي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تنوع مصادر إيراداتنا وجودة استثماراتنا. كما أن استراتيجيتنا لالستثمار في القطاعات ذات المقومات الجاذبة مثل 
قطاع الرعاية الصحية، والذي يعتبر أقل عرضة للتأثر بإنكماش اإلنفاق واستهداف نطاقات جغرافية مثل تركيا التي تتمتع بآفاق نمو طويلة األمد ساهما في 

تكيفنا مع الظروف االقتصادية المعاكسة. 

 وبصرف النظر عن هذا التراجع الطفيف في األداء استمر بنك قطر األول في تنفيذ خططه الطموحة. ومن أهم إنجازاتنا خالل العام إطالق هويتنا المؤسسية 
الجديدة التي تتمحور حول اإلمتياز وافتتاح مقر الخدمات المصرفية الخاصة إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة البنك لنصبح مؤسسة مالية تختص بالخدمات 

المصرفية الخاصة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في دولة قطر وذلك بتبنينا اإلبتكار واعتمادنا أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

ولتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة قمنا بتعيين السيد زياد مكاوي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، فخبرته الواسعة في قطاع الخدمات المالية هو خير دليل 
على قدرته على قيادة فريق العمل واالنتقال بالبنك نحو آفاق جديدة.

وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة اإلقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط 
وتباطؤ النمو االقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات سيواصل بنك قطر األول سعيه لرصد الفرص اإلستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه 

الظروف وذلك بهدف تحقيق المزيد من األرباح وتعزيز القيمة لمساهمينا.

كما أن إدراج بنك قطر األول في بورصة قطر حسب توقعاتنا سيتم خالل عام 2016 وهي الخطوة التي طال إنتظارها وسيكون لها أثار إيجابية بال شك على 
صعيد األعمال حيث أنها تعزز من مصداقية البنك وتخلق له أصداء أوسع في الساحة المصرفية.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى حفظه الله 
على قيادته الحكيمة.

كما أتوجه بالشكر إلى مساهمينا وشركائنا على والئهم، وثقتهم الدائمة، وإلى هيئة الرقابة الشرعية على توجيهاتها الحكيمة ومشورتها السديدة.
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عبد الله بن فهد بن غراب المري
رئيس مجلس اإلدارة

ونؤكد التزام بنك قطر األول بتوفير قيمة مضافة وخدمة متميزة لعمالئنا ومساهمينا، وال يتحقق ذلك إال بالعمل الدؤوب والتفاني وتكريس كل فرد من فريق 
عملنا جهوده لاليفاء بهذا االلتزام، ونجاحنا في عام 2015 هو دليل ملموس على ذلك، وهو ما سيؤهلنا لتحقيق المزيد من اإلنجازات في عام 2016 بإذن الله.

 وفي الختام، أسأل الله العلي القدير أن ينير بصيرتنا ويهدينا سواء السبيل ويسدد خطانا على طريق تحقيق رؤيتنا الرامية لنكون مؤسسة مالية إسالمية رائدة 
في المنطقة.

 سائلين المولى عز وجل التوفيق لنا ولكم،،،
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رسالة الرئيس التنفيذي

يسرني أن أقدم لكم موجزًا عن أهم إنجازات البنك العام 2015 للمرة األولى منذ انضمامي إلى بنك قطر األول.

واجهت دول مجلس التعاون الخليجي خالل عام 2015 اختالالت في االقتصاد الكلي حيث انخفضت أسعار النفط دون مستوى 40 دوالر أمريكي. وفي ضوء هذا 
االنخفاض الحاد إلى جانب الحالة االقتصادية السلبية في األسواق العالمية والمخاوف حول سالمة االقتصاد الصيني وإستمرار ضعف اإلقتصادات األوروبية 
باإلضافة الي مدى تعافي اإلقتصاد األمريكي كل تلك عوامل أدت إلى إنخفاض وتيرة االستثمار وتذبذبات في االقتصاد العالمي واإلقليمي في كافة فئات 

األصول.

وقامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بالتعامل مع هذا االنخفاض الكبير في أسعار النفط بحكمة حيث إتخذت إجراءات لتقنين اإلنفاق مما سيجعل 
إقتصاديات هذه الدول أكثر مرونة ومتانة في المستقبل. ولكن على المدى القصير أدت هذه المبادرات إلى إنكماش السيولة وتراجع في مستويات اإلقراض 
والودائع، كما ساهمت التقلبات الجيوسياسية إلى عزوف المستثمرين عن اإلقبال على المخاطر وهجرة رؤوس أموال المستثمرين الخليجيين من ذوي المالءة 
المالية العالية نحو أسواق يعتبرونها »أكثر أمنا« ونضوجا. وشكلت تقلبات وعدم االستقرار التي تمر به األسواق تحديات أمام المستثمرين ولكن في الوقت 
ذاته هي تمثل فرصة لبنك قطر االول. ويبدو أن هذه الشكوك التي تؤثر على ثقة المستثمرين ستستمر خالل عام 2016، مما يعني أن عمالئنا سيحتاجون إلى 

شريك مالي موثوق ليقدم لهم النصح والمشورة ويتفهم قابليتهم لخوض المخاطر ويساعدهم في الحفاظ على ثرواتهم. 
 

وأما بالنسبة لبنك قطر األول كان عام 2015 مليئًا بالتحديات حيث شهد استكمال وتنفيذ إستراتيجيته بتطوير البنك من مؤسسة تقتصر أعمالها على النشاط 
اإلستثماري إلى مؤسسة مالية تختص بالخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك للعمل على االستفادة من الطلب المتزايد 
على التمويل اإلسالمي ونمو حجم الثروات في المنطقة. وقد واصلنا تعزيز إمكانات خدماتنا المصرفية الخاصة من خالل تعيين موظفين رئيسيين مؤهلين 
وذوي خبرة، باإلضافة إلى توسيع قاعدة منتجاتنا، وتحسين البنية التحتية للتكنولوجيا. وللحفاظ على عالقتنا الوثيقة مع عمالئنا أطلقنا هوية مؤسسية جديدة 
تعكس التزامنا بتقديم التمّيز في كل جانب من جوانب أعمالنا. وفي إطار هذه اإلستراتيجية الجديدة قمنا بإفتتاح »مقر الخدمات المصرفية الخاصة« والذي تم 
تصميمه بإسلوب مبتكر وعصري ويوفر للعمالء من ذوي المالءة المالية العالية بيئة مريحة وفاخرة إلنجاز معامالتهم. ويمكننا اآلن أن نوفر لألفراد من ذوي 

المالءة العالية، والشركات والمؤسسات في دولة قطر والمنطقة حلول إلدارة الثروات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

وقد استمر نشاط االستثمارات البديلة والذي يشكل المصدر الرئيسي لعائداتنا في تقديم أداء جيد نظرًا الستراتيجية االستثمار الحكيمة التي يتبعها البنك والتي 
ترتكزعلى التنويع القطاعي والجغرافي وهذا ما مكّننا من مواجهة التقلبات االقتصادية وتذبذبات األسواق بشكل جيد. وقد استمرت الشركات التي تضمها 
محفظتنا االستثمارية في تسجيل أداء قوي ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الماضية. ولتعزيز أداء محفظتنا االستثمارية نركز على تنفيذ مبادرات ذات قيمة 
مضافة مثل تحسين أداء العمليات التشغيلية، وتوسيع رقعة أعمالها الجغرافية، وتطوير البنية التحتية المؤسساتية. وقد قمنا خالل عام 2015 بالتخارج من ثالث 
عمليات استثمارية محققين معدل عائد داخلي لكل إستثمار يتراوح ما بين 20% إلى 50% حيث باع البنك أسهمه المتبقية في مستشفيات النور، وأنهى مشروع 
ويستبورن هاوس في حي W2 في لندن، كما باع البنك قطعة أرض بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي الذي كان يمتلك منها حصة بنسبة 50%. أما بالنسبة 

لالستثمارات الجديدة فقد استحوذنا على حصة 15.6% من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في أبو ظبي.

وعلى الرغم من التقلبات اإلقتصادية وعدم إستقراراألسواق، حافظ بنك قطر األول على مركز مالي قوي حيث حقق البنك في عام 2015 دخل إجمالي قدره 
336.5 مليون ريال قطري، ما يعادل )92.5 مليون دوالر أمريكي(. كما ارتفع صافي الدخل ليصل إلى 66 مليون ريال قطري، ما يعادل )18.1 مليون دوالر أمريكي(. 
بينما استثمرنا في عام 2015 مبلغ قدره 33.9 مليون ريال قطري، أي )9.3 مليون دوالر أمريكي(، ليصل مجموع استثماراتنا إلى 1.54 مليار ريال قطري، ما يعادل 

)423.0 مليون دوالر أمريكي( حتى تاريخه. كما شهد إجمالي األصول نموًا قدره 26% ليصل إلى 5.9 مليار قطري ريال )1.6 مليار دوالر أمريكي(.

ويبقى إدراجنا في بورصة قطر أولوية قصوى. فقد عملنا بشكل وثيق مع الجهات المعنية الستكمال متطلبات اإلدراج. وقد أستوفينا جزاء كبيرا من هذه 
المتطلبات ونأمل أن يتم إدراج البنك قريبا مما سيمكن بنك قطر األول من استقطاب مستثمرين جدد وإعطاء المساهمين لدينا الفرصة لتداول أسهمهم 

وحصول البنك على مصادر تمويل مستقبلية من خالل أسواق رأس المال.

ومن المتوقع أن تمتد الظروف اإلقتصادية السلبية إلى عام 2016 مع استمراراقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في التكيف مع هبوط أسعار النفط 
وإنكماش السيولة، وعلى الرغم من ذلك فلقد أثبتت لنا التجربة أنه من قلب األزمات تولد الفرص المجزية وباعتبارنا بنك تتمحور إستراتيجيته حول العميل ولديه 
الخبرة الواسعة في مجال اإلستثمار والمعرفة العميقة باألسواق المالية يأهلنا ذلك للعمل على إغتنام الفرص اإلستثمارية وإتاحتها لعمالئنا من ذوي المالءة 
المالية العالية والشركات والمؤسسات. باإلضافة إلى ذلك، وفي ضوء الطلب المتزايد على الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة األسالمية وتنامي 

شريحة أصحاب الثروات في المنطقة سيفسح أمامنا المجال لتوظيف خبراتنا وتقديم استراتيجيات مبتكرة إلدارة وتنمية وتنويع ثروات عمالئنا. 

إلتزامها  التفوق على نظيراتها في األداء. فإن  التقلبات اإلقتصادية وإستمرت في  بالنسبة لدولة قطر مقر أعمالنا فقد تمكنت من الصمود أمام هذه  أما 
الوطنية للدولة 2030 يعني أن بنك قطر األول  الرؤية  العالم 2022 وتحقيق أهداف  التحتية الضخمة إستعدادًا الستضافة كأس  البنية  باإلنفاق على مشاريع 

سيحظى بالمزيد من فرص النمو من خالل تقديم أفضل الحلول المالية لتلبية إحتياجات عمالئنا من المؤسسات والشركات.

وأغتنم هذه الفرصة ألشكر زمالئي على تفانيهم وعملهم الدؤوب في تطوير بنك قطر األول ليتميز كوجهة بارزة لتقديم الحلول المالية. فنحن على مشارف 
نمو  فاعٍل في  دوٍر  الخاصة ولعب  المصرفية  الخدمات  المختصة في مجال  الرائدة  المالية  المؤسسات  لنصبح في طليعة  البنك  مرحلة جديدة في مسيرة 



15

زياد مكاوي
الرئيس التنفيذي

الصناعة المصرفية في دولة قطر. كما أود أن أعبر عن شكري وإمتناني لرئيس مجلس اإلدارة لدعمه وتوجهاته والشكر موصل إلى أعضاء مجلس اإلدارة على 
مشورتهم السديدة وأتوجه بالشكرالخاص لمساهمينا وعمالئنا على ثقتهم التي أولونا إياها ونأكد لهم التزامنا وسعينا الدائم لتقديم أفضل العوائد والحلول 

المالية المبتكرة والخدمة المتميزة.

لقد حقق بنك قطر األول منذ إنطالقته العديد من اإلنجازات ونحن واثقون أن المرحلة القادمة في مسيرة البنك ستنطوي على المزيد من المبادارات والفرص 
المجزية للبنك ومساهميه وعمالئه وموظفيه.





نظرة على 
المستجدات 
التشغيلية
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االستثمارات البديلة

االستثمارات التي تم التخارج منها

قام بنك قطر األول بالتخارج من ثالثة استثمارات خالل عام 2015 محققًا عوائد داخلية تتراوح ما بين 20% إلى 50% متمثلة باالستثمارات التالية: 

مستشفيات النور

باع بنك قطر األول حصته المتبقية في مستشفيات النور، الُمدرجة أسهمها في بورصة لندن منذ عام 2014. ومن خالل استثماره في مستشفيات النور حقق 
البنك إجمالي عائدات بقيمة 146 مليون دوالر أمريكي وأرباح بقيمة 106 مليون دوالر أمريكي ومعدل عائد داخلي يبلغ 49% تقريبًا. وقد عمل بنك قطر األول 

بالتعاون مع »إثمار كابيتال« إلرساء قواعد حوكمة الشركات ، ووضع خطة عمل شاملة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة.

مبنى ويستبورن هاوس، لندن

أنهى بنك قطر األول مشروع تحويل مبنى ويستبورن هاوس الواقع في حي W2 في لندن إلى شقق فاخرة حيث كان البنك قد استحوذ على المبنى مع 
مجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012. وقد حصل على التصريح التخطيطي في وقت الحق لتحويل المبنى اإلداري إلى 20 شقة 
سكنية فاخرة. وقد حاز المشروع على جائزة في التصميم المعماري. وخالل عام 2015 قام البنك ببيع 85% من الشقق إلى مستثمرين خليجيين ومن المتوقع أن 

يحقق البنك عائدًا داخليًا بنسبة 20% من هذا االستثمار حين إستكمال بيع الشقق.

قطعة أرض في إمارة دبي

قام البنك ببيع قطعة أرض بالقرب من برج خليفة في إمارة دبي، والتي كان يمتلك حصة قدرها 50%. وقد حققت عملية البيع عائدات بقيمة 18 مليون دوالر 
أمريكي تقريبًا، وأرباح بقيمة 5 مليون دوالر أمريكي تقريبًا وبلغ العائد على رأس المال %34.

اإلستثمارات الجديدة

مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل

استحوذ بنك قطر األول على حصة بلغت 15.6% من مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في إمارة أبو ظبي. وهو أحد الشركات التي تضمها محفظة 
تي في إم هيلث كير كابيتال بارتنرز المتخصصة في االستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا والهند. ويختص مركز »كامبريدج« 
العامود  بينها إصابات  أو إصابات خطيرة من  الذين يعانون من أمراض مزمنة  الطبية طويلة األجل للمرضى  الرعاية  التأهيل في توفير  الطبية وإعادة  للرعاية 
الفقري واألمراض العصبية والعضلية والعيوب الخلقية وذلك بإستخدام أحدث حلول التكنولوجية والتقنيات الطبية المبتكرة ليقدم مجموعة من الخدمات 
عالية المستوى مثل العالج الطبيعي وعالج إضطرابات النطق. والجدير بالذكر أن مركز كامبريدج تابع لكل من شبكة سبولدينج إلعادة التأهيل ومقرها الواليات 

المتحدة، ومركز جوسلين للسكري، وكالهما يتبعان لكلية الطب بجامعة هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية.

 مستجدات المحفظة االستثمارية

مجموعة مموريال الصحية

تواصل مجموعة »مموريال« الصحية توسيع رقعتها الجغرافية فيما واصلت مستشفياتها الجديدة تسجيل إيرادات مرتفعة حيث حقق مستشفى أنقرة أكثر من 
ضعف إيراداته خالل عام 2015، ووصلت اإليرادات المجمعة لمستشفيات قيسري ودجلة ودياربكر إلى أكثر من 30% مقارنة مع العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع 
اإليرادات )قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واستهالك الدين( كليًا بنسبة 55% تقريبًا في عام 2015. كما تم إنجاز تقدم كبير في بناء المستشفى الجديد 
في باسيليفلر، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في اسطنبول، حيث تضم 300 سرير ومساحة مغلقة قدرها 75000 متر مربع تقريبًا. 

إنجلش هوم 

إلى ما مجموعه 344  العالمية( ليصل عدد متاجرها  تركيا و36 في األسواق  )57 منها في  التوسعية، مضيفة 93 متجرًا جديدًا  إنجلش هوم خططها   واصلت 
)272 منها في تركيا و72 في األسواق العالمية(. وقد ساهم ذلك في زيادة إيرادات عام 2015 بنسبة 45% تقريبًا مقارنة بعام 2014. 

وقد حققت الشركة نموًا كبيرًا في ضوء المبادرات المختلفة التي قام بها الرئيس التنفيذي الجديد لتحسين العمليات وتمكين الشركة من الهيمنة على سوق 
تجزئة المنسوجات التركية وزيادة توسيع رقعة تواجدها إقليميًا.
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شركة الخدمات الغذائية

قام بنك قطر األول بمساعدة »شركة الخدمات الغذائية«، التي تضم تحت مظلتها خمس عالمات تجارية من ضمنها أوبرا للحلويات، أوبرا كافيه، مطعم أوبرا، 
تيك أواي وكنفنجي، على التوسع في مدينة الدوحة من خالل افتتاح متجرين إضافيين، ليصل عدد المحالت إلى 18 محاًل في عام 2015. ويعمل البنك إلى 
جانب إدارة »شركة الخدمات الغذائية« الفتتاح المزيد من المتاجر لتحقيق أهداف النمو الطموحة للشركة. كما عمل بنك قطر األول بشكل مكثف مع »شركة 

الخدمات الغذائية« ليرسي أفضل ممارسات معايير حوكمة الشركات وأطر إعداد التقارير. 
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الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

واصلنا جهودنا في بناء قاعدة خدماتنا المصرفية سعيًا منا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح المؤسسة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وذلك بتبني إستراتيجية تتمحور حول العميل وترتكز على المصداقية والثقة والسرية 

وتوفير حلول مالية مبتكرة صممت خصيصا لتلبية إحتياجات عمالئنا.

وخالل عام 2015 قمنا بالعديد من المبادرات لتطوير وتحسين كفاءتنا ومن ضمنها تصميم إستمارة تسجيل طلب العميل إلكترونيا وتطوير األطر 
الداخلية لتساند األنشطة الجديدة مثل تداول المنتجات، والوصاية على األصول ووضع الضوابط الداخلية الالزمة وذلك لنعكس التزامنا بتبني 
أفضل المعايير العالمية للخدمات المصرفية الخاصة. كما طورنا إعداد التقارير الشهرية المتعلقة بتطهير المنتجات واعتمدنا أدوات مراجعة خاصة 

بأحكام الشريعة وذلك للتأكد من أن كافة المنتجات المالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

هذا وقد عملنا على تطوير مجموعة من المنتجات تشمل ودائع المرابحة ذات المدى القصير والمتوسط والطويل وحسابات متعددة العمالت 
وتداول العمالت الفوري والمعامالت اآلجلة وصناديق االستثمار المشتركة اإلسالمية وتداول األسهم و الصكوك المحلية واإلقليمية والعالمية. 

كما نوفر لعمالئنا تمويالت بضمانات وأخرى من غيرها.

المستجدات على  أحدث  إبقائهم مطلعين على  الخاصة وحرصنا على  المصرفية  الخدمات  إدارة  العمل في  فريق  لتطوير كفاءات  وفي سعينا 
صعيد الممارسات المصرفية خضع جميع موظفي اإلدارة إلى برنامج تدريبي مكثف في إدارة الثروات بالتعاون مع أكاديمية سي سي إل بلندن 
وهي مؤسسة تدريبية مرموقة ومرخصة كما شارك الفريق في ورشة عمل حول الصناديق المشتركة والذي قدمتها مجموعة فرانكلن تمبلتون، 

باإلضافة إلى ذلك شارك كافة فريق العمل في تدريب مكثف حول أحكام الشريعة والمراجعات والتطهير.

بين  المقر  تصميم  ويجمع  لعمالئنا،  متميزة  بتوفير خدمات  التزامنا  لنؤكد  الخاصة  المصرفية  الخدمات  مقر  بتدشين  قمنا   2015 عام  نهاية  وفي 
التصميم  المتقنة وعناصر  الرحبة والحرفية  المعماري والمساحات  الثراء  بين  التصميم  يمزج  العربي. كما  التراث  المستوحاة من  العصرية  الخطوط 
العصرية التي تماثل إلى حد كبير الوجهات الفاخرة التي إعتاد عمالءنا إرتيادها. ويستطيع عمالئنا األن القيام بأعمالهم المصرفية في بيئة تمتاز 

بالراحة والفخامة .
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الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 

الخزينة

واصل البنك جهوده في تعزيز كفاءته في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فخالل العام قامت اإلدارة بتنفيذ عدة مبادرات 
لتوسيع نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات على الصعيد المحلي والعالمي باإلضافة إلى تطوير منتجات جديدة وتحسين تجربة 

العمالء. 

ولتنمية محفظته يقوم البنك بتوسيع رقعة نشاطه لتصل إلى شريحة أوسع من العمالء من الشركات في قطاعات ونطاقات جغرافية مختلفة 
وذلك لخلق مصادر جديدة ومتنوعة للدخل. ويقوم البنك حاليًا بتطوير منتجاته بحيث يستطيع العمالء من الشركات أن يستفدوا من المنتجات 
الجاهزة أو تلك التي يتم تصمميها خصيصًا لهم تحت مظلة واحدة، مع االلتزام بمعايير خدمات عالية الجودة ومراعاة توافق المنتجات مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية، كما يسعى البنك لتحقيق التكامل بين أنشطته المختلفة وطرحها للعمالء لنقدم لهم تجربة مصرفية شاملة. 

قامت إدارة الخزينة بتوسيع قاعدة منتجاتها وقدراتها لدعم المركز المالي القوي للبنك، فخالل العام حافظت إدارة الخزينة على تنويع محفظتها 
من األصول والتمويل وذلك للمحافظة على مستويات السيولة واإلدارة الفعالة ألصول البنك ومديونياته. وقد ساهمت العالقات الوثيقة التي 

بناها فريق العمل مع البنوك المحلية واإلقليمية والعالمية بتسهيل المعامالت وتنفيذها بسالسة.

هذا وقد شهد عام 2015 إطالق »صندوق سوق المال« لبنك قطر األول، الذي القى إقبااًل من عمالئنا للمساعدة في إدارة السيولة وكأداة 
لتعزيز الدخل. 

واستمرت محفظة صكوك البنك في النمو حيث وصل حجمها إلى 943 مليون ريال قطري )ما يعادل 259 مليون دوالر أمريكي( مع الحفاظ على 
الفئة االستثمارية وجودة االئتمان والمدة الزمنية. ويعتمد البنك استراتيجية فعالة للتحوط للحد من تعرض محفظة البنك لمخاطر السوق في ضوء 

ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع من قبل االحتياطي الفيدرالي في الواليات المتحدة خالل عام 2016. 
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* مقر بنك قطر األول للخدمات المصرفية الخاصة
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العمليات

إدارة المخاطر

من أجل حماية عمالئنا وتعزيز ثقتهم بخدماتنا المصرفية يضع البنك األمن الشخصي واإللكتروني في قائمة أولوياته. ففي عام 2015، تم تعزيز 
نظام أمن تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للتخزين وفقًا لدراسات وافية حول االختراقات المحتملة وحماية بيانات البنك. كما تم تعزيز األمن 

اإلجمالي للمبنى من خالل إدخال تحسينات على نظام كاميرات المراقبة ونظام الدخول إلى موقف السيارات.

وليتمكن عمالئنا من الحصول على خدمات استثنائية استثمرنا في توظيف تكنولوجيا المعلومات باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات. كما 
قام البنك بتعزيز فريق العمليات وقدراته لدعم أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وحماية تكنولوجيا 
المعلومات وأمن المرافق في البنك. كما تم تعزيز العمليات التشغيلية من خالل استحداث إجراءات جديدة ونظم للتوثيق، وهي تغييرات ساهمت 

في دعم المنتجات الحالية والجديدة للبنك.

وبهدف توفير أنظمة أكثر مالءمة وسالسة لعمالئنا، تم تحديث أنظمة البنك لتوفير نظام آلي متكامل لعرض المنتجات المتوافرة على العمالء 
والحصول عليها مباشرة من خالل نظام » الدفع السريع والمباشر« )STP(. وتشمل تحسينات األنظمة األخرى التي تم تنفيذها خالل عام 2015 
إدارة بيانات المساهمين والمعامالت، تحسينات نظام تخطيط الموارد المؤسسية )ERP(، تقديم التقارير، وتطبيق )CRM( إلدارة عالقات العمالء. 

استمرت إدارة المخاطر في دعم األهداف االستراتيجية للخدمات المصرفية الخاصة للحفاظ على قاعدة عمالء متنوعة تشمل العمالء من ذوي 
المالءة المالية العالية والشركات، من خالل إتباع إجراءات محكمة للموافقات المسبقة والمراجعة الوافية لبيانات العمالء ومتابعة أداء المحافظ 
واإليفاء بااللتزامات والمستحقات. كما ساهمت إدارة المخاطر في دعم جهود اإلدارات األخرى فيما يتعلق بإطالق الخدمات المصرفية الخاصة، 

ويشمل ذلك تطوير منتجات جديدة، ووضع وتنفيذ سياسات وإجراءات جديدة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وقام بنك قطر األول بتعزيز إطر »تقييم كفاية رأس المال والضوابط الداخلية )ICAAP(«. وقد عملت إدارة المخاطر على مراجعة وتحديث سياسات 
المخاطر الحرجة، وعلى تطوير وتنفيذ »منهجية رأس المال االقتصادي )ECM(« التي تأخذ في االعتبار التوجهات االستراتيجية الجديدة للبنك. 
و»منهجية رأس المال االقتصادي« هي أداة شاملة مصممة وفقًا للمعايير التي تم وضعها لضمان استقرار البنك المالي والمحافظة على السيولة 

في ظل ظروف السوق القاسية. 
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حوكمة الشركات

بهدف بناء وتعزيز القيمة لمساهمي بنك قطر األول، يعتمد البنك المعايير التي أوردتها الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال في مرجعها »دليل 
حوكمة الشركات للمؤسسات الخاضعة لتنظيم مركز قطر للمال«، وتبني أفضل الممارسات التي أوردتها هيئة قطر لألسواق المالية في مرجعها 
»معايير الحوكمة للشركات المدرجة«، حرص بنك قطر األول على هيكلة حوكمة الشركة ضمن إطار التزامه بأعلى المعايير التشغيلية: والذي يتألف 

من أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية واإلدارة العليا وسائر فريق العمل بقيادة الرئيس التنفيذي. 

يقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والذي يتولى مهام اإلشراف على اإلدارة لضمان مصالح المساهمين. وقد عين المجلس السيد 
الرئيس  اليومية للبنك، وذلك تماشيًا مع قرارات مجلس اإلدارة والمساهمين. ويقوم  التنفيذي إلدارة المهام  الرئيس  زياد مكاوي في منصب 

التنفيذي إلى جانب الفريق اإلداري بتعيين الكوادر المؤهلة األخرى في البنك. 

كما يركز مجلس اإلدارة على المسائل التي تهم للمساهمين، واستراتيجية األعمال وتطويرها، وإدارة المخاطر، واألطر التنظيمية والقانونية. ويدرك 
كل من مجلس اإلدارة وإدارة البنك أن المحافظة على مصالح المساهمين ال تتم إال بمعالجة المسائل المتعلقة بجميع األطراف المعنية األخرى، 
كما من الممكن أن يشكل مجلس اإلدارة لجان خاصة من أجل القيام بمهام معينة، تتولى تنفيذها بالنيابة عنه ويتم إختيار أعضاء هذه اللجان بناًء 
على خبراتهم في مجاالت معينة. وتقوم هذه اللجان بإرسال تقارير ملخصة ودورية تحمل القرارات والتوصيات التي خلصت إليها. وفي حال عدم 

وجود أي استثناءات، يتم الموافقة على القرارت التي تصدر عن هذه اللجان ويتم اعتمادها كقرارت صادرة عن مجلس اإلدارة.

لجان مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال  •
اللجنة التنفيذية  •

لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة  •
لجنة المكأفات  •

لجنة الترشيح  •

لجان اإلدارة 

لجنة اإلدارة  •
لجنة األصول والموجودات والمطلوبات  •

لجنة االئتمان  •
لجنة االستثمار  •

لجنة المنتجات   •

وخالل عام 2015 لعب مجلس اإلدارة دورًا فاعاًل في دعم الخدمات المصرفية الخاصة كنشاط جديد للبنك من خالل الموافقة على مبادرات 
لتعزيز حوكمة الشركات ولوائح السياسات واإلجراءات وتشمل الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وتوظيف االستثمار واستقبال الودائع. 
ولضمان توفير أفضل قيمة للمساهمين، وافق مجلس اإلدراة على تعيين شركة استشارية عالمية للنظر في طرح عدد من المبادرات واعتماد 

سياسات وإجراءات جديدة للنشاط الجديد. 





البيانات المالية
للعام ٢٠١٥
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

الحمدلله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد،،،

فبناًء على خطاب التكليف توجه هيئة الرقابة الشرعية ))الهيئة(( لبنك قطر األول ))البنك(( هذا التقرير الموجز إلى حضراتكم. قامت الهيئة بواجبها وأعمالها 
كاملة والمتضمنة ما يلي:

التنسيق مع اإلدارة بوضع المتطلبات والمعايير الشرعية ألنشطة البنك وعقوده والتأكد من تنفيذها من خالل التدقيق الشرعي الداخلي.   )1

اعتماد القوائم المالية والميزانية، والتأكد من األسس الشرعية لتوزيع األرباح والخسائر في االستثمارات.  )2

وبصياغة  التطبيق  أثناء  التي ظهرت  العملية  للصعوبات  الحلول  بوضع  المتواصلة  االجتماعات  خالل  من  للهيئة  التنفيذي  والعضو  الرئيس  قام   )3
األسئلة  على  واإلجابة  عليه  عرضها  تم  والتي  واالستثمارية  التمويلة  الجديدة  البنك  بأنشطة  الخاصة  العملية  والنماذج  واالتفاقيات  العقود  ومراجعة 

واالستفسارات التي عرضت عليه، ثم اعتمدتها الهيئة. 

وقامت الهيئة باحتساب الزكاة وفق الضوابط المعتمدة في ضوء الميزانية المعروضة لعام 2015.   )4

قامت الهيئة بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي محايد معقول عما إذا كان البنك التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات   )5
واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا. وذلك وفقًا للمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل 

العام المالي المنصرم.

ولتحقيق سالمة التنفيذ قمنا من خالل إدارة التدقيق الشرعي بفحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من البنك وتنفيذ المراقبة من أجل الحصول على المعلومات 
والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، والمعايير الشرعية لهيئة 

 .AAOIFI المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
العقود، والمراقبة  الفتوى واعتماد  الهيئة مسؤولة عن إصدار  التنفيذية، وإنما  التنفيذ والتطبيق تقع على عاتق اإلدارة  المقررة أن مسؤولية  المبادئ  ومن 

والتدقيق والتوجيه الشرعي.

رأي الهيئة:

أ- ترى الهيئة أن العقود والمنتجات واآلليات المتعلقة بالبنك التي تم االطالع عليها وتدقيقها تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.

ب- وأن استثمارات البنك التي عرضت علينا قد تمت عبر العقود الشرعية واألدوات والمنتجات المعتمدة من قبل الهيئة وأنها ال تتعارض مع أحكام الشريعة 
 .AAOIFI اإلسالمية، وحسب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

ج- وبعد مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة صافي الدخل الموحدة للسنة المالية ، لم تجد الهيئة فيهما مخالفة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
من حيث اإلجمال. 

د- أن المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية قد تم تجنيبها في حساٍب خاصٍّ حتى ال ُتخلط بأموال المساهمين. وقد 
تم صرف هذه المبالغ في أوجهها الشرعية تحت إشراف الهيئة. 

وفي الختام تتقدم الهيئة بجزيل الشكر وخالص الدعاء لجميع من ساهم في إقامة هذا الصرح وعلى رأسهم مجلس اإلدارة رئيسًا وأعضاًء كما تشكر الهيئة 
اإلدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للبنك على جهودها، وتنسيقها التام مع العضو التنفيذي للهيئة، داعيًة المولى عّزوجل أن يوفق القائمين على البنك لمزيد 
من العطاء واإلنجاز على أساٍس من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء و تقوى الله تعالى، والمساهمة في ازدهار بلدنا العزيز، وقاه الله من كل سوٍء 

ووفق قيادته لكل ما فيه الخير. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 

فضيلة الشيخ أ. د. علي القره داغي
الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
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الحمدلله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد،،،

فبناًء على خطاب التكليف توجه هيئة الرقابة الشرعية ))الهيئة(( لبنك قطر األول ))البنك(( هذا التقرير الموجز إلى حضراتكم. قامت الهيئة بواجبها وأعمالها 
كاملة والمتضمنة ما يلي:

التنسيق مع اإلدارة بوضع المتطلبات والمعايير الشرعية ألنشطة البنك وعقوده والتأكد من تنفيذها من خالل التدقيق الشرعي الداخلي.   )1

اعتماد القوائم المالية والميزانية، والتأكد من األسس الشرعية لتوزيع األرباح والخسائر في االستثمارات.  )2

وبصياغة  التطبيق  أثناء  التي ظهرت  العملية  للصعوبات  الحلول  بوضع  المتواصلة  االجتماعات  خالل  من  للهيئة  التنفيذي  والعضو  الرئيس  قام   )3
األسئلة  على  واإلجابة  عليه  عرضها  تم  والتي  واالستثمارية  التمويلة  الجديدة  البنك  بأنشطة  الخاصة  العملية  والنماذج  واالتفاقيات  العقود  ومراجعة 

واالستفسارات التي عرضت عليه، ثم اعتمدتها الهيئة. 

وقامت الهيئة باحتساب الزكاة وفق الضوابط المعتمدة في ضوء الميزانية المعروضة لعام 2015.   )4

قامت الهيئة بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي محايد معقول عما إذا كان البنك التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات   )5
واإلرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا. وذلك وفقًا للمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل 

العام المالي المنصرم.

ولتحقيق سالمة التنفيذ قمنا من خالل إدارة التدقيق الشرعي بفحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من البنك وتنفيذ المراقبة من أجل الحصول على المعلومات 
والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، والمعايير الشرعية لهيئة 

 .AAOIFI المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
العقود، والمراقبة  الفتوى واعتماد  الهيئة مسؤولة عن إصدار  التنفيذية، وإنما  التنفيذ والتطبيق تقع على عاتق اإلدارة  المقررة أن مسؤولية  المبادئ  ومن 

والتدقيق والتوجيه الشرعي.

رأي الهيئة:

أ- ترى الهيئة أن العقود والمنتجات واآلليات المتعلقة بالبنك التي تم االطالع عليها وتدقيقها تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء.

ب- وأن استثمارات البنك التي عرضت علينا قد تمت عبر العقود الشرعية واألدوات والمنتجات المعتمدة من قبل الهيئة وأنها ال تتعارض مع أحكام الشريعة 
 .AAOIFI اإلسالمية، وحسب المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

ج- وبعد مراجعة قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة صافي الدخل الموحدة للسنة المالية ، لم تجد الهيئة فيهما مخالفة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
من حيث اإلجمال. 

د- أن المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية قد تم تجنيبها في حساٍب خاصٍّ حتى ال ُتخلط بأموال المساهمين. وقد 
تم صرف هذه المبالغ في أوجهها الشرعية تحت إشراف الهيئة. 

وفي الختام تتقدم الهيئة بجزيل الشكر وخالص الدعاء لجميع من ساهم في إقامة هذا الصرح وعلى رأسهم مجلس اإلدارة رئيسًا وأعضاًء كما تشكر الهيئة 
اإلدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للبنك على جهودها، وتنسيقها التام مع العضو التنفيذي للهيئة، داعيًة المولى عّزوجل أن يوفق القائمين على البنك لمزيد 
من العطاء واإلنجاز على أساٍس من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء و تقوى الله تعالى، والمساهمة في ازدهار بلدنا العزيز، وقاه الله من كل سوٍء 

ووفق قيادته لكل ما فيه الخير. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
إلى المساهمين في بنك قطر األول ذ.م.م.

تقرير عن البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك قطر األول ذ.م.م. )»البنك«( وشركاته التابعة )المشار إليها مجتمعة باسم 
»المجموعة«( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2015، وبيان الدخل الموحد، بيان التغيرات في حقوق 

الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتألف من ملخص عن السياسات 
المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسؤوليات مجلس اإلدارة والمدققين
إن مجلس إدارة البنك مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتزام 

المجموعة بها. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

أساس الرأي
لقد قمنا بإجراء أعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية. تتطلب تلك المعايير القيام بإجراءات بهدف الحصول على أدلة تدقيق معقولة عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة 

خالية من أية أخطاء جوهرية. تتضمن عملية التدقيق فحص األدلة المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة بالبيانات المالية الموحدة. كما 
يشمل التدقيق أيضًا تقييمًا للسياسات المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم العرض العام 

للبيانات المالية الموحدة. إننا نرى أن أعمال التدقيق التي قمنا بها تكون أساسا سليما للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي
برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2015، ونتائج أعمالها، 

والتغيرات في حقوق الملكية، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها التي أقرتها هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرنا أنها ضرورية لغرض التدقيق. يمسك البنك سجالت محاسبية منتظمة وتتفق 

البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام لوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال المعمول 
بها خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على أعمال البنك أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2015.

موضوع آخر
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 من قبل مدقق آخر والذي عبر في تقرير تدقيقه 

الصادر في 5 مارس 2015 عن رأي تدقيق غير معدل على تلك البيانات المالية.

جوبال باالسوبرامنيام  7 فبراير 2016  
كي بي إم جي الدوحة 

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم ٢٥١ دولة قطر 
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تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 7 فبراير 2016 ووقع عليها بالنيابة عنه:

زياد خليل مكاوي عبد الله بن فهد بن غراب المري 
الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة 

٢٠١٥2014إيضاحات
الموجودات

5١.٥99.8١٢896.001النقد وما يعادله
6943.4١6748.220استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

7١.١٠9.4١7833.446موجودات تمويلية
8٢٥.7١7133.675ذمم مدينة

94٢.9٢٠45.540المخزون
10١.4٠8.9491.476.966استثمارات في حقوق ملكية

273.120-11استثمارات عقارية
12١46.333137.079موجودات ثابتة

13١4.6١١34.391موجودات غير ملموسة
-14٥38.784موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

15٢9.87789.086موجودات أخرى
٥,8٥9,8364,667,524إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية 
غير المقيدة
المطلوبات

16٢١8.٢46419.426مطلوبات تمويلية
٢3.4٢626.372حسابات العمالء الجارية

-143٥7.6٥9مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
17١٠6.٠86194.132مطلوبات أخرى

 639,930 7٠٥.4١7إجمالي المطلوبات
183,٠٥4,37٥1,816,513حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

حقوق الملكية
19٢.٠٠٠.٠٠٠2.000.000رأس المال

)3.152()٢٢.٢43(احتياطي القيمة العادلة 
68.3١9162.314أرباح مدورة

٢.٠46.٠762.159.162إجمالي حقوق ملكية مساهمي البنك
20٥3.96851.919حصص غير مسيطرة

٢.١٠٠.٠442.211.081إجمالي حقوق الملكية

 جمالي المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار 
٥,8٥9,8364.667.524وحقوق الملكية غير المقيدة

 )ألف ريال قطري(

 بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2015
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٢٠١٥2014إيضاحات 
أنشطة مستمرة

اإليرادات
21١٠9.838116.734إيرادات من األنشطة غير المصرفية

2/10١38.١3٥239.658أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
8.٢3٢21.414إيرادات توزيعات األرباح

٢١.4٥٠17.629أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
-٢.٥4١أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

10.728)٢9.36٠()خسائر( / أرباح بيع استثمارات في حقوق ملكية
-11١6.96١أرباح من بيع استثمارات عقارية

-73٢.٢4١أرباح من بيع مرابحة قابلة للتحويل
٥6.١4٠35.267إيرادات من الموجودات التمويلية

١٠.3١٢5.253إيرادات من استثمارات لدى مؤسسات مالية
22٢4.37820.256إيرادات أخرى

39٠.868466.939إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
18٥4.3٢727.395ناقصا: العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

336.٥4١439.544إجمالي الدخل
مصروفات

21١٠٥.7٢7109.991مصروفات األنشطة غير المصرفية
9٠.8٠691.853تكاليف الموظفين

129.١٢78.562، 13اهالك وإطفاء
١4.١796.654تكاليف تمويل 

23٥٥.٠7963.705مصروفات تشغيلية أخرى
٢74.9١8280.765إجمالي المصروفات

-73.3١3ناقصا: مخصص انخفاض في القيمة عن موجودات التمويل
٥8.3١٠158.779الربح من األنشطة المستمرة قبل ضريبة الدخل

--مصروفات ضريبة الدخل
٥8.3١٠158.779صافي الربح من أنشطة مستمرة

أنشطة مستبعدة
149.744373ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي من الضريبة

68.٠٥4159.152صافي الربح للسنة
المنسوب إلى:

66.٠٠٥158.406حاملي حقوق ملكية البنك
٢.٠49746حصص غير مسيطرة

68.٠٥4159.152
24٠.٢90.78عائد السهم األساسي/ المخفض من أنشطة مستمرة – ريال قطري

24٠.٠40.01عائد السهم األساسي/ المخفض من أنشطة مستبعدة – ريال قطري
٠.330.79عائد السهم األساسي/ المخفض – ريال قطري

 )ألف ريال قطري(

 بيان الدخل الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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* احتياطي القيمة العادلة للممتلكات بمبلغ 5 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 تتعلق بمجموعة استبعاد )راجع إيضاح رقم 14(. 

احتياطي القيمة العادلة

رأس المال

احتياطي
القيمة العادلة 

لالستثمار

احتياطي 
القيمة العادلة 

أرباح مدورةللممتلكات

إجمالي 
حقوق ملكية 

مساهمي البنك
حصص غير 

مسيطرة

إجمالي 
حقوق 
الملكية

2.000.00064416.227145.5532.162.42450.6032.213.027الرصيد في 1 يناير 2014
158.406158.406746159.152---صافي الربح للسنة

)19.453(570)20.023(-5.771)25.794(-تعديالت القيمة العادلة
)141.645(-)141.645()141.645(---توزيعات األرباح )إيضاح 32(

21.998162.3142.159.16251.9192.211.081)25.150(2.000.000الرصيد في 31 ديسمبر 2014
٢١.998١6٢.3١4٢.١٥9.١6٢٥١.9١9٢.٢١١.٠8١)٢٥.١٥٠(٢.٠٠٠.٠٠٠الرصيد في ١ يناير ٢٠١٥

66.٠٠٥66.٠٠٥٢.٠4968.٠٥4---صافي الربح للسنة
)٢.١٠6(-)٢.١٠6(--)٢.١٠6(-تعديالت القيمة العادلة

محول إلى بيان الدخل نتيجة بيع 
استثمارات عقارية

--)١6.98١(-)٥6.98١(-)٥6.98٥(

)١6٠.٠٠٠(-)١6٠.٠٠٠()١6٠.٠٠٠(---توزيعات األرباح )إيضاح 32(
68.3١9٢.٠46.٠76٥3.968٢.١٠٠.٠44*٥.٠١3)٢7.٢٥6(٢.٠٠٠.٠٠٠الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

 )ألف ريال قطري(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015



35
تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥2014إيضاحات
األنشطة التشغيلية

68.٠٥4159.152صافي ربح السنة
تعديالت للبنود غير النقدية بصافي الربح

12٢7.3٠١25.125، 13إهالك وإطفاء
)239.658()١38.١3٥(2/10أرباح غير محققة من استثمارات في حقوق ملكية

-73.3١3مخصص انخفاض في قيمة موجودات تمويلية
513)٢٥9()استرداد مخصصات( أخرى / مخصصات، بالصافي

)39.7٢6()54.868(
تغيرات في: 

)475.846()١9٥.١96(استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
)531.294()٢79.٢84(موجودات تمويلية

)12.645()١7١.768(ذمم مدينة
)8.383()4.746(مخزون

)250.134(٢٠4.٠46استثمارات في حقوق ملكية
)42.792(47.٥٠6استثمارات عقارية

٥9.٢٠93.754موجودات أخرى
)31.180()٢.946(حسابات العمالء الجارية

)8.576(١٢.٥٠8مطلوبات أخرى
)1.411.964()37٠.397(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)29.334()٥٥.4٢8(شراء موجودات ثابتة وغير ملموسة
4-متحصالت من بيع موجودات ثابتة

)29.330()٥٥.4٢8(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

44.٢6٢86.450صافي التغير في المطلوبات التمويلية
١.٢37.86٢1.568.007صافي الزيادة في حقوق ملكية غيرة مقيدة لحاملي حسابات االستثمار

)136.369()١٥٢.488(توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين
١.١٢9.6361.518.088صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

7٠3.8١١76.794صافي الزيادة في النقد وما يعادله
896.٠٠١819.207النقد وما يعادله في بداية السنة

5١.٥99.8١٢896.001النقد وما يعادله في نهاية السنة

 )ألف ريال قطري(

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  -١
بنك قطر األول ذ.م.م. )»البنك«( هو بنك إسالمي تم تأسيسه في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب الترخيص رقم 00091   

بتاريخ 4 سبتمبر 2008، الصادر من قبل هيئة مركز قطر للمال. تم اعتماد البنك من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بمزاولة األنشطة التالية:
استالم اإليداعات؛  •  

تقديم التسهيالت االئتمانية؛  •  
المتاجرة في االستثمارات؛  •  

ترتيب الصفقات االستثمارية؛  •  
ترتيب التسهيالت االئتمانية؛  •  

تقديم خدمات الحفظ؛  •  
ترتيب تقديم خدمات الحفظ؛  •  

إدارة االستثمارات؛  •  
تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و  •  

تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة.  •  

تتولى هيئة تنظيم مركز قطر للمال الرقابة على جميع أنشطة البنك والتي تتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية التي تحددها هيئة الرقابة   
الشرعية للبنك، ووفقا ألحكام نظامه األساسي. يزاول البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع سحيم بن حمد بالدوحة في 
دولة قطر. تشتمل البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على البنك وشركاته التابعة )ويشار إليها مجتمعة بـ 

»المجموعة« ومنفردة بـ »شركات المجموعة«(. الشركة األم/ الطرف المسيطر النهائي للمجموعة هو بنك قطر األول ذ.م.م. 

أساس اإلعداد  -٢
فقرة االلتزام   

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   
اإلسالمية وقواعد ومبادئ الشريعة التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، وبالنسبة للمواضيع التي تقتضيها هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والتي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية تستخدم المجموعة ارشادات المعايير الدولية للتقارير 
المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

أساس القياس  
تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناء على مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء تقييم استثمارات حقوق الملكية واالستثمارات العقارية   

وكالهما بالقيمة العادلة.

العملة الوظيفية وعملة العرض  
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للبنك. تم تقريب جميع القيم إلى أقرب   

ألف ريال قطري، فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه على خالف ذلك. يقوم كل كيان داخل المجموعة بتحديد عملته الوظيفية وتقاس البنود 
المدرجة في البيانات المالية لكل كيان باستخدام العملة الوظيفية.

فيما يلي بيان بالشركات التابعة للبنك كما في 31 ديسمبر 2015 و31 ديسمبر 2014:

النشاطالشركات التابعة
سنة الملكية الفعلية كما في

البلدالتأسيس 31 ديسمبر 3١2014 ديسمبر ٢٠١٥
اإلمارات العربية المتحدة71.302012%71.30%الصناعةشركة بطاقة المستقبل للصناعات ذ.م.م.

 الوسيطة اإلمارات لخدمات 
اإلمارات العربية المتحدة852008%85%التموينالتموين ذ.م.م.

قطر752012%75%التموينإسناد لخدمات التموين ذ.م.م.

 صندوق السوق النقدي 1 المحدود 
لبنك قطر األول

صندوق السوق 
جزر الكايمان2015-100%النقدي

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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أساس اإلعداد )تابع(  -٢
استخدام األحكام والتقديرات

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

التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم 
فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

تم توضيح المعلومات عن المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات واألحكام الهامة المتبعة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها 
األثر األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم 4.

السياسات المحاسبية الهامة  -3
فيما يلي السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة:  

الشركات التابعة  ١/3
الشركات التابعة هي جميع الكيانات التي تسيطر عليها المجموعة )بما في ذلك الكيانات ذات األغراض الخاصة(. توجد السيطرة   
عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو يكون لديها حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة ولديها المقدرة على 
التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على الشركة. يتم اعتبار وجود أو تأثير حقوق تصويت محتملة يتم ممارستها حاليا أو قابلة 
للتحويل عندما يتم تقييم ما إذا كانت المجموعة تسيطر على كيان آخر. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية 

الموحدة من التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة للمجموعة. وال يتم إدراجها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة.

أساس التوحيد
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك والشركات التابعة له. يتم استبعاد جميع األرصدة بين شركات المجموعة   
الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند  والمعامالت واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة 

التوحيد. تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن األعمال المجمعة باستخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ وذلك عند تحويل السيطرة 
القابلة  الموجودات  صافي  على  االستحواذ  عند  العادلة  بالقيمة  عموما  االستحواذ  في  المحول  المقابل  يقاس  المجموعة.  إلى 
بأي مكسب في شراء مساومة  يتم االعتراف  انخفاض قيمتها.  ناشئة بصورة سنوية لمعرفة مدى  أية شهرة  اختبار  يتم  للتحديد. 
مباشرة في بيان الدخل الموحد. يتم صرف تكاليف المعاملة عند تكبدها فيما عدا في الحالة التي تتعلق فيها بإصدار أوراق دين أو 

أسهم.

المساهمات غير المسيطرة
يتم ذكر المساهمات في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تنسب إلى الشركة األم في بيان المركز المالي الموحد ضمن حقوق 
الملكية كحصة غير مسيطرة. يتم اإلفصاح عن األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمات غير المسيطرة في بيان الدخل الموحد 
تابعة يتم  التي تقع على المساهمة غير المسيطرة في شركة  إلى المساهمات غير المسيطرة. الخسائر  كأرباح أو خسائر منسوبة 

تخصيصها للمساهمة غير المسيطرة حتى ولو تسبب ذلك في أن يكون هناك عجز في رصيد المساهمات غير الُمسيطرة.

بالنسبة  المجموعة.  ملكية  حقوق  مالكي  مع  معامالت  باعتبارها  المسيطرة  غير  المساهمات  مع  المعامالت  المجموعة  تعامل 
للمشتريات من المساهمات غير المسيطرة فإن الفرق بين المقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذة من القيمة الدفترية 
لصافي موجودات الشركة التابعة يتم تسجيله في حقوق الملكية. كما يتم أيضا تسجيل المكاسب أو الخسائر من استبعاد المساهمات 

غير المسيطرة في حقوق ملكية المالكين.

العمالت األجنبية  ٢/3
المعامالت واألرصدة

الموجودات  تحويل  يتم  المعاملة.  تاريخ  السائدة في  الصرف  بمعدالت  رياالت قطرية  إلى  أجنبية  بعمالت  المعامالت  تحويل  يتم 
والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية إلى الرياالت القطرية باستخدام معدالت الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي الموحد.

 )ألف ريال قطري(
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 )ألف ريال قطري(
السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

العمالت األجنبية )تابع(  ٢/3
المعامالت واألرصدة )تابع(

يتم االعتراف بجميع الفروق الناتجة عن مكاسب وخسائر من تسوية تلك المعامالت والناشئة عن التحويل بأسعار 
الصرف في نهاية السنة للموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد. يتم تحويل البنود غير النقدية التي 
تقاس بطريقة التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية 
التي تقاس بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية، بما في ذلك حقوق ملكية االستثمارات، باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه 
تحديد القيمة العادلة. تسجل التأثيرات على تغيرات أسعار الصرف على البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة للعمالت األجنبية 

كجزء من مكسب أو خسارة القيمة العادلة.
شركات المجموعة

لديها عمالت محلية  التي  المرتفع(  التضخم  اقتصاد  )التي ليس لدى أي منها عملة  المجموعة  المالي لجميع شركات  النتائج والمركز 
مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها كما يلي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلغالق في تاريخ المركز المالي.  •
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 والمصروفات في تواريخ المعامالت(،
يتم االعتراف بجميع الفروق الناتجة عن سعر الصرف كمكون منفصل عن بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.  •

عند التوحيد، يتم وضع فروق صرف العمالت الناشئة عن التحويل لصافي االستثمارات في العمليات األجنبية في بيان حقوق الملكية 
الموحد ضمن »احتياطي تحويل عمالت أجنبية«. عند استبعاد عملية أجنبية جزئًيا أو بيعها، يتم االعتراف بفروق الصرف التي تم تسجيلها 

في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة البيع.
الموجودات والمطلوبات المالية  3/3

االعتراف
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المعاملة التي تصبح فيها المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.

إلغاء االعتراف
يلغى االعتراف عن أصل مالي )أو، عند االقتضاء، جزء من أصل مالي أو جزء من موجودات مالية مماثلة للمجموعة( عند:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل؛ أو  •
ثالث  إلى طرف  تأخير جوهري  بالحق في استالم تدفقات نقدية من األصل، ولكن تعهدت بدفعها كاملة دون  المجموعة  احتفاظ   •

بموجب ترتيب لتمرير التدفقات النقدية؛ أو
تحويل المجموعة حقها في استالم تدفقات نقدية من األصل أو إما قيامها: )أ( بتحويل جميع مخاطر ومنافع األصل بصورة كبيرة، أو   •

)ب( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة كبيرة بجميع مخاطر ومنافع األصل، ولكن حولت السيطرة على األصل.
عند تحويل المجموعة لحقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل، ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة كبيرة بجميع مخاطر ومنافع 

األصل، أو تحويل السيطرة على األصل، يتم االعتراف باألصل بمدى استمرار اضطالع المجموعة في األصل.
يلغي االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزام منصوص عليه في العقد.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  4/3
يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبالغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني 
قابل للنفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وعزم المجموعة إما على أن تقوم بتسوية هذه المبالغ على أساس الصافي أو عزمها على 
تحقيق األصل وتسوية المطلوب في نفس الوقت. يجب أال يقتصر الحق القانوني الملزم على األحداث المستقبلية، ويجب أن يكون قابال 

للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية، وفي حال تخلف البنك أو الطرف المقابل عن السداد أو التعثر أو إفالسه.

النقد وما يعادله  ٥/3
يتكون النقد وما يعادله حسبما تمت اإلشارة إليه في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد واألرصدة لدى البنوك، ومبالغ االستثمارات 

لدى المؤسسات المالية ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل.
تتكون االستثمارات لدى مؤسسات مالية من استثمارات لدى بنوك في شكل وكالة ومرابحة. يتم إدراجها بالتكلفة زائد األرباح المستحقة 

ذات الصلة وصافي مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد.

 )ألف ريال قطري(
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  6/3

تدرج االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة عندما تتم إدارة االستثمار على أساس العائد التعاقدي ويتم تقييم أدائها على 
أساس التدفقات النقدية التعاقدية. يتم قياس هذه االستثمارات في البداية بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة. ثم يتم إطفاء 

عالوات أو خصومات على مدى عمر االستثمار باستخدام طريقة الربح الفعلي ناقصا مخصص انخفاض القيمة، إن وجد.

يتم االعتراف بمكاسب استبعاد استثمار بالتكلفة المطفأة عندما يتم تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية هذه الموجودات بشكل 
كبير وعندما يتساوى الفرق بين القيمة العادلة للمتحصالت والقيمة الدفترية في وقت إلغاء االعتراف.

الموجودات التمويلية  7/3 
تشمل األنشطة التمويلية عقود المرابحة واإلجارة:

المستحق من عقود المرابحة
يتم تسجيل عقود المرابحة بإجمالي المبالغ األساسية بعد خصم أي مبالغ مستلمة ومخصص االنخفاض في القيمة والربح المعلق 
والربح غير المتحقق. يتم شطب المستحق من األنشطة التمويلية وتحميلها مقابل المخصصات المحددة فقط في الظروف التي 
يتم فيها استنفاذ جميع أنشطة إعادة الهيكلة والتحصيل المعقولة، ويعاد تسجيل أي استرداد من أنشطة مالية تم شطبها سابقا 

ضمن مخصص معين. 

وتعتبر المجموعة وعود المرابحة لآلمر بالشراء ملزمة.

المستحق من عقود اإلجارة
ينشأ المستحق من عقود اإلجارة من هياكل التمويل عندما يكون الشراء والتأجير الفوري لألصل بالتكلفة زائد أي ربح متفق عليه 
)تشكل في مجملها القيمة العادلة(. ويتم تسجيل المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة. يسجل المستحق من عقود اإلجارة بمجموع 
دفعات اإليجار الدنيا، ناقصا اإليرادات المؤجلة )تشكل في مجملها التكلفة المطفأة( ومخصص االنخفاض في القيمة )إن وجد(. يتم 
االعتراف بإيرادات عقود اإلجارة على أساس التقسيم الزمني على مدار فترة اإليجار. يتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسابات المتعثرة 

من بيان الدخل الموحد.

ذمم مدينة  8/3
الذمم المدينة هي مبلغ الدين المستحق من العمالء بنهاية السنة المالية ويتم إدراجها بالتكلفة المطفأة ناقصا أي مخصص للديون 
المشكوك في تحصيلها، إن وجد. وعندما يكون من غير اإلمكان تحصيل الحساب المدين يتم شطبه مقابل حساب المخصص. يتم 
الدفترية في حساب  القيمة  في  التغير  تسجيل  ويتم  المخصص.  مقابل حساب  لمبالغ شطبت مسبقا  الالحقة  االستردادات  قيد 

المخصص في بيان الدخل الموحد.

المخزون   9/3
تسجل المواد الخام بالتكلفة أو صافي القيمة التي يمكن تحقيقها، أيهما أقل. تشتمل تكلفة المواد الخام على: 

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

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

تظهر تكلفة مخزون المواد الخام في نهاية السنة باستخدام طريقة الوارد أوال يصرف أوال. تمثل القيمة التي يمكن تحقيقها من البيع 
سعر البيع للمخزون ناقصا جميع تكاليف اإلتمام والتكاليف الضرورية إلنجاز عملية البيع.

تقاس البضائع الجاهزة وشبه الجاهزة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل والتي تمثل تكاليف المواد الخام واأليدي 
العاملة وتكاليف التشغيل األخرى.

تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقق في سعر البيع التقديري الذي يتم في سياق األنشطة االعتيادية لألعمال ناقصا مصروفات 
البيع المتغيرة المعمول بها.

 )ألف ريال قطري(
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  -3
١٠/3 االستثمارات في حقوق الملكية 

تشمل االستثمارات في حقوق الملكية اآلتي: 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  )أ( 

أدوات حقوق الملكية هي تلك التي ال تحمل خصائص أدوات الدين وتحتوي على أدوات تدل على امتالك منافع في القيمة 
الحقيقية في موجودات مؤسسة ما بعد خصم جميع مطلوباتها.

التصنيف  -1
تصنف االستثمارات في أدوات من نوع حقوق الملكية في الفئات التالية: 1( بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو 2( 

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

االستثمارات من نوع حقوق الملكية المصنفة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وتشمل استثمارات 
محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم تصنيف االستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم اقتناءها أو نشأت أساسا لغرض توليد أرباح من التقلبات قصيرة األجل 
في األسعار أو هامش التاجر. يتم أيًضا تصنيف أي استثمارات تشكل جزًءا من محفظة حيث يوجد نمط فعلي لعمليات جني 

األرباح على المدى القصير باسم »محتفظ بها للمتاجرة.«

تتضمن االستثمارات من نوع حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل استثمارات تتم إدارتها وتقييمها داخلًيا 
لألداء على أساس القيمة العادلة.

عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بعمل انتخاب ال رجعة فيه من أجل تعيين بعض أدوات حقوق الملكية التي لم يتم 
تعيينها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل حتى يتم تصنيفها على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

االعتراف وإلغاء االعتراف  -2
يتم إدراج االستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل، في ذلك التاريخ 

تصبح المجموعة طرًفا في النصوص التعاقدية لألداة.

الموجودات  النقدية من  التدفقات  على  الحصول  الحقوق في  تنتهي  عندما  المالية  االستثمارات  االعتراف عن  إلغاء  يتم 
المالية أو عندما تحول المجموعة كافة المخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري.

القياس  -3
القياس المبدئي

يتم إدراج االستثمارات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت، باستثناء تكاليف المعامالت المتكبدة 
للحصول على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد.

القياس الالحق
االعتراف  ويتم  تقرير  فترة  كل  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  الدخل  بيان  من خالل  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  قياس  يعاد 
االعتراف  أعقاب  تنشأ فيها. في  التي  الفترة  الموحد في  الدخل  بيان  التقييم في  إعادة  الناتجة عن  والخسائر  بالمكاسب 
المبدئي، فإن االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي ناقًصا 
مخصص انخفاض القيمة. جميع المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية اإلطفاء وتلك الناتجة عن إلغاء االعتراف أو انخفاض 

قيمة االستثمارات يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد.

يعاد قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم االعتراف 
الموحد  الملكية  التغيرات في حقوق  بيان  العادلة لالستثمارات في  القيمة  التغير في  الناجمة عن  الخسائر  أو  بالمكاسب 
ويتم عرضها في احتياطي القيمة العادلة لالستثمار بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية. عند بيع االستثمارات المصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو انخفاض قيمتها أو جمعها أو استبعادها، يتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراكمة 

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

االستثمارات التي ليس لها سعر مدرج في السوق أو طرق أخرى مناسبة الستخالص قياس موثوق للقيمة العادلة والتي ال 
يمكن تحديدها على أساس مستمر، يتم عرضها بالتكلفة ناقًصا مخصص انخفاض القيمة، )إن وجد(.

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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االستثمارات في حقوق الملكية )تابع(   ١٠/3

استثمارات أخرى )ب( 
تشمل االستثمارات األخرى استثمارات رأس المال المخاطر المحتفظ بها كجزء من محفظة استثمارية تدار بهدف تحقيق عائد 
على هذه االستثمارات. تهدف المجموعة إلى تحقيق نمو في قيمة االستثمارات على فترات متوسطة األجل وعادة ما يحدد 

استراتيجية للتخارج أو عدة استراتيجيات عند اتخاذ قرار االستثمار.

عادة ما تكون هذه االستثمارات في شركات ليست لها عالقة بأعمال البنك. تدار هذه االستثمارات على أساس القيمة العادلة 
وتدرج في الدفاتر على أساس أنها سميت كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الموحد.

االنخفاض في القيمة  ١١/3

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي محدد أو مجموعة 

من الموجودات المالية. 

في حالة االستثمار في أسهم حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، فإن الدليل 
الموضوعي غالبا ما يتضمن انخفاضا هاما أو طويل األمد في القيمة العادلة لالستثمارات إلى أدنى من تكلفتها. إن تحديد مدى 
األهمية أو طول األمد هو أمر يخضع للحكم الشخصي ويتم تقديره لكل استثمار على حدة. وعندما يكون هناك دليل على االنخفاض 
في القيمة، فإن الخسارة المتراكمة التي تم قياسها كفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية بعد خصم خسارة االنخفاض 
في القيمة لتلك االستثمارات والمسجلة مسبقًا في بيان الدخل الموحد، يتم إلغاؤها من حقوق الملكية وتسجل في بيان الدخل 
الموحد. خسائر االنخفاض في القيمة في استثمارات حقوق الملكية ال يتم ردها من خالل بيان الدخل الموحد بل تسجل الزيادة في 
قيمتها العادلة بعد االنخفاض في القيمة مباشرة في احتياطي القيمة العادلة من خالل بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

بالتكلفة في حالة عدم إمكانية تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة بصورة  التي تدرج  إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
يعتمد عليها تخضع الختبار االنخفاض في القيمة وإذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسائر االنخفاض في القيمة، يتم قياس 
خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المتوقع استردادها. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في 

بيان الدخل الموحد وال يتم ردها الحقا. 

تعتبر االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة قد واجهت خسائر االنخفاض في القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية عن صافي 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخفضة باستخدام المعدل األصلي للربح المستخدم في إطفاء األصل على طريقة 
معدل الربح الفعلي. يتم االعتراف باسترداد خسائر االنخفاض في القيمة الحقًا من خالل بيان الدخل الموحد وال يجب أن ينتج عن رد 
خسائر االنخفاض في القيمة أن تتجاوز القيمة الدفترية لألصل ما كان يجب أن تكون عليه التكلفة المطفأة في حال لم يتم االعتراف 

باالنخفاض في القيمة. 

انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
تقوم المجموعة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك حدث أو تغيرات في ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية ألصل غير 
مالي قد انخفضت قيمتها. وفي ظل وجود مثل هذا المؤشر أو إذا كان هناك متطلب لفحص االنخفاض في القيمة سنويا، فإنه 
يتعين على المجموعة تقدير قيمة االسترداد لألصل. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( قيمة االسترداد، 

فإن األصل )أو وحدة توليد النقد( يعتبر مضمحال ويخفض لقيمته االستردادية. 
إذا كان هناك أي مؤشر لعدم وجود خسائر  للتأكد مما  باستثناء الشهرة،  تاريخ كل مركز مالي للموجودات،  يتم عمل تقييم في 
انخفاض في القيمة تم تسجيلها مسبقا والتي قد ال تكون موجودة في ذلك التاريخ، أو قد تكون انخفضت. في حال وجود مثل 
هذا المؤشر، فإنه يتم تقدير مبلغ االسترداد وتعكس خسارة االنخفاض في القيمة السابقة فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات 
القيمة  رفع  يتم  الحالة  هذه  القيمة. في  في  انخفاض  خسارة  آخر  تسجيل  تاريخ  من  لألصل  االسترداد  مبلغ  لتحديد  المستخدمة 
الدفترية إلى قيمة االسترداد. وال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة بسبب ارتفاع قيمة االسترداد في 

الفترات الالحقة.

 )ألف ريال قطري(
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االستثمارات العقارية  ١٢/3

تتألف االستثمارات العقارية من مبان وموجودات أخرى ذات صلة تحتفظ بها المجموعة لجني إيجارات و / أو يتوقع االستفادة منها من 
خالل زيادة قيمة رأس المال. تسجل هذه االستثمارات مبدئًيا بالتكلفة زائد جميع المصاريف التي يمكن أن تنسب إليها مباشرة. وتسجل 
االستثمارات الحقا بالقيمة العادلة. ويعاد قياس القيمة العادلة لالستثمارات عند تاريخ كل تقرير ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية 

والقيمة العادلة في بيان التغير في حقوق الملكية الموحد ضمن احتياطي القيمة العادلة للعقار.
وفي حالة الخسارة، يتم تسجيلها في حقوق الملكية ضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمار بالقدر الذي يكون فيه االحتياطي متاحا من 
خالل األرباح المسجلة مسبقا، وفي حال تجاوزت هذه الخسائر المبلغ المتاح باحتياطي القيمة العادلة بحقوق الملكية الستثمار بعينه، 

يتم تسجيل فائض الخسائر في بيان الدخل الموحد ضمن خسائر إعادة التقييم غير المحققة باالستثمارات.
عند حدوث أرباح مستقبلية، فإن األرباح غير المحققة المرتبطة بالسنة الحالية يتم تسجيلها ببيان الدخل الموحد بالقدر الذي يتم به رد 
قيد الخسائر التي سبق تسجيلها ببيان الدخل الموحد ويتم تسجيل فائض األرباح بحقوق الملكية ضمن احتياطي القيمة العادلة للعقار.

تستبعد االستثمارات العقارية من القوائم المالية عندما يتم استبعادها نهائيا أو عندما يكون االستثمار العقاري خارج الخدمة مع عدم 
وجود أي منافع اقتصادية متوقعة من عملية االستبعاد. يسجل أي ربح أو خسارة ناشئة من عملية استبعاد االستثمار العقاري باإلضافة 

الى احتياطات القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد في سنة االستبعاد. 
الموجودات المحتفظ بها للبيع واألنشطة المستبعدة  ١3/3

التصنيف
المتوقع  إذا كان من  للبيع  المتداولة أو مجموعات االستبعادات كاستثمارات محتفظ بها  الموجودات غير  المجموعة بتصنيف  تقوم 
اثني عشر شهًرا. مجموعة  االستخدام خالل  استمرار  بيع وليس من خالل  رئيسي من خالل معاملة  الدفترية بشكل  استرداد قيمتها 
االستبعاد هي مجموعة من الموجودات التي سيتم استبعادها، عن طريق البيع أو خالف ذلك، معا كمجموعة في معاملة واحدة، 

والمطلوبات المرتبطة مباشرة بتلك الموجودات التي سيتم تحويلها في المعاملة.
إذا لم تعد تفي معايير التصنيف كاستثمارات محتفظ بها للبيع، يتعين على الكيان أن يتوقف عن تصنيف األصل )مجموعة االستبعاد( 
على أنه محتفظ به للبيع ويجب قياس األصل بقيمته الدفترية قبل تصنيف األصل )أو مجموعة االستبعاد( على أنه محتفظ به للبيع، 
ويتم تعديله عن أي إهالك، أو إعادة تقييمات معترف بها أو كان يمكن االعتراف بها لو لم يتم تصنيف األصل )أو مجموعة االستبعاد( 

على أنه محتفظ به للبيع وكانت قيمته القابلة لالسترداد في تاريخ القرار الالحق هو عدم بيعه.
يتم أواًل تخصيص أي خسائر انخفاض في القيمة على مجموعة استبعاد إلى الشهرة، ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية على 
أساس تناسبي، باستثناء أي خسارة مخصصة لموجودات مالية واستثمارات عقارية مدرجة بالقيمة العادلة، والتي ال يزال يتم قياسها 
وفًقا للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. ويتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة عن التصنيف المبدئي على أنها محتفظ 
بها للبيع والمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة التقييم الالحقة في بيان الدخل الموحد. ال يتم االعتراف بمكاسب تزيد عن أي خسائر 

تراكمية النخفاض القيمة.
القياس

يتم قياس الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع وغيرها من األدوات المالية بقيمتها الدفترية 
والقيمة العادلة أيهما أقل ناقًصا تكاليف البيع. يستمر قياس األدوات المالية التي تكون موجودات غير متداولة و »محتفظ بها للبيع« 
وفًقا للسياسات المحاسبية المعلنة. عند تصنيف الشركات المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية على أنها 
محتفظ بها للبيع، يتم التوقف عن المحاسبة بطريقة حقوق الملكية في وقت مثل هذا التصنيف كمحتفظ بها للبيع. لم يعد يتم إطفاء 

أو إهالك الموجودات غير المالية )أي الموجودات غير الملموسة، والمعدات(.
األنشطة المستبعدة

بقية  عن  بوضوح  تمييزها  يمكن  منها  النقدية  والتدفقات  والعمليات  المجموعة،  أعمال  مكونات  من  مكون  هي  المتوقفة  العملية 
المجموعة وهي التي:

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

- تكون شركة تابعة تم اقتناؤها بغرض إعادة البيع.

 )ألف ريال قطري(
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الموجودات المحتفظ بها للبيع واألنشطة المستبعدة )تابع(  ١3/3

األنشطة المستبعدة )تابع(
يحدث التصنيف كعملية متوقفة عند االستبعاد أو عند وفاء العملية لمعايير التصنيف على أنها محتفظ بها لغرض البيع، إن كان 
ذلك أسبق. عندما يتم تصنيف عملية كعملية متوقفة، يتم إعادة عرض بيان الدخل الموحد المقارن كما لو كانت العملية قد توقفت 

من بداية العام المقارن.
الموجودات الثابتة  ١4/3

المباشرة  التكاليف  التاريخية جميع  التكلفة  المتراكم. تشمل  التاريخية ناقصًا اإلهالك  بالتكلفة  الثابتة  الموجودات  يتم إظهار كافة 
المرتبطة باقتناء البنود. يتم إدراج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية لألصل أو كأصل مستقل حسب الالزم وذلك عندما يكون من 
المتوقع تدفق المنافع المستقبلية المرتبطة باألصل إلى المجموعة وأن يكون باإلمكان قياس تكلفة األصل بصورة يعتمد عليها. 

يتم إدراج جميع تكاليف الصيانة واإلصالح في بيان الدخل الموحد خالل السنة المالية ذات الصلة.
الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة على  الثابتة، باستثناء األراضي، بطريقة القسط  تقوم المجموعة بإهالك الموجودات 

النحو التالي:
السنوات وصف التصنيف 

 10 -7 آالت وماكينات  
20 مبان 
معدات  3 – 5
أثاث وتركيبات  3 – 7

تحسينات المباني  5- 10 
سيارات  5

الموجودات غير الملموسة  ١٥/3
دمج  عملية  في  تحديدها  تم  التي  الملموسة  غير  والموجودات  اآللي  الحاسب  برامج  قيمة  الملموسة  غير  الموجودات  تتضمن 
أعمال. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة هي قيمتها العادلة في تاريخ الشراء. بعد التسجيل المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير 

الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم أو أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت.
تحتسب قيمة اإلطفاء على أساس القسط الثابت لخفض تكلفة الموجودات غير الملموسة لقيمتها المتبقية على مدى أعمارها 

االفتراضية المقدرة على النحو التالي:
السنوات وصف التصنيف 
7-5 البرمجيات والنظام المصرفي الرئيسي 
5 العالمة التجارية والعالقات التعاقدية 

حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة  ١6/3
يقبل البنك األموال من العمالء بغرض استثمارها بوصفه مضاربا وفقا لتقدير البنك وفيما يراه البنك مناسبا دون وضع أي قيود على 
مكان وكيفية وأغراض استثمار هذه األموال. ويتم تصنيف هذه األموال بيان المركز المالي باعتبارها ضمن حقوق الملكية لحاملي 

حسابات االستثمار غير المقيدة. 
يتم االعتراف بحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار عند استالمها وتقاس مبدئيا بالتكلفة. وبعد التسجيل المبدئي، يتم قياس 

حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار بالتكلفة المطفأة.
يتم تحديد مخصص أرباح االستثمارات الممولة بشكل مشترك من قبل البنك وأرباح حاملي حسابات االستثمار من قبل إدارة البنك 
في الحدود المسموح بها لتقاسم األرباح وفقا لألحكام والشروط الخاصة بحسابات االستثمار. ويتم قياس هذه األرباح بعد رصد 
انخفاض في  اإلدارة حدوث  ترى  القيمة عندما  االنخفاض في  إن وجدت. ويتم رصد مخصص  القيمة،  االنخفاض في  مخصصات 

القيمة الدفترية للموجودات الممولة من قبل حساب االستثمار.

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

 )ألف ريال قطري(
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االعتراف باإليرادات   ١7/3
يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يحتمل معه أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بدقة. 

يسجل اإليراد المكتسب من قبل المجموعة على النحو التالي:

اإليرادات من أنشطة التمويل
المرابحة

يتم االعتراف باألرباح المحققة من عمليات المرابحة عندما تكون اإليرادات قابلة للتحديد تعاقديا وقابلة للقياس على حد سواء عند 
بدء المعاملة. يتم االعتراف بالدخل على أساس التناسب الزمني لفترة المعاملة. في الحالة التي تكون فيها اإليرادات من العقد غير 
قابلة للتحديد تعاقديا وغير قابلة للقياس، يتم االعتراف بها عندما يكون تحققها مؤكد بشكل معقول أو عندما يتم تحققها بالفعل. 

يتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد.

اإلجارة
يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس التناسب الزمني لفترة اإلجارة. يتم استبعاد اإليرادات ذات الصلة باألنشطة المتعثرة من 

بيان الدخل الموحد.

اإليرادات من اإليداعات االستثمارية لدى مؤسسات مالية 
يتم االعتراف باإليرادات من اإليداعات االستثمارية قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية بناًء على التناسب الزمني لفترة العقد على 

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

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

على أساس مبدأ االستحقاق على مدار فترة التعاقد.

إيرادات من أنشطة غير مصرفية
تتعلق اإليرادات من األنشطة غير المصرفية بشكل رئيسي بالشركات التابعة للمجموعة وهي تنشأ بشكل أساسي من بيع السلع 

والخدمات ويتم تسجيلها عندما تتوافر الشروط التالية:
قيام المجموعة بتحويل جميع المخاطر واالمتيازات الجوهرية المتعلقة بملكية السلع إلى المشتري؛   •

عدم امتالك المجموعة لحق التدخل إداريا أو السيطرة الفعلية على السلع المباعة؛  •
إمكانية قياس قيمة االيرادات بدقة؛  •

احتمال تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية للمجموعة؛ و  •
إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها في المعاملة بدقة.   •

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

إيرادات ناتجة من االستثمارات في شركات 
تم شرح اإليرادات الناتجة من االستثمارات في شركات باإليضاح 10/3.

منافع الموظفين  ١8/3
الئحة االشتراكات المحددة

التقاعد،  القطريين وفقًا لقانون  الدولة للموظفين  التقاعد الذي تديره  تقوم المجموعة برصد مخصص الشتراكاتها في صندوق 
وتقوم بتحميل التكلفة الناتجة ضمن تكلفة الموظفين في بيان الدخل الموحد. وليس لدى المجموعة أي مطلوبات أخرى بالسداد 

بعد سداد هذه االشتراكات. ويعترف باالشتراكات عند استحقاقها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحتسب المجموعة مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لسياسات المجموعة التي تتفق مع القوانين المعمول بها 
لدى المجموعة. ويتم احتساب االلتزام بناء على مرتب الموظف وعدد سنوات الخدمة في تاريخ المركز المالي. ويتم عرض مخصص 

مكافأة نهاية الخدمة ضمن بند المطلوبات األخرى.

 )ألف ريال قطري(
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المخصصات  ١9/3

تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة مطالبات أو مطلوبات قانونية حالية أو استداللية ناشئة عن أحداث سابقة وعندما 
يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفق خارج لموارد تمثل منافع اقتصادية مطلوبة للوفاء بتلك المطلوبات، وأن يكون باإلمكان 

تقدير قيمة هذه المطلوبات بدقة.
مطلوبات محتملة  ٢٠/3

بيع  المجموعة فيما يتعلق بوعود من جانب واحد لشراء /  المحتملة ضمانات، وخطابات االعتماد، والتزامات  المطلوبات  تشمل 
التزامات فعلية في بيان المركز المالي باستثناء الموجودات  العمالت ومبادلة معدل الربح وغيرها. وهي ال تشكل موجودات أو 

وااللتزامات ذات الصلة بمكاسب أو خسائر القيمة العادلة على هذه األدوات المالية المشتقة.
التقارير حول القطاعات  ٢١/3

قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في األنشطة التجارية التي قد تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، بما في 
ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، التي يتم مراجعة نتائجها التشغيلية 
بانتظام من قبل لجنة إدارة المجموعة )لكونها متخذ قرار التشغيل( التخاذ قرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها، 

والتي يكون هناك معلومات مالية منفصلة متاحة عنها. يتم اإلفصاح عن تقارير القطاعات في اإليضاح رقم 31.
ضريبة الدخل  ٢٢/3

ضريبة الدخل الحالية  )1(
إن البنك خاضع لضريبة الدخل وفقا لقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 13 لسنة 2010 الخاص بإصدار لوائح ضرائب مركز قطر للمال 

والسارية اعتبارا من 1 يناير 2010. ويتم تحميل مصروف ضرائب الدخل ببيان الدخل الموحد. 
ضريبة الدخل المؤجلة  )2(

المؤقتة  والفروق  المرحلة  الضريبية  للخسارة  العمومية  بالميزانية  المطلوب  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضريبة  احتساب  يتم 
الناشئة بين الوعاء الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض التقارير المالية.

يتم تسجيل موجودات الضريبية المؤجلة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخسارة الضريبية المرحلة فقط إلى الحد الذي إليه 
يحتمل أن يكون الربح المستقبلي الخاضع للضريبة متاحا والذي كون في مقابله يمكن االستفادة من االستقطاعات.

إيجارات تشغيلية  ٢3/3
إلى  المؤجر  للملكية من  العارضة  والعوائد  المخاطر  ينقل جميع  الذي ال  اإليجار  المستأجر في عقد  المجموعة هي  تكون  عندما 
المجموعة، ويتم تسجيل إجمالي دفعات اإليجار في الربح أو الخسارة للسنة )مصروفات اإليجار( على طريقة القسط الثابت على 

مدى فترة عقد اإليجار.
الزكاة  ٢4/3

إن البنك غير مطالب بدفع الزكاة نيابة عن مساهميه، إال أنه مطالب بحساب الزكاة وإخطار المساهمين بحصصهم التناسبية من 
مبلغ الزكاة المستحق على السهم. يعتمد حساب الزكاة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

المعايير والتفسيرات الجديدة  ٢٥/3
المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول بدءا من ١ يناير ٢٠١٥  أ( 

التعديالت التالية والتي أصبحت سارية المفعول كما في 1 يناير 2015 ذات صلة بالمجموعة.
معيار المحاسبة المالية رقم 23: التوحيد

قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة المالية رقم 23. تقدم 
هذه التعديالت توضيحا وتوسع سيناريوهات تقييم السيطرة عندما تحتفظ الشركة بأقل من أغلبية حقوق التصويت في الشركة 

المستثمر فيها. على وجه الخصوص فإنه قد تم إدخال مفهوم السيطرة الفعلية.
يوضح التعديل أنه عندما يكون لدى المؤسسة المالية اإلسالمية حقوق تصويت أقل في الشركة المستثمر فيها، قد نكون 

هناك أيضا سيطرة من خالل:
االتفاق مع المساهمين اآلخرين بالشركة أو مع الشركة نفسها؛  •

الحقوق التي تنشأ من الترتيبات التعاقدية؛  •
حقوق تصويت المؤسسة المالية اإلسالمية )السلطة الفعلية(؛  •

حقوق التصويت المحتملة؛ أو  •
مجموعة من النقاط أعاله.  •

 )ألف ريال قطري(
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المعايير والتفسيرات الجديدة )تابع(  ٢٥/3
المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول بدءا من ١ يناير ٢٠١٥ )تابع( أ( 

إضافة إلى ما ذكر، ال يقدم معيار المحاسبة المالية رقم 23 توجيها محددا لتقييم السيطرة على الكيانات محددة األغراض التي 
أخذ البنك فيها تفويض بالسطلة من مستثمريه. كان البنك قد رجع في السابق إلى التوجيهات ذات الصلة في المعايير الدولية 
للتقارير المالية. نتيجة للتعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 10 )التوحيد( قامت المجموعة أيضا اآلن بتغيير سياستها 
المحاسبية لتحديد ما إذا كان لديها سيطرة على الكيانات محددة األغراض. يركز نموذج السيطرة الجديد على مدى سلطة 
اتخاذ القرارات للكيانات محددة األغراض والحقوق المملوكة لألطراف األخرى ومجموع الفوائد االقتصادية للبنك في الشركة 

المستثمر فيها. 
 على وجه الخصوص تم تقديم توجيه موسع لتقييم ما إذا كانت سلطة المجموعة على الشركة المستثمر فيها قد تعتبر على 
أنها كالحقوق التي يحصل عليها األصيل )ولمنفعته الشخصية بصفة أساسية( ومتى يمكن اعتبارها على أنها كحقوق الوكيل 
)بصفة أساسية لمنفعة مستثمريه(. سيكون على األصيل أن يقوم بتوحيد الكيان محدد األغراض في الحالة التي ال يطلب فيها 

من الوكيل أن يقوم بتوحيد الكيان محدد األغراض.

قامت المجموعة بإعادة تقييم النتائج من سيطرتها على الشركات المستثمر فيها كما في 1 يناير 2015، وهو تاريخ أول تطبيق 
لهذه التعديالت ولم ينتج عن ذلك أي تغيرات في نتائج المجموعة الحالية من السيطرة والتوحيد.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي أصدرت ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد ب( 

معيار المحاسبة المالية رقم 27: حسابات االستثمار 
أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيارا محاسبيا جديدا حول حسابات االستثمار-معيار المحاسبة 
المالية رقم 27: حسابات االستثمار. يقوم معيار المحاسبة المالية رقم 27 الجديد بتحديث واستبدال أثنين من معايير المحاسبة 
يتعلق بحسابات االستثمار وهما معيار  المالية اإلسالمية فيما  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  الصادرة عن هيئة  السابقة 
المحاسبة المالية رقم 5: اإلفصاح عن أساس تخصيص الربح بين حقوق الملكية لمساهمي البنك وأصحاب حسابات االستثمار 

باإلضافة إلى معيار المحاسبة المالية رقم 6: حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وما يعادلها.

ينطبق هذا المعيار على حسابات االستثمار التي تستند إلى عقود مرابحة تمثل »حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة« وعقود مرابحة مقدمة على أساس »قصير األجل« )على أساس ليلة واحدة أو أسبوع أو شهر( من قبل مؤسسات 
مالية أخرى »الودائع فيما بين البنوك« لغرض إدارة السيولة. برغم ذلك ال ينطبق هذا على أدوات حقوق ملكية البنك نفسه 

أو عقود الوكالة أو المرابحات العكسية أو المشاركة أو الصكوك.

يصبح معيار المحاسبة المالية رقم 27 ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016 مع السماح بتبنيه 
مبكرا.

تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار على الفترات المستقبلية.

استخدام التقديرات واألحكام  -4
قامت اإلدارة في إطار إعداد البيانات المالية الموحدة باستخدام أحكامها وتقديراتها لتحديد المبالغ المدرجة فيها. فيما يلي استخدام 

أهم األحكام والتقديرات:

تصنيف األدوات المالية
أنه استثمارات  ينبغي أن يصنف على  إذا كان  اقتناء استثمار، ما  المحاسبية للمجموعة بشأن  السياسات  تقرر اإلدارة في عملية تطبيق 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )محتفظ بها لغرض المتاجرة أو تم تحديده بما في ذلك استثمارات رأس المال(، بالتكلفة المطفأة 
أو القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. يعكس تصنيف كل استثمار نية اإلدارة فيما يتعلق بكل استثمار ويخضع لمعالجات محاسبية 

مختلفة بناء على هذا التصنيف.

 )ألف ريال قطري(
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النقد وما يعادله  -٥

٢٠١٥2014
864.914النقد في الصندوق

93.3١٢108.527أرصدة لدى بنوك )حساب جاري(
١.٥٠6.4١4782.560إيداعات لدى مؤسسات مالية

١.٥99.8١٢896.001

تمثل اإليداعات لدى مؤسسات مالية اإليداعات ما بين البنوك في شكل استثمارات وكالة ومرابحة واستثمارات مالية أخرى. يبلغ متوسط 
نسبة العائد من استثمارات الوكالة والمرابحة واالستثمارات المالية األخرى 0.87 % سنوًيا )0.61% في 2014(.

استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة  -6
٢٠١٥2014

93٢.3١3734.297استثمارات في صكوك
١١.١٠313.923عالوات وخصومات غير مطفأة، بالصافي

943.4١6748.220

كانت القيمة العادلة الستثمار المجموعة في محفظة الصكوك في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 938 مليون ريال قطري )755.3 مليون ريال 
قطري في 2014(.

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  -4

التصنيف كمحتفظ به للبيع
يتم االحتفاظ بموجودات المجموعة غير المتداولة )أو مجموعة االستبعاد( للبيع عندما يتم استرداد القيمة الدفترية بشكل رئيسي من 
خالل معاملة بيع بدال من االستخدام المستمر. في مثل هذه الحالة، فإن األصل يكون متاح للبيع الفوري في حالته الراهنة حسب الشروط 
العادية والمعتادة في بيع هذه الموجودات والتي يكون فيها البيع محتمل جدا. يتطلب تقييم االحتمالية اجتهاد كبير لمعرفة ما إذا كان 
سيتم اتمام البيع. اعتبرت اإلدارة جميع الحقائق المتاحة وقامت بتقييم بيع مجموعة االستبعاد على أنها محتملة جدا. وعالوة على ذلك، 

يتم تسويق األصل بشكل نشط للبيع بسعر معقول بالنسبة للقيمة العادلة الحالية.

القيمة العادلة الستثمارات األسهم التي تم تقييمها باستخدام افتراضات ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها
تستخدم المجموعة األحكام والتقديرات الهامة لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات التي تم تقييمها باستخدام افتراضات ال تستند إلى 

بيانات سوقية يمكن مالحظتها.

يتم اإلفصاح عن معلومات حول القيم العادلة لألدوات التي تم تقييمها باستخدام االفتراضات التي ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن 
مالحظتها في اإليضاح رقم 30.

العمر اإلنتاجي للموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم المجموعة بتقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الملموسة وغير الملموسة مع األخذ في االعتبار النمط المتوقع للمنافع االقتصادية 
اإلنتاجي  العمر  االعتبار  في  األخذ  بعد  المجموعة  عن  الصادر  الحكم  على  هذا  ويستند  األصل.  من  تجنيها  أن  المجموعة  تتوقع  التي 

للموجودات المماثلة من الكيانات المشابهة. 

 )ألف ريال قطري(
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موجودات تمويلية   -7
٢٠١٥2014

١.١83.7٥٠837.167تمويل مرابحة
9٠.٥٠٠109.200ذمم إجارة مدينة

١7.٠٥٢21.097أخرى
١.٢9١.3٠٢967.464إجمالي موجودات التمويل

)134.018()١78.٥7٢(ربح مؤجل
-)3.3١3(مخصص النخفاض القيمة عن الموجودات التمويلية – محدد

١.١٠9.4١7833.446صافي موجودات التمويل

تمثل تمويالت المرابحة بشكل أساسي تسهيالت المرابحة التي تقدم إلى الشركات المستثمر فيها والعمالء من األفراد والشركات كجزء من 
األعمال المصرفية الخاصة للبنك. يبلغ متوسط نسبة العائد من تمويالت المرابحة 5.63% سنوًيا )6.67% سنويا في 2014(.

قام البنك في 2015 ببيع ذمم المرابحة المدينة القابلة للتحويل من أحد شركاته المستثمر فيها، والذي نتج عنه ربح بمبلغ 32.2 مليون ريال 
قطري.

ذمم مدينة  -8
٢٠١٥2014تتكون الذمم المدينة مما يلي:

٢8.٢6١136.219ذمم تجارية مدينة لعمالء
)2.544()٢.٥44(ناقصا: مخصص انخفاض قيمة الديون المشكوك في تحصيلها

٢٥.7١7133.675

المخزون  -9
يتكون المخزون من اآلتي: 

٢٠١٥2014
٢٥.3٠734.637مواد خام 

9.36١6.516سلع غير تامة الصنع
١٠.4966.891سلع تامة الصنع

)2.504()٢.٢44(ناقصا: ما تم شطبه لصافي القيمة القابلة للتحقق 
4٢.9٢٠45.540

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  -٢/١٠
تشتمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على استثمارات حقوق ملكية كما يلي:

٢٠١٥2014
نوع االستثمار

١.٠١3.١8٠961.855استثمارات في رؤوس أموال مساهمة في المشاريع
٢7٠.366387.602استثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

١.٢83.٥461.349.457

31 ديسمبر 3١2014 ديسمبر ٢٠١٥
استثمارات 

بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق 

الملكية

استثمارات 
بالقيمة العادلة 

من خالل بيان 
اإلجماليالدخل

استثمارات 
بالقيمة العادلة 

من خالل حقوق 
الملكية

استثمارات 
بالقيمة العادلة 

من خالل بيان 
اإلجماليالدخل

١٢7.٥٠9١.349.4٥7١.476.96643.360969.6121.012.972في بداية السنة
33.9١333.9١3126.370230.965357.335-إضافات
)107.202()90.778()16.424()٢37.9٥9()٢37.9٥9(-استبعاد

213,861 239,658)25,797(١38,١3٥١36,٠٢9)٢,١٠6(تعديالت القيمة العادلة  
1,476,966 ١٢٥,4٠3١,٢83,٥46١,4٠8,949127,5091,349,457في نهاية السنة

استثمارات في حقوق ملكية  -١٠
٢٠١٥2014

١٢٥.4٠3127.509استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )إيضاح 1/10(
١.٢83.٥461.349.457استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )إيضاح 2/10(

١.4٠8.9491.476.966

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  -١/١٠
تشتمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية على ما يلي:

٢٠١٥2014
99.١١٥101.221مدرجة*

٢6.٢8826.288غير مدرجة **
١٢٥.4٠3127.509

* يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات بناء على أسعار الشراء السائدة في سوق نشط.
** تم إدراج الحقوق المالية غير المدرجة بقيمة 26.3 مليون ريال قطري )26.3 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2014( بالتكلفة 

ناقصا االنخفاض في القيمة في غياب قياس موثوق به للقيمة العادلة.
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استثمارات عقارية  -١١
٢٠١٥2014

206.159-استثمارات عقارية محتفظ بها لالستخدام 
66.961-استثمارات عقارية محتفظ بها للبيع

-273.120

يلخص الجدول أدناه الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة:
31 ديسمبر 3١2014 ديسمبر ٢٠١٥

استثمارات 
عقارية محتفظ 
بها لالستخدام

استثمارات 
عقارية محتفظ 

اإلجماليبها للبيع

استثمارات 
عقارية محتفظ 
بها لالستخدام

استثمارات 
عقارية محتفظ 

اإلجماليبها للبيع
223.987-٢٠6.١٥966.96١٢73.١٢٠223.987في بداية السنة

42.792-٢.47٠42.792-٢.47٠إضافات
---)66.96١()66.96١(-استبعاد

-66.961)66.961(---تحويل
إعادة تصنيف موجودات 

-)٢٠8.6٢9(محتفظ بها للبيع
 

)٢٠8.6٢9(---
6.341-6.341---تعديالت القيمة العادلة 

206.15966.961273.120---في نهاية السنة

خالل 2015 تم بيع استثمارات عقارية محتفظ بها للبيع بمبلغ 66.9 مليون ريال قطري وهو ما نتج عنه ربح بمبلغ 16.9 مليون ريال قطري.

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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موجودات ثابتة  -١٢

آالت 
ومعدات

أراض 
معداتومبان

أثاث 
وتركيبات

تحسينات 
سياراتالمباني

أعمال 
رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ
التكلفة

69.39772.55635.43229.1163.9351.685837212.958كما في 1 يناير 2014
4.6993496.4213716.81419.830-1.176إضافات

- -------تحويالت
)326(-)311(--)15(--استبعادات

70.57372.55640.11629.46510.3561.7457.651232.462كما في 31 ديسمبر 2014
8.٠٠٠3٢.64٢3.١6٥٢١١٢4848.٢79-4.٠١3إضافات

-)٥.8٥8(--٥٥٠٥.3٠8--تحويالت
)48(-)46(--)٢(--استبعادات

إعادة تصنيف لموجودات 
مجموعة استبعاد مصنفة 

)4١.639(-)٢١١()١١.3١8()3.969()٢6.١4١(--كمحتفظ بها للبيع
74.٥867٢.٥٥6٢٢.٥٢363.446٢.٢٠3١.699٢.٠4١٢39.٠٥4كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

آالت 
ومعدات

أراض 
معداتومبان

أثاث 
وتركيبات

تحسينات 
سياراتالمباني

أعمال 
رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ
اإلهالك المتراكم

79.567-34.5915.13221.98615.3391.4891.030كما في 1 يناير 2014
16.140-3.9461.015168 3.7138306.468اإلهالك*

)324(-)313(--)11(--االستبعاد/ التحويل
95.383-38.3045.96228.44319.2852.504885كما في 31 ديسمبر 2014

١7.٢47-4.٥٢٢96٥٥.8١64.3٠8١.388٢48اإلهالك*
)48(-)46(336٢3١)٥69(--االستبعاد/ التحويل

إعادة تصنيف لموجودات 
مجموعة استبعاد مصنفة 

)١9.86١(-)3٢()٢.483()٢.4١٠()١4.936(--كمحتفظ بها للبيع
9٢.7٢١-4٢.8٢66.9٢7١8.7٥4٢١.٥١9١.64٠١.٠٥٥كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

صافي القيمة الدفترية

3٢.٢6966.٥94١١.673١٠.١8٠7.8٥٢86٠7.6٥١١37.٠79كما في 31 ديسمبر 2014
3١.76٠6٥.6٢93.7694١.9٢7٥63644٢.٠4١١46.333كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

* يتضمن مصروف اإلهالك مبلغ 17.2 مليون ريال قطري )16.1 مليون ريال قطري في 2014( ومصروف إطفاء )إيضاح رقم 13( بمبلغ 10.1 
مليون ريال قطري )8.9 مليون ريال قطري في 2014( مجمعة بمبلغ 9.1 مليون ريال قطري مصروفات منسوبة إلى البنك والباقي إلى 

األنشطة غير المصرفية.

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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موجودات غير ملموسة  -١3

البرمجيات والنظام 
المصرفي الرئيسي

العالمة التجارية 
والعالقات 

اإلجماليالتعاقدية
في 1 يناير 2014

التكلفة:
16.87934.96951.848الرصيد االفتتاحي 

9.504-9.504إضافات خالل السنة
26.38334.96961.352في 31 ديسمبر 2014

اإلطفاء
8.8309.14617.976الرصيد االفتتاحي

2.5296.4568.985إطفاء للسنة
11.35915.60226.961في 31 ديسمبر 2014

15.02419.36734.391صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2014
كما في ١ يناير ٢٠١٥

التكلفة:
٢6.38334.9696١.3٥٢الرصيد االفتتاحي

7.١49-7.١49إضافات خالل السنة
)38.933()34.969()3.964(إعادة تصنيف لموجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

٢9.٥68-٢9.٥68في 3١ ديسمبر ٢٠١٥
اإلطفاء

١١.3٥9١٥.6٠٢٢6.96١الرصيد االفتتاحي
3.٥986.4٥6١٠.٠٥4إطفاء للسنة

)٢٢.٠٥8()٢٢.٠٥8(-إعادة تصنيف لموجودات محتفظ بها للبيع
١4.9٥7-١4.9٥7في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

١4.6١١-١4.6١١صافي القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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موجودات ومطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع  -١4
يقوم حاليا طرف آخر بإنهاء التفاوض مع البنك لالستثمار في شركتين تابعتين له )يشار إليها بـ “مجموعة االستبعاد”(. نتيجة لهذا االستثمار 

المحتمل من الطرف اآلخر، الذي من المتوقع أن يحدث خالل عام 2016، سيفقد البنك سيطرته وسيكون له تأثير كبير في مجموعة االستبعاد 
)الذي يعتبر استبعاد(.

وبناء على ذلك تم عرض موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد في بيان المركز المالي الموحد على أنها “محتفظ بها للبيع” وفي بيان 
الدخل الموحد على أنها “عملية متوقفة” نظرا ألنها تمثل اتجاه تجارى كبير منفصل. ويتم إعادة عرض بيان الدخل الموحد المقارن كما لو 

كانت العملية قد توقفت من بداية السنة المقارنة.

موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أ( 
كما في 31 ديسمبر 2015، كانت موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع تتألف من التالي:

٢٠١٥2014
موجودات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع

-4.١٥١النقد وما يعادله
-٢79.7٢6موجودات أخرى متضمنة ذمم مدينة

-7.6٢٥المخزون
-٢٠8.6٢9استثمارات عقارية

-٢١.778موجودات ثابتة
-١6.87٥موجودات غير ملموسة

٥38.784-
مطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع

-٢49.٥9٢مطلوبات مالية 
-١٠8.٠67مطلوبات أخرى

3٥7.6٥9-
تضمن القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية القيمة العادلة بمبلغ 5 مليون ريال قطري مسجلة في احتياطي القيمة العادلة للممتلكات 

كما في 31 ديسمبر 2015.

ب( نتائج األنشطة المستبعدة
فيما يلي تحليل لنتيجة األنشطة المستبعدة:

٢٠١٥2014
3٠6.9٥7240.368عائدات

)239.995()٢97.٢١3(مصروفات
9.744373صافي الدخل من األنشطة المستبعدة

موزعة على
8.8741.562-حاملي حقوق ملكية البنك

)1.189(87٠-حصص غير مسيطرة

ج( التدفقات النقدية
٢٠١٥2014

34.845)٢9.١9٠(تدفقات نقدية تشغيلية
)50.519()9.٢٥4(تدفقات نقدية استثمارية

3٠.64719.395تدفقات نقدية تمويلية
3.721)7.797(إجمالي التدفقات النقدية

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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موجودات أخرى  -١٥
تتألف الموجودات األخرى من التالي:

٢٠١٥2014
١٠.١7٥59.794مبالغ مدفوعة مقدما
84٠6.028ودائع قابلة لالسترداد

٢.9692.745مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 27(
37٠309مستحقات من الموظفين

١٥.٥٢320.210دفعات مقدما وذمم مدينة أخرى*
٢9.87789.086

* تتضمن الدفعات مقدما والذمم المدينة األخرى إيرادات مستحقة عن صكوك بمبلغ 8 مليون ريال قطري )7.2 مليون ريال قطري في 
.)2014

مطلوبات تمويلية  -١6
٢٠١٥2014

١9٥.٢٠3236.283تمويل مرابحة
٢٢.37728.345تمويل إجارة

150.576-وساطة ديون إسالمية
6664.222مطلوبات إسالمية تمويلية أخرى

٢١8.٢46419.426

كما في 31 ديسمبر 2015 تم رهن استثمارات حقوق الملكية بالقيمة الدفترية بمبلغ 455 مليون ريال قطري مقابل تمويالت المرابحة )379 
مليون ريال قطري في 2014(.

مطلوبات أخرى  -١7
٢٠١٥2014

36.١8٢96.307ذمم دائنة
٢8.٥9755.539ذمم دائنة للموظفين

٢6.١9618.684توزيعات أرباح مستحقة
9.٠8٠16.063مصروفات مستحقة

1.201-مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح رقم 27(
39١284إيرادات غير محققة

٥.64٠6.054دفعات مقدما وذمم دائنة أخرى
١٠6.٠86194.132

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدةموجودات أخرى.  -١8
٢٠١٥2014

بالنوع  )1
3.٠38.6671.809.022حسابات األجل

١٥.7٠87.491ربح مستحق الدفع لحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
3.٠٥4.37٥1.816.513

٢٠١٥2014
بالقطاع  )2

٢٠4.64855.568فردي
١6٢.١3320.324حكومي
شركات  ٢.687.٥941.740.621

3.٠٥4.37٥1.816.513

نظرا لبنود نسب حصص األرباح من اتفاقيات المضاربة وحتى يتم موافقتها مع نسب األرباح العامة للسوق، قام البنك بزيادة الدخل 
لحاملي حسابات االستثمارات عن طريق التنازل عن بعض حصصها من الربح كمضارب. بلغت قيمة حصة الربح المتنازل عنها 23.2 مليون ريال 

قطري )13.4 مليون ريال قطري في 2014( على النحو المبين في الجدول التالي:

٢٠١٥2014
 عائدات على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة في األرباح قبل 

ناقصًا إيرادات البنك من المضاربة
٥7.9١431.249

عائدات على أصحاب حسابات استثمار غير مقيدة  -)3١.٠83()13.960(
حصة من الربح تنازل عنها البنك لصالح أصحاب حسابات استثمار غير مقيدة  -)٢3.٢44()13.435(

)27.395()٥4.3٢7(إجمالي العائدات من أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
3.٥873.854صافي إيرادات البنك من المضاربة

رأس المال  -١9
٢٠١٥2014

مصرح به 
 250.000.000 سهم عادي) 250.000.000 سهم عادي في 2014( بواقع 10 رياالت قطري 

لكل سهم
٢.٥٠٠.٠٠٠2.500.000

مصدر ومدفوع
 200.000.000 سهم عادي) 200.000.000 سهم عادي في 2014( بواقع 10 رياالت قطري 

لكل سهم
٢.٠٠٠.٠٠٠2.000.000

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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حصص غير مسيطرة  -٢٠
تمثل حصص المجموعة غير المسيطرة في شركة بطاقة المستقبل للصناعات ذ.م.م. والوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م. وإسناد 

لخدمات التموين ذ.م.م. بنسب 28.7% و15% و25% على التوالي )وبنسب 28.7% و15% و25% على التوالي في 31 ديسمبر 2014(.

اإليرادات والمصروفات في االنشطة غير المصرفية  -٢١
 ٢٠١٥2014

١٠9.48٠115.550مبيعات
3٥81.184إيرادات أخرى

١٠9.838116.734إيرادات من أنشطة غير مصرفية

)83.208()8٠.763(تكاليف مبيعات
)24.913()٢3.7١3(مصروفات أخرى

)1.870()١.٢٥١(تكاليف تمويل
)109.991()١٠٥.7٢7(مصروفات أنشطة غير مصرفية

4.١١١6.743صافي الدخل من األنشطة غير المصرفية

إيرادات أخرى  -٢٢
٢٠١٥2014

١١.١8٥12.434إيرادات إيجار
١3.١937.822إيرادات أخرى

٢4.37820.256

مصروفات تشغيلية أخرى  -٢3
٢٠١٥2014

٢٢.٥6822.830مصروفات إيجار
13.242-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١٠.٢١716.409خدمات مهنية
٢٢.٢9411.224مصروفات عمومية وإدارية أخرى

٥٥.٠7963.705

 )ألف ريال قطري(
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العائد األساسي/ المخفض للسهم  -٢4
يتم احتساب عائد السهم األساسي بناء على صافي األرباح المنسوبة لحاملي حقوق ملكية البنك والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

خالل السنة.
٢٠١٥2014

٥7.١3١156.844صافي األرباح المنسوبة لمساهمي البنك من األنشطة المستمرة
صافي األرباح المنسوبة لحاملي حقوق مليكة البنك من األنشطة المستبعدة )إيضاح رقم 

14/ب(
8.8741.562

66.٠٠٥158.406صافي األرباح للسنة المنسوبة لحاملي حقوق مليكة البنك
٢٠٠.٠٠٠200.000إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠.٢90.78العائدات األساسية للسهم من األنشطة المستمرة - ريال قطري
٠.٠40.01العائدات األساسية للسهم من األنشطة المستبعدة - ريال قطري

٠.330.79العائدات األساسية للسهم

لم يكن هناك احتمالية وجود أسهم مخفضة في أي وقت خالل السنة. وبالتالي فإن عائد السهم األساسي يعادل عائد السهم المخفض.

مطلوبات محتملة  -٢٥
لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية في نهاية السنة:

٢٠١٥2014
6.46٥6.181اعتمادات مستندية

73.9٠861.953خطابات الضمان
١٢4.49٥123.662تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة

٢٠4.868191.796

التزامات  -٢6
٢٠١٥2014

التزامات مقابل التأجير التشغيلي
96.٢3٢113.179أكثر من سنة واحدة

٢9.١٠٠24.133ال تزيد عن سنة واحدة
١٢٥.33٢137.312

٢8.36730.208التزامات ذات صلة باالستثمارات
4.١3737.503التزامات بمصروفات تشغيلية ورأسمالية

١٥7.836205.023

 )ألف ريال قطري(
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معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   -٢7
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لدى طرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ مهم على الطرف اآلخر في صنع 
القرارات المالية والتشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة على المالكين المهمين والكيانات التي تمارس عليها المجموعة والمالكين نفوذا 
مهما، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة للمجموعة، وأفراد العائلة المقربين، والكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها، كما 

تشمل الشركات الزميلة والشركات التابعة.
فيما يلي أرصدة نهاية السنة فيما يخص األطراف ذات العالقة التي اشتملت عليها البيانات المالية:

٢٠١٥
شركات زميلةشركات تابعة

أ( بيان المركز المالي الموحد
١٢٥.637-موجودات تمويلية )إيضاح رقم 7(
-٢.969موجودات أخرى )إيضاح رقم 15(
--مطلوبات أخرى )إيضاح رقم 17(

-٢.847موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
-١.3٥7مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

ب( بيان الدخل الموحد
١4.3١١-الدخل من الموجودات التمويلية
-9إيرادات من أنشطة غير مصرفية

2014
شركات زميلةشركات تابعة

أ( بيان المركز المالي الموحد
145.583-موجودات تمويلية )إيضاح رقم 7(
-2.745موجودات أخرى )إيضاح رقم 15(
-1.201مطلوبات أخرى )إيضاح رقم 17(

ب( بيان الدخل الموحد
10.335-الدخل من الموجودات التمويلية

4.189-إيرادات أخرى
-5اإليرادات من أنشطة غير مصرفية

ج( مكافآت كبار موظفي اإلدارة
٢٠١٥2014

١٥.٢6٠15.188كبار موظفي اإلدارة
١٥.4١714.065كبار موظفي اإلدارة – مجموعة االستبعاد

13.242-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
٥78510مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

3١.٢٥٥43.005

 )ألف ريال قطري(
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الزكاة  -٢8
يتحمل المساهمون دفع الزكاة مباشرة. وال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين. وتقوم المجموعة باحتساب مبلغ الزكاة 
المستحق من قبل المساهمين على أساس معتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويتم إخطار المساهمين بذلك. بلغت الزكاة المستحقة فيما يتعلق 

بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ما قدره 0.1150 ريال قطري لكل سهم مملوك )0.1148 ريال قطري في 2014(.

األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها  -٢9
تعريف وتصنيف األدوات المالية

تتضمن األدوات المالية جميع الموجودات وااللتزامات المالية للمجموعة. وتتضمن الموجودات المالية أرصدة النقد والحسابات الجارية واالستثمارات 
لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى والعمليات االستثمارية والتمويلية للبنوك وتتضمن االلتزامات المالية أرصدة العمالء والمستحق للبنوك 

والمؤسسات المالية. كما تتضمن األدوات المالية االلتزامات التعاقدية والمطلوبات المحتملة المدرجة ضمن بنود خارج بنود المركز المالي.
يفسر اإليضاح رقم 3 السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس اإلثبات والقياس ألهم األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات. 

القيمة العادلة لألدوات المالية 
إن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن بموجبه مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف ملمة وراغبة في معاملة بدون شروط تفضيلية.

يتم تحديد القيمة العادلة لكل استثمار بشكل فردي وفقا لسياسات التقييم المتبعة من قبل المجموعة والمبينة باإليضاح 10/3.

إدارة المخاطر 
التنظيمي للمجموعة إلى وضع إجراءات تطويرية وإدارة  التجارية. وتهدف إدارة المخاطر واإلطار  تعتبر المخاطر جزءا ال يتجزأ من أنشطة المجموعة 
المخاطر من خالل عملية تحديدها وقياسها ومتابعتها مع مراعاة حدود  إدارة  المجموعة. وتتم  أنشطة  تتضمنها  التي  الرئيسية  للمخاطر  مستمرة 
المخاطر والضوابط األخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية المجموعة. وكل وحدة في المجموعة تتحمل مسؤولية 
المخاطر المتعلقة بمسؤولياتها. وتتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر االستثمار ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق 
وقياس  تحديد  على  المجموعة  قدرة  وتعتبر  العمل.  بنشاط  تتعلق  التي  الخارجية  األخرى  والمخاطر  التركيز  مخاطر  إلى  باإلضافة  التشغيل  ومخاطر 

ومراقبة المخاطر وتقديم تقارير بشأنها بفاعلية هي عنصر أساسي للفلسفة التشغيلية للمجموعة وربحيتها. 

إطار المخاطر والحوكمة 
تمثل آلية إدارة المخاطر في المجموعة جزءا ال يتجزأ من ثقافة المؤسسة وتم إدراجها في جميع الممارسات والعمليات. إن أعضاء مجلس اإلدارة 
)المجلس( وعدد من اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر ولجنة االمتثال ولجان اإلدارة واإلدارة العليا 

والمدراء الرئيسيين جميعهم يساهمون في اإلدارة الفاعلة للمخاطر على مستوى المجموعة.
يتحمل المجلس المسؤولية العامة في خلق الجو العام تجاه مخاطر المجموعة والتأكد من وجود إطار فعال إلدارة المخاطر. يقوم المجلس بصورة 

دورية بمراجعة السياسات واالستراتيجيات إلدارة مخاطر المجموعة. 
 يناط بلجنة التدقيق والمخاطر مسؤولية تنفيذ سياسات وإرشادات وحدود إدارة المخاطر والتأكد من أن مراقبة العمليات مفعلة. يقدم قسم إدارة 

المخاطر مراقبة مستقلة لكل من المجلس ولجنة المخاطر والتدقيق والعمل عن قرب مع الوحدات االستثمارية التي بدورها تمتلك وتدير المخاطر.

 )ألف ريال قطري(
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تابع(  -٢9
مخاطر االستثمار 

يتم تحديد مخاطر استثمار الملكية الخاصة بالمجموعة وتقييمها من خالل إجراء دراسات مهنية مكثفة عن طريق األقسام االستثمارية ذات 
العالقة. تعتبر استثمارات المجموعة في الحصص الخاصة بشكل بديهي استثمارات في أسواق ال تمتاز بالسيولة وهي عادة في األسواق 

الصاعدة. وتكون هذه االستثمارات بشكل عام غير قابلة للتحوط وال تخضع للتسييل السريع. وبالتالي فإن المجموعة تسعى للحد من 
مخاطرها من خالل استخدام وسائل مباشرة. يتم ممارسة إدارة المخاطر بعد عملية االستثمار وذلك بصفة جوهرية من خالل التواجد في 
مجلس اإلدارة للشركة المستثمر فيها وذلك خالل الفترة الزمنية الستثمار الحصص الخاصة. تتم عملية مراجعة االستثمارات بشكل دوري 

وتقدم إلى لجنة إدارة االستثمار من أجل مراجعتها. يتم التعامل مع المخاوف المرتبطة بالمخاطر واألداء من خالل قسم االستثمار المسؤول 
عن إدارة االستثمار وذلك تحت إشراف لجنة إدارة االستثمار.

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

بالتزاماتهم التعاقدية. تقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على حجم المخاطر الممكن قبولها من األطراف 
األخرى واألطراف ذات العالقة والتركيزات الجغرافية والصناعية عن طريق مراقبة التعرض للمخاطر بالنسبة لتلك الحدود.

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

٢٠١٥2014
93.3١٢108.527أرصدة لدى البنوك

١.٥٠6.4١4782.560إيداعات استثمارية لدى مؤسسات مالية
١.١٠9.4١7833.446موجودات تمويلية

٢٥.7١7133.675ذمم مدينة
٢9.87789.086موجودات مالية أخرى

943.4١6748.220استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
3.7٠8.١٥32.695.514

كما في 31 ديسمبر 2015 بلغ إجمالي الموجودات المالية متأخرة السداد ومنخفضة القيمة 75.5 مليون ريال قطري )ال شيء في 2014(. ومبلغ 
قسط متأخر 10.4 مليون ريال قطري، والذي يمثل 0.8% من إجمالي مبلغ الموجودات التمويلية )ال شيء في 2014(. لم يحدث تأخر في سداد 

الرصيد المتبقي أو انخفاض في قيمته )ال شيء في 2014(.

المخاطر 
جميع الموجودات المالية، بخالف األرصدة لدى البنوك وااليداعات لدى المؤسسات المالية واالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ليس 

لها تصنيف ائتماني خارجي. ويوضح الجدول التالي تحليل جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك وااليداعات لدى المؤسسات المالية: 

٢٠١٥2014
-A إلى AAA١.٥96.8٠9788.570

-B إلى +BBB٢.9١71.434
101.083-غير مصنفة

تمثل االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة مبلغ 943 مليون ريال قطري )748 مليون ريال قطري في 2014( صكوك مدرجة تراوح تصنيفها 
.+A إلى -BBB بين

 )ألف ريال قطري(
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تابع(  -٢9
المخاطر )تابع(

المجموعة باعتبارها مشاركا نشطا في األسواق المصرفية، لديها تركيزات جوهرية تتعلق بمخاطر االئتمان مع المؤسسات المالية األخرى. 
وفي 31 ديسمبر 2015، كان لدى المجموعة أرصدة لدى 3 بنوك للطرف المقابل )بنكان في 2014( بمبالغ إجمالية أكثر من 250 مليون ريال 

قطري. وكان المبلغ االجمالي لهذا الودائع بقيمة 1.26 مليار ريال قطري )689.4 مليون ريال قطري في 2014(.
إن التوزيع الجغرافي لموجودات المجموعة المالية ذات مخاطر االئتمان موضح على النحو اآلتي:

٢٠١٥2014
٢.69٠.٢741.571.413قطر

48٥.6٥9652.088اإلمارات العربية المتحدة
3٠7.84١205.271آسيا ودول الشرق األوسط

٢٥.٠٢٢1.347أمريكا الشمالية
١99.3٥7265.395أوروبا وأخرى

3.7٠8.١٥32.695.514

يظهر توزيع بنود الموجودات المالية على حسب القطاع على النحو اآلتي:

٢٠١٥2014
٢.١٥3.3331.320.727الخدمات المالية

٢٠.١3٥19.176التصنيع
87٢.748557.197العقارات والمقاوالت

4.9٥711.637التكنولوجيا
188.967-البترول والغاز

6٥6.98٠597.810أخرى
3.7٠8.١٥32.695.514

مخاطر السيولة وإدارة التمويل
تعرف مخاطر السيولة بالخطر الناشئ من عدم توفر السيولة الكافية للمجموعة للوفاء بالتزاماتها المالية متى ما استحقت. ويتمثل منهج 
المجموعة في إدارة السيولة في التأكد من توفر السيولة الالزمة في جميع األوقات للوفاء بالتزاماتها المالية متى ما استحقت سواء في 

ظل الظروف الطبيعية أو الصعبة بدون وقوع خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للتأثر سلبا.
تتلقى إدارة الخزانة من إدارة المراقبة المالية المعلومات المتعلقة بوضع السيولة للموجودات وااللتزامات الخاصة بالبنك وتفاصيل التدفقات 

النقدية المتوقعة والناشئة عن األعمال المستقبلية المتوقعة. وتحتفظ إدارة الخزانة بمحفظة الموجودات السائلة قصيرة األجل لضمان 
الحفاظ على سيولة كافية لدى البنك بصفة عامة.

وتخضع سياسات وإجراءات السيولة للمراجعة واالعتماد من قبل لجنة إدارة الموجودات وااللتزامات والتي تتولى أيضا استالم التقارير 
المتعلقة بوضع السيولة لدى البنك بشكل منتظم.

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تابع(  -٢9
مخاطر السيولة وإدارة التمويل )تابع(

يظهر الجدول أدناه تحليال للموجودات وااللتزامات المالية مبينة على أساس متى تسترد أو تسدد. 

عند الطلب 
أقل من 3 

أشهر
من 3 أشهر 
إلى 6 أشهر 

من 6 أشهر 
إلى ١٢ 

شهرا

سنة واحدة 
إلى ٥ 

سنوات
غير

اإلجماليمؤرخة 
في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

الموجودات
١.٥99.8١٢----93.4٠٠١.٥٠6.4١٢نقد وما يعادله

943.4١6-8٢.99786٠.4١9---استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
١.١٠9.4١7-١٠.4٥97٠.7١8٥6.734١٢٥.98384٥.٥٢3موجودات تمويلية

٢٥.7١7-٢٠.9٠8٢.٠33467٢.3٠9-ذمم مدينة
١.4٠8.949-١٥.3٥١١٢٠.7٢٠١.٢7٢.878--استثمارات حقوق الملكية

7.84٥8.8٢٠8.١3٢١.76٥3.3١٥٢9.877-موجودات مالية أخرى
١٠3.8٥9١.6٠٥.8838٢.938338.٢99٢.98٢.8943.3١٥٥.١١7.١88إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي 
حسابات االستثمار غير المقيدة

٢١8.٢46-666٥.943١.77١١٠6.496١٠3.37٠مطلوبات تمويلية
٢3.4٢6-----٢3.4٢6حسابات العمالء الجارية

9.794١٠6.٠86-٢6.١96٥6.٥9١7.٢766.٢٢9مطلوبات مالية أخرى
حقوق الملكية لحاملي حسابات 

3.٠٥4.37٥--٢.333.6٥9633.8٥886.8٥8-االستثمار غير المقيدة
٥٠.٢88٢.396.١9364٢.9٠٥١99.٥83١٠3.37٠9.7943.4٠٢.١33إجمالي المطلوبات المالية

١.7١٥.٠٥٥)6.479(١38.7١6٢.879.٥٢4)٥٥9.967()79٠.3١٠(٥3.٥7١صافي فرق السيولة
١.7٢١.٥34)١.١٥7.99٠()١.٢96.7٠6()736.739(٥3.٥7١صافي الفرق المتراكم

37.٢٠٢8.١634.١١٢٢١.٢9٠١34.١٠١٢٠4.868-مطلوبات محتملة
١٥7.836-3٢.٥٠4١4.٥٥٠١4.٥٥٠96.٢3٢-التزامات

 )ألف ريال قطري(
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تابع(  -٢9
مخاطر السيولة وإدارة التمويل )تابع(

يظهر الجدول أدناه تحليال للموجودات وااللتزامات المالية مبينة على أساس متى تسترد أو تسدد.

عند الطلب 
أقل من 3 

أشهر
من 3 أشهر 
إلى 6 أشهر 

من 6 أشهر 
إلى 12 شهرا

سنة واحدة 
إلى 5 

سنوات
غير

اإلجماليمؤرخة 
في 3١ ديسمبر ٢٠١4

الموجودات
896.001----113.419782.582نقد وما يعادله

748.220-748.220----استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
833.446-2.36663.0163.753116.247648.064موجودات تمويلية

133.675-55.07715.50662.765327-ذمم مدينة
1.476.966-385.9561.091.010---استثمارات حقوق الملكية

12.3186.4178.86045.43816.05389.086-موجودات مالية أخرى
115.785912.99325.676573.8282.533.05916.0534.177.394إجمالي الموجودات المالية

المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي 
حسابات االستثمار غير المقيدة

419.426-120.36032.14143.345223.580-مطلوبات تمويلية
26.372-----26.372حسابات العمالء الجارية

18.68471.11175.4839.2493.53116.074194.132مطلوبات مالية أخرى
حقوق الملكية لحاملي حسابات 

االستثمار
-1.656.458144.93010.0435.082-1.816.513

45.0561.847.929252.55462.637232.19316.0742.456.443إجمالي المطلوبات المالية
1.720.951)21(511.1912.300.866)226.878()934.936(70.729صافي فرق السيولة

--1.720.972)579.894()1.091.085()864.207(70.729صافي فرق السيولة المتراكم
3.49029.24032.3552.963123.748191.796-مطلوبات محتملة

205.023-37.50341.45912.884113.177-التزامات

مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات السلبية في متغيرات 

السوق مثل معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلع. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إلى 
استثمارات في شركات مدرجة وغير مدرجة. 

استثمارات في شركات مدرجة  )أ( 
تتعرض المجموعة لمخاطر سعر حصص الملكية بشكل أساسي نتيجة بعض االستثمارات في شركات مدرجة بسوق األوراق المالية. في 
31 ديسمبر 2015، إذا كانت أسعار حصص الملكية في ذلك التاريخ أكثر بـ/ أقل بـ 5% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن صافي الدخل 

للسنة كان من الممكن أن يكون ال شيء )11.5 مليون ريال قطري في 2014( ولكانت قيمة احتياطي القيمة العادلة أكثر بـ/ أقل بـ 4.9 
مليون ريال قطري )5.1 مليون ريال قطري في 2014(.

استثمارات في شركات غير مدرجة )ب( 
تم االفصاح عن الحساسية تجاه االستثمارات في شركات غير مدرجة باإليضاح رقم 30.

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تابع(  -٢9
مخاطر معدل الربح 

إن مخاطر معدل الربح هي نتيجة احتمال تقلبات في معدالت الربح مما يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات 
المالية. إن مدى تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح محصور في التالي:

إيداعات المجموعة لدى المؤسسات المالية )التي تم تصنيفها كـ »إيداعات استثمارية لدى مؤسسات مالية«(؛  •
الصكوك االستثمارية للمجموعة )التي تم تصنيفها كـ »استثمارات بالتكلفة المطفأة«(؛  •

استثمارات المرابحة للمجموعة )التي تم تصنيفها كـ »موجودات تمويلية«(؛ و  •
المبالغ المقترضة من المؤسسات المالية )التي تم تصنيفها كـ » تمويالت من مؤسسات مالية«(.  •

يوضح الجدول اآلتي معدل الحساسية لتغير 100 نقطة أساس في معدالت الربح مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن تأثير االنخفاض في 
معدالت الربح من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة. 

 ٢٠١٥
التغير في 

نقاط األساس )+/ -(
التأثير على صافي 

الربح )+/ -(
الموجودات

١.٥٠6.4١4١٠٠١٥.٠64إيداعات لدى مؤسسات مالية
943.4١6١٠٠9.434استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

١.١٠9.4١7١٠٠١١.٠94موجودات تمويلية
المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

)٢34(٢3.4٢6١٠٠أرصدة حسابات العمالء
)٢.١8٢(٢١8.٢46١٠٠مطلوبات تمويلية

)3٠.٥44(3.٠٥4.37٥١٠٠حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
٢.63٢

2014
التغير في 

نقاط األساس )+/ -(
التأثير على صافي 

الربح )+/ -(
الموجودات

782.5601007.826إيداعات استثمارية لدى مؤسسات مالية
748.2201007.482استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

833.4461008.334موجودات تمويلية
المطلوبات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

)264(26.372100أرصدة حسابات العمالء
)4.194(419.426100مستحق إلى البنوك

)18.165(1.816.513100حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
1.019

 )ألف ريال قطري(
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األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تابع(  -٢9
مخاطر العمالت األجنبية 

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية، نتيجة التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. لقد قام المجلس 
بوضع حدود على المراكز حسب العملة. يتم مراقبة المراكز بشكل منتظم للتأكد من المحافظة على المراكز ضمن الحدود الموضوعة. 

يظهر الجدول أدناه قائمة بالعمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي وعليه فإن خطر العملة للمجموعة فيما يخص هذه العمالت يعتبر 
ضئيال. 

حجم التعرض للخطر
)بما يعادل الريال القطري(

٢٠١٥2014  العملة

١.37٢.3٠71.091.490الدوالر األمريكي
٥6.44٢348.705الدرهم اإلماراتي
-4١7الريال السعودي

ظهر الجدول أدناه تأثير التغير بنحو 5% في سعر صرف العملة، لغير العمالت المرتبطة بالريال القطري، مقابل الريال القطري مع بقاء 
جميع المتغيرات األخرى ثابتة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. إن تأثير النقص في أسعار 

العمالت من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

حجم التعرض للخطر 
)بما يعادل الريال القطري(

 التأثير على 
صافي الربح )+/ -(

2014٢٠١٥2014 ٢٠١٥العملة

76.67874.0213.8343.701الجنيه اإلسترليني
339)٥١(6.778)١.٠١٢(اليورو

8٥٥7574338الدينار األردني
٥64.٢٠٠564.200٢8.٢١٠28.210الليرة التركية

3333٢2الدينار الكويتي

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

مخاطر التشغيل 
تمثل مخاطر التشغيل خطر وقوع خسارة بسبب فشل في النظام أو أدوات الضبط أو التالعبات واألخطاء البشرية والتي من الممكن أن تؤدي 

إلى خسارة مالية وسمعة ونتائج قانونية وتشريعية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التشغيل من خالل أدوات ضبط مناسبة وتفعيل فكرة 
الفصل الوظيفي والفحص الداخلي والموازنة شامال التدقيق الداخلي وفحص مدى االلتزام. تتولى دائرة إدارة المخاطر تسهيل إدارة مخاطر 

التشغيل بالبنك من خالل تسهيل عمليات تحديد ومراقبة وإدارة مخاطر التشغيل. ويتبنى البنك عمليات تقييم المخاطر والضوابط الرقابية 
ومؤشرات المخاطر الرئيسية المعمول بها في كل إدارة.

مخاطر التركز 
تظهر التركزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون تلك 

األنشطة لها نفس السمات االقتصادية مما يجعل مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بشكل متشابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية 
أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. وتشير مخاطر التركزات للتأثير النسبي في أداء المجموعة نتيجة للتطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو 

موقع جغرافي أو مدين فردي.

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015



66

األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها )تابع(  -٢9
إدارة رأس المال 

إن الغرض الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من مدى التزام المجموعة بالمتطلبات التشريعية لرأس المال والتأكد من احتفاظ 
المجموعة بمعدالت رأسمالية صحية بحيث تدعم أنشطتها وترفع من القيمة للمساهمين.

وتدير المجموعة هيكلة رأس مالها وتقوم ببعض التعديالت لها في ظل التغيرات الجارية في األوضاع االقتصادية وخصائص المخاطر 
ألنشطتها. وللحفاظ على أو تعديل هيكلة رأس المال قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح المدفوعة للمساهمين أو إرجاع رأس المال 

للمساهمين أو إصدار رأس مال جديد. تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للمجموعة بشكل عام. في إطار 
تطبيق متطلبات رأس المال الحالية، تطالب هيئة تنظيم مركز قطر للمال المجموعة بالحفاظ على الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال عند 

10.5% وفقا لما حددته القواعد االحترازية لألعمال المصرفية لسنة 2014. 

تنقسم مصادر رأس مال المجموعة إلى فئتين: 
الفئة األولى من رأس المال، والتي تتضمن رأس المال التقليدي، والزيادة على رأس المال واألرباح المدورة وحقوق األقلية بعد   •

الخصومات الخاصة بالشهرة والموجودات غير الملموسة وتعديالت تشريعية أخرى تتعلق ببنود داخل حقوق الملكية ولكن يتم معاملتها 
بطريقة مختلفة وذلك لغرض حساب كفاية رأس المال.

الفئة الثانية من رأس المال، والتي تتضمن احتياطي القيمة العادلة المتعلقة باألرباح غير المحققة على استثمارات في أسهم مصنفة   •
كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، باإلضافة إلى احتياطيات فروق أسعار صرف العمالت األجنبية.

تتضمن الخصومات من رأس المال القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات التابعة التي لم تدخل في الدمج التشريعي، واالستثمارات في 
رؤوس أموال البنوك وبنود تشريعية أخرى. يتم تحديد الموجودات الموزونة بحسب المخاطر على أساس متطلبات معينة لتعكس اختالف 

مستويات المخاطر للموجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي.
إن سياسة المجموعة هو أن تحتفظ في جميع األوقات بما يساوي أو يفوق متطلبات رأس المال كما حددت من قبل هيئة تنظيم مركز قطر 

للمال. لم تكن هناك أي تغيرات جوهرية في إدارة المجموعة لرأس المال خالل السنة. تم حساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات 
كفاية رأس المال الصادرة من هيئة تنظيم مركز قطر للمال على النحو اآلتي:

 ٢٠١٥2014
9.67٠.٥٢49.067.600إجمالي الموجودات المخفضة بحسب المخاطر

٢.٠٠٠.٠٠٠2.000.000رأس المال
68.3١9162.314أرباح مدورة
)3.152()٢٢.٢43(احتياطيات

٥3.96851.919حصة غير مسيطرة
)34.391()١4.6١١(موجودات غير ملموسة

٢.٠8٥.4332.176.690إجمالي رؤوس األموال وأرصدة االحتياطي المؤهلة
24.01%٢١.٥6%إجمالي مصادر رأس المال كنسبة من إجمالي الموجودات المخفضة بحسب المخاطر

 )ألف ريال قطري(
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القيمة العادلة لألدوات المالية  -3٠
يتم المحاسبة عن األدوات المالية للمجموعة بالتكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات في حقوق الملكية. وعلى النقيض، تمثل القيمة 

العادلة السعر الذي قد يتم تلقيه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. 
وعليه يمكن أن تنشأ فروق بين القيم الدفترية بطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. التعريف الذي تستند عليه القيمة العادلة 

هو االفتراض بأن المجموعة منشأة مستمرة دون أي نية أو اشتراط لتقليص نطاق عملياتها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بناء على 
شروط معاكسة. تشتمل طرق تحديد القيمة العادلة المقبولة بشكل عام على مرجع لألسعار المدرجة واستخدام تقنيات التقييم مثل تحليل 

التدفقات النقدية المخصومة.
فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية3١ ديسمبر ٢٠١٥
الموجودات المالية:

١.٥99.8١٢١.٥99.8١٢النقد وما يعادله
943.4١6938.٠34االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

١.١٠9.4١7١.١٠9.4١7موجودات تمويلية
١.4٠8.949١.4٠8.949استثمارات في حقوق ملكية

٢٥.7١7٢٥.7١7ذمم مدينة
٢9.877٢9.877موجودات مالية أخرى

٥.١١7.١88٥.١١١.8٠6
المطلوبات المالية:

٢١8.٢46٢١8.٢46المطلوبات التمويلية
٢3.4٢6٢3.4٢6حسابات العمالء الجارية

3.٠٥4.37٥3.٠٥4.37٥حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
١٠6.٠86١٠9.7٢6مطلوبات مالية أخرى

3.4٠٢.١333.4٠٥.773

القيمة العادلةالقيمة الدفترية31 ديسمبر 2014
الموجودات المالية:

896.001896.001النقد وما يعادله
748.220755.300االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

833.446833.446موجودات تمويلية
1.476.9661.476.966استثمارات في حقوق الملكية

133.675133.675ذمم مدينة
89.08689.086موجودات مالية أخرى

4.177.3944.184.474
المطلوبات المالية:

419.426419.426المطلوبات التمويلية
26.37226.372حسابات العمالء الجارية

1.816.5131.816.513حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
194.132194.132مطلوبات مالية أخرى

2.456.4432.456.443

 )ألف ريال قطري(
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القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  -3٠
تدرج القيمة العادلة 

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 والمطلوبات المتماثلة.   )1

المستوى الثاني من القياسات هي طرق التقييم ذات المدخالت الجوهرية القابلة للرصد ألصل ما أو التزام ما، سواء بشكل مباشر )أي   )2
األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقات األسعار(، 

المستوى الثالث من القياسات هو التقييم غير المعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت غير القابلة للرصد(. وتضع اإلدارة   )3
حكمها في تصنيف األدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي 

تقتضي تسوية جوهرية عند قياس القيمة العادلة، فإن القياس المستخدم هو المستوى الثالث.

اإلجماليالمستوى 3المستوى ٢المستوى ١ 3١ ديسمبر ٢٠١٥
استثمارات حقوق الملكية

٢6.٢88١٢٥.4٠3-99.١١٥- بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
١.٢83.٥46١.٢83.٥46--- بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 صافي األرباح والخسائر المدرجة في بيان التغيرات في حقوق 
الملكية الموحد

)٢.١٠6(--)٢.١٠6(

١38.١3٥١38.١3٥--صافي األرباح والخسائر المعترف بها من خالل بيان الدخل الموحد 

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 311 ديسمبر 2014
استثمارات حقوق الملكية

26.288127.509-101.221- بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
1.119.8681.349.457-229.589- بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 صافي األرباح والخسائر المدرجة في بيان التغيرات في 
حقوق الملكية الموحد

)25.794(--)25.794(

231.857239.658-7.801صافي األرباح والخسائر المعترف بها من خالل بيان الدخل الموحد 

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 938 مليون ريال قطري )755.3 مليون 

ريال قطري في 31 ديسمبر 2014( والتي تم اشتقاقها باستخدام المستوى األول من تدرج القيمة العادلة.

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015



69

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

في ١ يناير 
٢٠١٥

إجمالي األرباح 
المسجلة في 

بيان الدخل 
المشترياتالموحد

المبيعات/ 
التحويالت

في 3١ ديسمبر 
٢٠١٥

استثمارات حقوق الملكية
٢6.٢88---٢6.٢88- بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

١.٢83.٥46)8.37٠(١.١١9.868١38.١3٥33.9١3- بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
١.١46.١٥6١38.١3٥33.9١3)8.37١)٠.3٠9.834

في 1 يناير 2014

إجمالي األرباح 
المسجلة في 

بيان الدخل 
المشترياتالموحد

المبيعات/ 
التحويالت

في 31 ديسمبر 
2014

استثمارات حقوق الملكية
26.288---26.288- بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

1.119.868)9.769(666.815231.857230.965- بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
693.103231.857230.965)9.769(1.146.156

التحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث
لم يكن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وكان تأثير طرق التقييم المستخدمة نتيجة التغيرات المحتملة في المتغيرات األساسية المستخدمة للتقييم:
معدل النمو: يفترض أن تكون معدالت النمو من 1% إلى 5% )1% إلى 5% في 2014( بناء على األداء الفعلي والمتوقع للجهة المستثمر   •

فيها. وفي حالة زيادة/ نقص معدالت النمو بنقطة واحدة في المائة )نقطة واحدة في المائة في 2014(، فإن القيمة الدفترية 
لالستثمارات ترتفع بـ 103.3 مليون ريال قطري / تنخفض بـ 82.9 مليون ريال قطري )ترتفع بـ 56.4 مليون ريال قطري/ تنخفض بـ 38.9 

مليون ريال قطري في 2014(؛
معدل الخصم: يفترض أن تكون معدالت الخصم من10% إلى 17.1% )10% -17.2% في 2014( لالستثمارات المختلفة. وفي حالة زيادة/   •

انخفاض معدالت الخصم بنقطة واحدة في المائة )نقطة واحدة في المائة في 2014(، فإن القيمة الدفترية لالستثمارات تنخفض بـ 
122.4 مليون ريال قطري/ ترتفع بـ 152.1 مليون ريال قطري )تنخفض بـ 86.6 مليون ريال قطري/ ترتفع بـ 60 مليون ريال قطري في 2014(

التدفقات النقدية المتوقعة: تعتبر مبالغ التدفقات النقدية وتوقيتها من المتغيرات األساسية في تقييم االستثمارات. وفي حالة   •
زيادة/ انخفاض قيمة التدفقات النقدية المتوقعة بنقطة واحدة في المائة )نقطة واحدة في المائة في 2014(، فإن القيمة الدفترية 

لالستثمارات ترتفع / تنخفض بـ 11.5 مليون ريال قطري )ترتفع / تنخفض بـ 9.5 مليون ريال قطري في 2014(.

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  -3٠
تدرج القيمة العادلة )تابع(

ويلخص الجدول التالي طرق التقييم والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2015 و2014 لالستثمارات 
بالمستوى الثالث التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: 

معدل المدخالت

طريقة التقييم
المدخالت 

٢٠١٥2014المستخدمة
 استثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
 التدفقات النقدية 

1% إلى 5%1% إلى 5%معدل النموالمخصومة
10% إلى 17.2%10% إلى 17.1%معدل الخصم

 )ألف ريال قطري(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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المعلومات القطاعية  -3١
ألغراض اإلدارة، لدى المجموعة 3 قطاعات واردة في التقرير، كما هو موضح أدناه. تقدم القطاعات الواردة في التقرير منتجات وخدمات 

مختلفة، ويتم إدارتها بشكل منفصل على أساس إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. تراجع اإلدارة، لكل من القطاعات الواردة في التقرير، 
التقارير الداخلية بشكل دوري. يوضح الملخص التالي العمليات التشغيلية في كل القطاعات الواردة في تقرير المجموعة.

االستثمارات البديلة
يتضمن قطاع أعمال االستثمارات البديلة بالمجموعة االستثمارات المباشرة في حقوق الملكية الخاصة وفئات الموجودات العقارية. أعمال 
االستثمارات البديلة مسؤول بصفة أساسية عن اقتناء المساهمات الكبيرة أو الهامة بتفويض من مجلس اإلدارة في شركات مدارة بصورة 

جيدة وموجودات لها مراكز سوقية قوية وثابتة واحتماالت نمو وتوسع. يعمل الفريق كشركاء مع إدارة الشركة المستثمر فيها لتوفير القيمة 
من خالل تعزيز األداء التشغيلي والمالي بغرض مضاعفة العائدات. يسعى هذا القطاع إلى فرص االستثمار في قطاعات النمو في منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة ولكنه يظل متصيدا لعروض االستثمارات المغرية 

خارج المناطق الجغرافية المشار إليها.

األعمال المصرفية الخاصة
يشمل قطاع األعمال المصرفية الخاصة الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وخدمات الخزينة. يستهدف 

قسم الخدمات المصرفية الخاصة المؤهلة عمالء من أصحاب الثروات الكبيرة ممن لديهم منتجات سوق متوافقة مع الشريعة والخدمات التي 
تلبي المتطلبات الشخصية، واألعمال التجارية والثروة. تتضمن الخدمات التي تقدمها في إطار قسم الخدمات المصرفية الخاصة االستشارات، 
وحسابات الودائع، والوساطة المالية والصناديق واالستثمارات، ومنتجات خزينة الفوركس، السندات البسيطة والتمويل المتخصص، وبطاقات 

االئتمان وخدمات النخبة. تقدم دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات حسابات الودائع وأوراق مالية تقليدية ليست لها سمات خاّصة 
وحلول التمويل المتخصصة للشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي 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، ونشر سيولة 
البنك وكذلك قيادة تطوير المنتجات ووظيفة فكرة التصور.

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

يتم تضمين المعلومات بشأن النتائج والموجودات والمطلوبات من كل قطاع وارد بالتقرير أدناه. يتم قياس األداء على أساس أرباح القطاع قبل 
الضريبة، حسبما وردت في تقارير اإلدارة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل اإلدارة.

موجودات ومطلوبات القطاعات
ال تتابع المجموعة قطاعات على أساس موجودات ومطلوبات القطاع وال تمتلك معلومات مفصلة عنها. ونتيجة لذلك، ال يتم عرض افصاح 

موجودات ومطلوبات القطاع في هذه البيانات المالية الموحدة.

 )ألف ريال قطري(
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المعلومات القطاعية )تابع(  -3١
فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل: 

3١ ديسمبر ٢٠١٥
االستثمارات 

البديلة

األعمال 
المصرفية 

اإلجماليأخرىالخاصة

اإليرادات  
١٠9.838--١٠9.838إيرادات األنشطة غير المصرفية

١38.١3٥--١38.١3٥أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
8.٢3٢--8.٢3٢إيرادات توزيعات األرباح

٢١.4٥٠-٢١.4٥٠-أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
٢.٥4١-٢.٥4١-أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

)٢9.36٠(--)٢9.36٠(خسائر بيع استثمارات في حقوق ملكية
١6.96١--١6.96١أرباح بيع استثمارات عقارية

3٢.٢4١--3٢.٢4١أرباح من بيع مرابحة قابلة للتحويل
٥6.١4٠-٢6.٠633٠.٠77إيرادات أنشطة تمويلية

١٠.3١٢-١٠.3١٢-إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية
9.٥٢63.6٥٠١١.٢٠٢٢4.378إيرادات أخرى

3١١.63668.٠3٠١١.٢٠٢39٠.868إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
٥4.3٢7-٥4.3٢7-ناقصا: العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

3١١.636١3.7٠3١١.٢٠٢336.٥4١إجمالي إيرادات القطاع
المصروفات

١٠٥.7٢7--١٠٥.7٢7مصروفات األنشطة غير المصرفية
١6.٥١9٢٠.4٥3٥3.8349٠.8٠6تكاليف الموظفين

١4.١79--١4.١79تكاليف التمويل
9.١٢79.١٢7--إهالك وإطفاء 

3.8١٠7.8٠١43.468٥٥.٠79مصروفات تشغيلية أخرى
١4٠.٢3٥٢8.٢٥4١٠6.4٢9٢74.9١8إجمالي مصروفات القطاع

3.3١3-3.3١3-ناقصا: مخصص انخفاض في القيمة عن الموجودات التمويلية – محدد
٥8.3١٠)9٥.٢٢7()١7.864(١7١.4٠١صافي أرباح / )خسائر( قطاع األنشطة المستمرة قبل الضريبة

----الضريبة على الدخل
٥8.3١٠)9٥.٢٢7()١7.864(١7١.4٠١صافي أرباح / )خسائر( قطاع األنشطة المستمرة

9.744--9.744أرباح من عمليات محتفظ بها للبيع، بالصافي من الضريبة
68.٠٥4)9٥.٢٢7()١7.864(١8١.١4٥أرباح / )خسائر( القطاع الوارد في التقرير

 )ألف ريال قطري(
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المعلومات القطاعية )تابع(  -3١
فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل: 

31 ديسمبر 2014
االستثمارات 

البديلة

األعمال 
المصرفية 

اإلجماليأخرىالخاصة

اإليرادات  
116.734--116.734إيرادات األنشطة غير المصرفية

239.658--239.658أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
21.414--21.414إيرادات توزيعات األرباح

17.629-17.629-أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
----أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

10.728--10.728أرباح بيع استثمارات في حقوق ملكية
35.267-24.89410.373إيرادات أنشطة تمويلية

5.253-5.253-إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية
4.1903.63112.43520.256إيرادات أخرى

417.61836.88612.435466.939إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
27.395-27.395-ناقصا: العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

417.6189.49112.435439.544إجمالي إيرادات القطاع
المصروفات

109.991--109.991مصروفات األنشطة غير المصرفية
28.11917.02846.70691.853تكاليف الموظفين

6.654--6.654تكاليف التمويل
8.5628.562--إهالك وإطفاء 

14.4325.39143.88263.705مصروفات تشغيلية أخرى
159.19622.41999.150280.765إجمالي مصروفات القطاع

158.779)86.715()12.928(258.422صافي أرباح / )خسائر( قطاع األنشطة المستمرة قبل الضريبة
----الضريبة على الدخل

158.779)86.715()12.928(258.422صافي أرباح / )خسائر( قطاع األنشطة المستمرة
373--373أرباح من عمليات محتفظ بها للبيع، بالصافي من الضريبة

159.152)86.715()12.928(258.795أرباح / )خسائر( القطاع الوارد في التقرير

 )ألف ريال قطري(
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المعلومات القطاعية )تابع(  -3١
معلومات القطاع الجغرافي 

تعمل المجموعة حاليا في سوقيين جغرافيين وهما دولة قطر ودول أخرى. 
يوضح الجدول التالي توزيع صافي الدخل للمجموعة من حيث القطاعات الجغرافية بناًء على المكان الذي تم فيه تسجيل العملية خالل 

السنة: 

اإلجماليأخرىقطر 
3١ ديسمبر ٢٠١٥

اإليرادات 
١٠9.838١٠9.838-إيرادات األنشطة غير المصرفية

١٠.9٢٠١٢7.٢١٥١38.١3٥أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
١.68٠6.٥٥٢8.٢3٢إيرادات توزيعات األرباح

٢.8١3١8.637٢١.4٥٠أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
٢.٥4١٢.٥4١-أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

)٢9.36٠()٢9.36٠(-خسائر بيع استثمارات في حقوق ملكية
١6.96١١6.96١-أرباح بيع استثمارات عقارية

3٢.٢4١3٢.٢4١-أرباح من بيع مرابحة قابلة للتحويل
3٠.٠77٢6.٠63٥6.١4٠إيرادات موجودات تمويلية

9.8894٢3١٠.3١٢إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية
٢3.783٥9٥٢4.378إيرادات أخرى

79.١6٢3١١.7٠639٠.868إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
٥4.3٢7-٥4.3٢7ناقصا: العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

٢4.83٥3١١.7٠6336.٥4١إجمالي الدخل
المصروفات

١٠٥.7٢7١٠٥.7٢7-مصروفات األنشطة غير المصرفية
9٠.8٠6-9٠.8٠6تكاليف الموظفين

١4.١79١4.١79-تكاليف التمويل
9.١٢7-9.١٢7إهالك وإطفاء 

٥٥.٠79-٥٥.٠79مصروفات تشغيلية أخرى
١٥٥.٠١٢١١9.9٠6٢74.9١8إجمالي المصروفات

3.3١3-3.3١3ناقصا: مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية - محددة
١.١٢٥8.6١99.744مضافا: أرباح من عمليات محتفظ بها للبيع، بالصافي من الضريبة

٢٠٠.4١968.٠٥4)١3٢.36٥(اإليرادات / )الخسائر( قبل الضريبة
---الضريبة على الدخل

٢٠٠.4١968.٠٥4)١3٢.36٥(صافي الربح / )الخسارة( للسنة

 )ألف ريال قطري(
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توزيعات األرباح  -3٢
اقترح مجلس إدارة البنك خالل اجتماعه الذي عقد بتاريخ 5 مارس 2015 توزيعات أرباح نقدية بواقع 160 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2014 )142 مليون ريال قطري في 2014 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013( والتي تمثل ما نسبته 8% )نسبة 8% في 2014( من رأس المال 
المدفوع بقيمة 2 مليار ريال قطري )1.8 مليار ريال قطري في 2014(. وافق مساهمو البنك على مبلغ توزيعات األرباح المذكور في اجتماع الجمعية 

العامة الذي عقد بتاريخ 31 مارس 2015.

أرقام المقارنة   -33
تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة متى كان ذلك ضروريا بحيث تتفق مع األرقام المعروضة للسنة الحالية. برغم ذلك، لم يكن لعمليات إعادة 

التصنيف أي أثر على صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لفترة المقارنة.

المعلومات القطاعية )تابع(  -3١

اإلجماليأخرىقطر 
31 ديسمبر 2014

اإليرادات 
116.734116.734-إيرادات األنشطة غير المصرفية

10.556229.102239.658أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
1.47019.94421.414إيرادات توزيعات األرباح

2.92314.70617.629أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
---أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

10.72810.728-أرباح بيع استثمارات في حقوق ملكية
---أرباح بيع استثمارات عقارية
10.37324.89435.267إيرادات موجودات تمويلية

3684.8855.253إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية
16.0664.19020.256إيرادات أخرى

41.756425.183466.939إجمالي اإليرادات قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
27.395-27.395ناقصا: العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

14.361425.183439.544إجمالي الدخل
المصروفات

109.991109.991-مصروفات األنشطة غير المصرفية
91.853-91.853تكاليف الموظفين

6.6546.654-تكاليف التمويل
8.562-8.562إهالك وإطفاء 

63.705-63.705مصروفات تشغيلية أخرى
164.120116.645280.765إجمالي المصروفات

5.778373)5.405(مضافا: أرباح / )خسائر( عمليات محتفظ بها للبيع، بالصافي من الضريبة
314.316159.152)155.164(اإليرادات / )الخسائر( قبل الضريبة

---الضريبة على الدخل
314.316159.152)155.164(صافي الربح / )الخسارة( للسنة

 )ألف ريال قطري(
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