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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري
إيضاح

الربح

8132

8137

2115888

3.331.174

الدخل الشامل اآلخر
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل:
فروقات تحويل عمالت أجنبية عن العمليات األجنبية

التغير في احتياطي القيمة العادلة (أدوات دين – المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم :)9
صافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل الموحد

التغير في احتياطي القيمة العادلة (موجودات مالية متاحة للبيع –
معيار المحاسبة الدولي رقم :)19

( 81د)
( 81د)

صافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل الموحد
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل:
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم )9
إجمالي الدخل الشامل اآلخر

إجمالي الدخل الشامل

( 81د)

()325781

33.541

385766
()75876

-

()315811

()311.356
316.131
47.197

175167
115311

47.197

2615155

3.357.473

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

رأس المال

االحتياطي
القانوني

احتياطي
المخاطر

احتياطي
تحويل
عمالت
أجنبية

احتياطي
القيمة العادلة

الرصيد كما في  3يناير ( 8132مدقق) )67.555( 3.178.111 5.198.768 1.311.467
تأثير التعديل (إيضاح )16
الرصيد كما في  3يناير ( 8132معدل) )675555( 351785111 551985768 153115167
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( 9إيضاح (1أ)())3
()838.571( )3.178.111
()8215382
- 551985768 153115167
الرصيد المعدل في  3يناير 8132
إجمالي الدخل الشامل:
الربح
الدخل الشامل اآلخر
58.257
الشامل
إجمالي الدخل
58.257
326
تحويل إلى احتياطي قانوني
تحويل إلى احتياطي المخاطر
317.811
توزيع إلى سندات رأس المال فئة 1
مساهمة في صندوق دعم األنشطة
االجتماعية والرياضية
معامالت مع المساهمين:
توزيعات أرباح مدفوعة
()8875873
3175811 551985912 153115167
الرصيد كما في  13ديسمبر 8132

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أرباح مدورة

اإلجمالي

أدوات مؤهلة
كرأس مال
إضافي
فئة 3

إجمالي حقوق
الملكية

(34.216.997 4.111.111 31.216.997 3.188.774 )31.453
(84.115 )84.115
(3152165997 151115111 3152165997 351165779 )175156
()3.767.887
(- )3.767.887( )328.654
(3151195771 151115111 951195771 353615385 )175156
()32.784
()32.784
-

211.888
211.888
()326
()317.811
()881.111

211.888
14.311
264.155
()881.111

-

211.888
14.311
264.155
()881.111

-

()81.756

()81.756

-

()81.756

()911.341
257115889

()911.341
3857115889 151115111

()911.341
(6265165 )565321

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد (تابع)
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
احتياطي
تحويل
عمالت
احتياطي
احتياطي
أرباح مدورة
أجنبية
القيمة العادلة
المخاطر

االحتياطي
القانوني

رأس المال

اإلجمالي

951215515 3.815.654

أدوات مؤهلة
كرأس مال
إضافي
فئة 1

إجمالي حقوق
الملكية

الرصيد كما في  3يناير 8137
إجمالي الدخل الشامل:
الربح
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

15.257

33.541

353315171 3.331.174
175197
-

-

353315171
175197

إجمالي الدخل الشامل

-

-

-

15.257

33.541

353575173 3.331.174

-

353575173

تحويل إلى االحتياطي القانوني

-

25

-

-

-

()25

-

-

-

تحويل إلى احتياطي المخاطر
توزيع إلى سندات رأس المال فئة 1
مساهمة في صندوق دعم األنشطة
االجتماعية والرياضية
معامالت مع المساهمين:
زيادة في رأس المال (إيضاح  81أ)
توزيعات أرباح مدفوعة
الرصيد كما في  13ديسمبر 8137

-

-

-

-

-

()881.111

()8815111

-

()8815111

-

-

-

-

-

()87.758

()875758

-

()875758

)84.993( )311.438( 3.178.111 4.137.563 8.521.781

3151215515 4.111.111

358935261
- 358935261
775.336
536.744
()7755337
(- )7755337( )775.337
3152165997 151115111 3152165997 351885771 )315153( )675555( 351785111 551985768 153115167

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري
إيضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
الربح قبل الضريبة

8132

8137

2115116

3.312.797

9535621
365817
()3115699
915159
315313
165757
()321
()111
352175663

598.543
348.167
92.281
44.383
()31.573
21
()352
3.975.711

التغير في المستحقات من بنوك
التغير في القروض والسلف للعمالء
التغير في الموجودات األخرى
التغير في المستحقات لبنوك
التغير في ودائع العمالء
التغير في المطلوبات األخرى
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

3175883
()853185129
()1665271
251575256
()151125115
5115115
()875758
()895616
151815222

3.661.789
()3.894.614
()43.411
()3.871.875
1.712.176
()41.421
()86.145
3.877
4.715.945

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
شراء أوراق مالية استثمارية
متحصالت من بيع استثمارات مالية
شراء عقارات وأثاث ومعدات
متحصالت من بيع عقارات وأثاث ومعدات
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()3355115686
258615317
()85961
395
()158215851

()7.614.383
4.713.399
()16.624
46
()8.919.561

()6135775
225182
()8815111
()9115311
()356615527

412.468
3.893.261
()3.281.111
663.173
()371.111
()775.337
()176.784

()5855951
3151155675

3.129.663
2.936.134

957795788

31.115.675

تعديالت لـ:

صافي خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء
صافي خسارة انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية
صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى
إهالك
إطفاء تكاليف التمويل
صافي خسارة ( /ربح) من استثمارات في أوراق مالية
(خسارة)  /ربح من بيع عقارات وأثاث ومعدات
حصة من نتائج شركة زميلة
الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
متحصالت من قروض أخرى
متحصالت من اكتتاب في حقوق أولوية
سداد سندات دين
متحصالت من إصدار سندات دين
توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس المال
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

31
31
86
38

31

32

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما في  3يناير
النقد وما يعادله كما في  13ديسمبر
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح:
فوائد مقبوضة
فوائد مدفوعة
توزيعات أرباح مقبوضة

11

152725619
357135955
165931

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  63جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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1.616.557
3.898.858
19.853

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
3

ألف لاير قطري

معلومات حول البنك
بنك الدوحة ش.م.ع.ق"( .بنك الدوحة" أو "البنك") هو مؤسسة مقرها في دولة قطر تم تأسيسها بتاريخ  35مارس 3979
كشركة مساهمة بموجب المرسوم األميري رقم  53لسنة  .3972يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  .7335إن عنوان
المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة ،شارع الكورنيش ،الخليج الغربي ،ص.ب  1232الدوحة ،دولة قطر.
يعمل بنك الدوحة في األنشطة المصرفية التقليدية من خالل مقره الرئيسي في قطر (الدوحة) ،وفروعه المحلية وعددها 87
فر ًعا ،وستة فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكويت وجمهورية الهند (فرع في
مومباي وكوتشي وتشيناي) ،ومكاتب تمثيلية في المملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا
وأستراليا وهونغ كونغ وكندا وبنجالديش وجنوب أفريقيا وسريالنكا ونيبال .تشمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في
 13ديسمبر  8132كال من البنك والشركات التابعة له (يشار إليهم جميعا ً بـ "المجموعة").
الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:
اسم الشركة
شركة بنك الدوحة
للتأمين ذ.م.م.
شركة الدوحة للتمويل
المحدودة
شركة بنك الدوحة
لألوراق المالية
المحدودة

8

أساس اإلعداد

أ)

بيان االلتزام

بلد التأسيس

رأس مال الشركة

قطر
جزر
الكايمان

328

جزر
الكايمان

328

311.111

أنشطة الشركة

نسبة الملكية
8132
8137

التأمين العام
إصدار سندات
دين

٪311

٪311

٪311

٪311

معامالت
المشتقات

٪311

٪311

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة ("البيانات المالية الموحدة") وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن
مجلس المعايير المحاسبية الدولية وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.
ب)

أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية التالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:







ج)

االستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل؛
األدوات المالية المشتقة؛
االستثمارات التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ( / )8132المحتفظ بها لتداول االستثمارات المالية
()8137؛
الموجودات المالية األخرى المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛
االستثمارات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( / )8132االستثمارات المالية المتاحة للبيع
()8137؛ و
الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بها والمصنفة كبنود متحوط عنها في عالقات تحوطات القيمة العادلة
المؤهلة إلى حد المخاطر المتحوط عنها.

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي العملة الوظيفية للمجموعة وعملة العرض .فيما عدا ما تمت
اإلشارة إليه بخالف ذلك ،فقد تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف لاير.

38

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
8

أساس اإلعداد (تابع)

د)

استخدام التقديرات واألحكام

ألف لاير قطري

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
واإليضاحات المتممة وإيضاح المطلوبات المحتملة .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر .ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة
التي تتم فيها مراجعة التقديرات أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك .تم على وجه التحديد وصف المعلومات عن المجاالت
الهامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها
في البيانات المالية الموحدة باإليضاح رقم .5
تم تطبيق السياسات المحاسبية المذكورة أدناه بشكل يتوافق مع جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة ،فيما
عدا آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15في  1يناير  8112على النحو
المبين في اإليضاح (6أ) .باإلضافة إلى ذلك ،طبقت المجموعة التعديالت الالحقة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7األدوات
المالية :اإلفصاحات المطبقة على اإلفصاحات ذات الصلة بسنة  ،8112ولكن لم يتم تطبيقها على المعلومات المقارنة.
1

السياسات المحاسبية الهامة

أ)

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي طبقتها المجموعة
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية التي أصبحت سارية من  3يناير  8132ذات صلة بالمجموعة:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  35اإليرادات من العقود مع العمالء
التفسير رقم  88حول المعامالت بالعمالت األجنبية والمقابل المدفوع مقدما

 3يناير 8132
 3يناير 8132
 3يناير 8132

لم ينتج عن تطبيق المعايير أعاله أي تغيرات على صافي الربح أو حقوق الملكية الواردة في التقرير السابق للمجموعة باستثناء
ما تم ذكره أدناه.
)3

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  8134مع
التاريخ االنتقال في  3يناير  8132مما نتج عنه تغيير في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها سابقا في
البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر .8137
نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تغييرات في السياسات المحاسبية لالعتراف والتصنيف والقياس
للموجودات المالية والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية .يعدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أيضا
وبصورة كبيرة المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 7األدوات المالية:
اإلفصاحات".
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على ثالث فئات تصنيف للموجودات المالية :المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .عموما يستند تصنيف المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9على نموذج العمل الذي يدار فيه الموجود المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية .يزيل المعيار فئات المحتفظ بها لتاريخ
االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع الموجودة حاليا في معيار المحاسبة الدولي رقم .19
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على نحو كبير باشتراطات معيار المحاسبة الدولي رقم  19الحالية لتصنيف
المطلوبات المالية .ولكن على الرغم من أنه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،19تم إدراج جميع التغيرات في القيمة العادلة
للمطلوبات المحددة تحت خيار القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد ،فوفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9يتم عرض
التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على النحو التالي:
-

يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة الذي ينسب إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوب في الدخل الشامل
اآلخر؛ و
يتم عرض المبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم  19بنموذج
"الخسارة االئتمانية المتوقعة" .ينطبق كذلك نموذج انخفاض القيمة الجديد على التزامات قروض معينة وعقود ضمانات مالية
ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية .بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9فإنه يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية
بصورة مبكرة أكثر مما هو موجود في معيار المحاسبة الدولي رقم .19
تطبق المجموعة منهجا مكونا من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة
المطفأة وأدوات الدين المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تتحرك الموجودات خالل المراحل
الثالثة التالية استنادا إلى التغيير في جودة االئتمان منذ التطبيق المبدئي.
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1

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

أ)

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي طبقتها المجموعة (تابع)

)3

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية (تابع)
المرحلة  :3الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل  38شه ًرا – لم تنخفض القيمة االئتمانية
تتضمن المرحلة  3الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي والتي لم يطرأ عليها زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ
االعتراف المبدئي أو التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة .بالنسبة لهذه الموجودات ،يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
وفقا للقيمة الدفترية اإلجمالية للموجود على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من حاالت التعثر الممكنة خالل 38
شهر عقب تاريخ التقرير .ويتم احتساب الفائدة على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية للموجود.
المرحلة  :8الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين – لم تنخفض قيمتها االئتمانية
تتضمن المرحلة  8موجودات مالية طرأ عليها زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف المبدئي ولكن ليس هناك دليل
موضوعي على انخفاض القيمة .بالنسبة لهذه الموجودات ،يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين،
ولكن يظل احتساب الفائدة على أساس القيمة الدفترية اإلجمالية للموجود .الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين
هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع حاالت التعثر الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية .الخسائر
االئتمانية المتوقعة هي المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية باحتمالية التعثر على مدى عمر الدين.
المرحلة  :1الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين – انخفضت قيمتها االئتمانية
تتضمن المرحلة  1موجودات مالية لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير .بالنسبة لهذه الموجودات ،يتم
االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين بموجب توجيهات مصرف قطر المركزي.
محاسبة التحوط
تحتفظ متطلبات محاسبة التحوّط العامة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9باألنواع الثالثة من آليات محاسبة التحوط
الواردة بمعيار المحاسبة الدولي رقم  .19رغم ذلك تم إدخال المزيد من المرونة على أنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة
التحوط ،وعلى وجه الخصوص توسيع أنواع األدوات التي تؤهل كأدوات تحوط وأنواع مكونات مخاطر البنود غير المالية
المؤهلة لمحاسبة التحوط .باإلضافة إلى ذلك تم إصالح اختبار الفعالية واستبدل بمبدأ "العالقة االقتصادية" .لم يعد مطلوبا
إجراء تقييم بأثر رجعي لفعالي التحوط.
كما اختارت المجموعة أيضا االستمرار في تطبيق اشتراطات محاسبة التحوط الواردة بمعيار المحاسبة الدولي رقم  19عند
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
االنتقال
تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بأثر رجعي ،فيما عدا ما
يلي:
(أ) لم يتم تعديل فترات المقارنة .الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9يتم االعتراف بها في األرباح المدورة واالحتياطيات كما في  3يناير  .8132بناء عليه فإن
المعلومـات المعروضـة لسنة  8137ال تظهر متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وبالتالي ال يمكن مقارنتها مع
المعلومات المعروضة لسنة  8132بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
(ب) تم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي:


تحديد نموذج العمل الذي تدار فيه الموجودات المالية.



تخصيص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر.



لو كانت لورقة الدين مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9عندها
سيعتبر البنك أن مخاطر االئتمان على األصل لم تزيد زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي.
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)3

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية (تابع)
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
تم توضيح أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما في  3يناير  8132أدناه:
األرباح
المدورة
رصيد اإلقفال بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  19في  13ديسمبر ( 8137معدل) 3.146.779

األثر على إعادة التصنيف وإعادة القياس:

استثمارات مالية (حقوق ملكية) من المتاحة للبيع إلى تلك التي تم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مالية (دين) من المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق إلى تلك التي تم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مالية (حقوق ملكية) من المتاحة للبيع إلى تلك التي تم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مالية (صناديق مشتركة) من المتاحة للبيع إلى تلك التي تم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مالية (دين) من المتاحة للبيع إلى تلك التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة

األثر على االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة:
مستحقات من بنوك
استثمارات مالية (دين) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مالية (دين) بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف لعمالء
التزامات القروض والضمانات المالية

()67.555

396.118

()396.118

-

()3.836

7.546

()7.546

7.443
833.139

()7.443
()12
()838.571

()36.929
()31.364
()3.432
()3.424.615
()858.767
()3.765.971

-

محول من احتياطي المخاطر
رصيد االفتتاح بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بتاريخ التطبيق المبدئي في
 3يناير 8132
353615385
3.178.111
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
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1

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

أ)

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي طبقتها المجموعة (تابع)

)3

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية (تابع)
تصنيف وقياس األدوات المالية
قامت المجموعة بإجراء تحليل مفصل لنماذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية إضافة إلى تحليل خصائص تدفقها النقدي.
الجدول أدناه يجري تسوية لفئات القياس األصلية والقيم الدفترية للموجودات المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  19وفئات
القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما في  3يناير .8132
أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
التصنيف الجديد
التصنيف األصلي
بموجب المعيار
بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم الدولي للتقارير القيمة الدفترية
19
األصلية
المالية رقم 9
الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى بنوك
مركزية
مستحقات من بنوك
قروض وسلف لعمالء
استثمارات مالية  -دين

قروض وذمم مدينة تكلفة مطفأة
قروض وذمم مدينة تكلفة مطفأة
قروض وذمم مدينة تكلفة مطفأة
محتفظ بها لالستحقاق تكلفة مطفأة
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
استثمارات مالية  -دين محتفظ بها لالستحقاق الشامل اآلخر
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
استثمارات مالية  -دين محتفظ بها لالستحقاق الخسارة
تكلفة مطفأة
استثمارات مالية  -دين متاحة للبيع
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر
استثمارات مالية  -دين متاحة للبيع
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
استثمارات مالية –
الشامل اآلخر
متاحة للبيع
حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
استثمارات مالية -
الخسارة
متاحة للبيع
حقوق ملكية

إعادة القياس

إعادة
التصنيف

القيمة الدفترية
الجديدة
656695619
752115991
5251395519
156775172

6.669.619
7.283.921
59.214.374
1.677.714

()36.929
()3.424.615
()156

-

3.926.195

-

(359215279 )3.836

11.682
671.175

()3.168

()12

115682
6625975

31.862.545

-

-

3158625515

692.599

-

-

6925599

321.914
93.212.176

()3.511.148

3215911
(9151115121 )3.854

المطلوبات المالية
ليست هناك تغييرات في تصنيف وقياس المطلوبات المالية.
( )8المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 35إيراد العقود المبرمة مع العمالء"
طبقت المجموعة معيار االعتراف باإليراد الجديد هذا بدءا من  3يناير  .8132يوفر هذا المعيار على المنهج المستند إلى
المبادئ لالعتراف باإليراد وهو يدخل مفهوم االعتراف باإليراد اللتزامات األداء عند استيفائها .قامت المجموعة بتقييم أثر
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  35وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأن تطبيق هذا المعيار ليس له أي أثر جوهري على
البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول
تم إصدار العديد من المعايير والتعديالت على المعايير لكنها لم تصبح سارية المفعول بعد ولم تطبقها المجموعة في إعداد هذه
البيانات المالية الموحدة .فيما يلي المعايير التي قد يكون لها أثر هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة ومع ذلك تقوم
المجموعة اآلن بصورة فعالة بتقييم أثر هذه المعايير .ستطبق المجموعة هذه المعايير الجديدة في تواريخ سريان مفعولها ذات
الصلة.
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أ)
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المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول (تابع)

)1

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  36اإليجارات
في يناير  ،8136قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر المعيار الدولي للتقارير المالية " 36عقود اإليجار" ،ليحل محل
التوجيه الحالي المتعلق باإليجارات ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم " 37عقود اإليجار" ،وتفسير لجنة المعايير الدولية
للتقارير المالية رقم " 4تحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل على عقد إيجار" ،والتفسير رقم ' 35عقود اإليجار التشغيلي' والتفسير
رقم " 87تقييم جوهر المعامالت في الشكل القانوني للعقد" .سينتج عن ذلك استبعاد جميع اإليجارات تقريبا التي يتم االعتراف
بها في الميزانية العمومية من قبل المستأجر ،للتفريق بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية .بموجب المعيار الجديد ،يتم
االعتراف بالموجود (الحق في استخدام البند المستأجر) والمطلوب المالي لدفع اإليجارات .إعفاءات االعتراف الوحيدة هي
عقود اإليجار قصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة.
أنشأت المجموعة فريقًا مشروع قام بمراجعة جميع ترتيبات التأجير للمجموعة خالل السنة الماضية في ضوء قواعد محاسبة
اإليجار الجديدة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .36
ستطبق المجموعة المعيار من تاريخ اعتماده اإللزامي في  3يناير  .8139تخطط المجموعة تطبيق أسلوب االنتقال المبسط
ولن تعدل المبالغ المقارنة للسنة ،قبل تاريخ اعتماد المعيار .كما هو مسموح بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،36
سيتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مطلوب اإليجار عند التطبيق (بعد تعديالت أي مصروفات إيجار مدفوعة مسبقًا أو
مستحقة).
عالوة على ذلك ،استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند التطبيق األولي:
-

استخدمت التقييم السابق للمجموعة للعقود القائمة أو التي تحتوي على إيجار؛
معدل خصم واحد مطبق على مجموعة من عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة تشابها معقوال؛
في حال كانت مدة اإليجار غير المنتهية في تاريخ التطبيق المبدئي أقل من  38شهرًا أو عقود اإليجار ذات القيمة منخفضة،
اختارت المجموعة استخدام إعفاء قصير األجل لإليجار؛
استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛
استخدام التجارب السابقة ،مثل تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد عقد اإليجار أو إنهائه؛ و
اختيار عدم فصل مكون اإليجار عن أي مكونات غير إيجاريه مرتبطة بها وأخذ هذا الخيار للمحاسبة عن عنصر اإليجار
ومكونات اإليجار غير المرتبطة به كمكون وحيد لإليجار.

كما في تاريخ التقرير ،لدى المجموعة التزامات التأجير التشغيلي غير القابلة لإللغاء بمبلغ  364.3مليون لاير قطري .من
التزامات اإليجار هذه ما يقرب من  1.6مليون لاير قطري تتعلق بإيجارات قصيرة األجل و 8.1مليون لاير قطري لعقود
اإليجار ذات القيمة المنخفضة والتي سيعترف بها بكالهما على أساس القسط الثابت كمصروف في بيان الدخل.
بالنسبة اللتزامات عقود اإليجار المتبقية ،تتوقع المجموعة االعتراف بموجودات حق االستخدام بنحو  345.5مليون لاير
قطري في  3يناير  ،8139ومطلوبات إيجار بمبلغ  345.5مليون لاير قطري (بعد تسويات المدفوعات مسبقا ومدفوعات
اإليجار المستحقة المعترف بها كما في  13ديسمبر  .)8132لن يتأثر إجمالي صافي الموجودات.
تتوقع المجموعة انخفاض صافي الربح بعد الضرائب بنحو  3.1مليون لاير قطري لسنة  8139نتيجة اعتماد القواعد الجديدة.
من المتوقع أن ينخفض صافي إيرادات الفوائد بنحو  1.5مليون لاير قطري حيث أن الفائدة على اإليجار ستكون جز ًءا من
مصروفات الفوائد ،وسوف تنخفض المصروفات األخرى بمقدار  41.9مليون لاير قطري ،حيث يتم إدراج مدفوعات اإليجار
التشغيلي في المصروفات األخرى ،ومع ذلك سينخفض صافي الربح بمبلغ  12.7مليون لاير قطري بسبب إطفاء موجودات
حق االستخدام.
سوف تزيد التدفقات النقدية التشغيلية وتمويل التدفقات النقدية بما يقارب  17.4مليون لاير قطري ،حيث يتم تسديد الجزء
األساسي من مطلوبات اإليجار كمصاريف نقدية من أنشطة التمويل.
إن أنشطة المجموعة كمؤجر ليست جوهرية وبالتالي ال تتوقع المجموعة أي تأثير كبير على البيانات المالية .ومع ذلك ،فإن
بعض اإلفصاحات اإلضافية ستكون مطلوبة من السنة المقبلة.
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ب)

أساس توحيد البيانات المالية

ألف لاير قطري

إن البيانات المالية الموحدة تتكون من البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة (ويشار إليهم جميعا ً بـ"المجموعة") كما في 13
ديسمبر  .8132تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون لها عائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها من ارتباطها بالمؤسسة المستثمر
فيها ويستطيع التأثير على هذه العائدات من خالل سلطته على المؤسسة المستثمر فيها:




السلطة على المؤسسة المستثمر فيها.
التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من ارتباطها بالمؤسسة المستثمر فيها.
القدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عائداتها.

عندما يكون للمجموعة حقوق أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الكيان المستثمر فيه ،تأخذ المجموعة في
االعتبار الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت لها سلطة على الكيان المستثمر فيه.
تقوم المجوعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في
واحد أو أكثر من البنود الثالث المذكورة أعاله .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة
التابعة وينتهي بانتهاء أو فقدان السيطرة على الشركة التابعة .تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة
المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل الموحد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه
المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مساهمي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة
حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الميزانية للحقوق غير المسيطرة .تعد هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية
موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة .عند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية
للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات
وحقوق المساهمين واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات
المالية الموحدة.
أي تغيير في حقوق الملكية لشركة تابعة بدون فقدان السيطرة ،تتم المحاسبة له كمعاملة حقوق ملكية.
ج)

تجميع األعمال والشهرة
يتم احتساب األعمال المجمعة باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة
العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في األعمال التي يتم االستحواذ عليها .في كل أعمال مجمعة تختار
المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في األعمال المستثمر فيها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات
التي يمكن تعيينها لألعمال المستثمر فيها .تكاليف االستحواذ المتكبدة تحسب كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية.
عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقا ً للشروط التعاقدية
واألحوال االقتصادية والظروف الخاصة في تاريخ االستحواذ .وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية للشركة
المستحوذ عليها.
أية مبالغ محتملة يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .المبالغ المحتملة التي يتم تصنيفها
كموجودات أو مطلوبات عبارة عن أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة ،مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح
أو الخسارة.
الشهرة يتم قياسها مبدئيا ً بالتكلفة (وهي زيادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة) وأية منافع سابقة
مملوكة على صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة .إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات
المستحوذ عليها تزيد على مجموع المبلغ المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات
المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المحققة في تاريخ
االستحواذ .إذا أسفرت عملية إعادة التقييم عن وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي
المبلغ المحول ،يدرج الربح في بيان االدخل.
بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم أية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة .لغرض فحص االنخفاض
في القيمة ،يتم توزيع الشهرة المكتسبة ضمن أعمال مجمعة ،منذ تاريخ االستحواذ ،على جميع وحدات اإليرادات النقدية
للمجموعة والتي يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى للمؤسسة المستحوذ
عليها إلى تلك الوحدات.
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ج)

تجميع األعمال والشهرة (تابع)

ألف لاير قطري

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،تضم الشهرة المتعلقة بالعملية
المستبعدة إلى القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه
الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي.
د)

الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي الشركات التي يوجد لدى المجموعة نفوذا هاما عليها .إن النفوذ الهام هو القدرة على المشاركة في اتخاذ
القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها وليس السيطرة عليها أو السيطرة المشتركة على سياساتها.
تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة متضمنة تكاليف
المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة.
يتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر السابقة الستحواذ الشركات الزميلة في بيان الدخل الشامل الموحد بينما
يتم االعتراف بالتغيرات في حصتها من حقوق الملكية لالستحواذ في االحتياطيات .تتم تسوية التغيرات التراكمية السابقة
لالستحواذ في مقابل القيمة الدفترية لالستثمار .عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو تزيد عن مساهمتها
في الشركة الزميلة ،متضمنة أية ذمم مدينة بدون ضمانات ،ال تقوم المجموعة باالعتراف بأية خسائر أخرى ما لم يكن لديها
التزامات أو تقم بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.
يتم استبعاد المكاسب فيما بين شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد مساهمة
المجموعة في الشركة الزميلة .كما يتم أيضا ً استبعاد الخسائر فيما بين شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دليال على وجود
خسارة انخفاض في قيمة الموجود المحول.
تستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة على البيانات المالية ،والمعدلة لتتفق مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم
استبعاد المكاسب من التعامالت فيما بين شركات المجموعة إلى حد مساهمة المجموعة في الشركة المستثمر فيها .كما يتم أيضا
استبعاد الخسائر فيما بين شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دليال على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجود المحول.
تتضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة الشركة الزميلة التالية:

هـ)

اسم الشركة

بلد التأسيس والتشغيل

الدوحة للوساطة
والخدمات المالية
المحدودة

الهند

النسبة المئوية للملكية
8132
8137
%11518

%44.18

أنشطة الشركة
الوساطة المالية وإدارة
الموجودات

العمالت األجنبية

معامالت وأرصدة العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سداداً بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية المعنية للعمليات بمعدالت
الصرف اآلنية في تواريخ المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام معدالت الصرف
اآلنية السائدة في ذلك التاريخ .يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة العادلة إلى
العملة الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير
المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام معدل الصرف في تاريخ المعاملة.
يتم تسجيل فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل بأسعار الصرف
في نهاية الفترة للموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في بيان الدخل.
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و)

العمليات األجنبية

ألف لاير قطري

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




يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ التقرير،
إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف ،و
يتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في اإليرادات الشاملة األخرى.

فروق صرف العمالت الناشئة من الطرق أعاله يتم اإلبالغ عنها في حقوق ملكية المساهمين ضمن "احتياطي تحويل عمالت
أجنبية".
عند التوحيد ،يتم أخذ فروق صرف العمالت الناشئة من تحويل صافي االستثمار في المنشآت األجنبية والقروض وأدوات العملة
األخرى المخصصة كتحوطات لهذه االستثمارات إلى "الدخل الشامل اآلخر" .عند االستبعاد الكلي أو الجزئي للعملية األجنبية
يتم االعتراف بهذه الفروق في بيان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة البيع.
ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية

)3

االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا ً في تاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا ً في
األحكام التعاقدية ألداة مالية .يشمل ذلك "المتاجرة بالطريقة العادية" .وهي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب
تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد بصورة من خالل األحكام أو العرف السائد في السوق.
يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا ً إليها ،بالنسبة للبند الذي ليس مسجل بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب بصورة مباشرة إلى تملكها أو إصدارها.

)8

التصنيف
يعتمد تصنيف األدوات المالية عند االعتراف المبدئي على الغرض منها وخصائصها ونية اإلدارة في الحصول عليها.
الموجودات المالية  -السياسة المطبقة بدءا من  3يناير 8132
يتم تصنيف الموجودات المالية عند إنشائها :بالتكلفة المطفأة ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة.
يقاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه لكال الشرطين التاليين وعدم تخصيصه على أنه بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة:



يتم االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
أن تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ معينة تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ
األصلي والربح على المبلغ األصلي القائم.

تقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر فقط لو استوفت الشرطين التاليين ولم يتم تخصيصها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:



يتم االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه بواسطة تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
الموجودات المالية؛ و
تؤدي الشروط التعاقدية للموجود المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة تعتبر مدفوعات فقط للمبلغ األصلي
والربح.

عند االعتراف المبدئي بأداة استثمار حقوق ملكية ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة تختار المجموعة بصورة غير قابلة لإللغاء
عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على
حدة.
تصنف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،عند االعتراف المبدئي ،تقوم المجموعة بصورة غير قابلة لإللغاء بتخصيص موجود مالي يستوفي متطلبات
القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لو
كان القيام بذلك سيزيل أو يخفض على نحو كبير الفجوة المحاسبية التي قد تنشأ بخالف ذلك.
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)8

التصنيف (تابع)

ألف لاير قطري

تقييم نموذج العمل
تجري المجموعة تقييما لهدف نموذج عمل الذي يتم االحتفاظ فيه بموجود على مستوى المحفظة ألن هذا يظهر بصورة أفضل
الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .تتضمن هذه المعلومات التي تتم دراستها:






السياسات واألهداف المنصوص عليها للمحفظة وكيفية عمل هذه السياسات فعليا؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة عنها؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل) وكيفية إدارة هذه
المخاطر؛
كيفية تعويض مديري األعمال (على سبيل المثال ،ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي يتم إدارتها
أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها)؛
عدد مرات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة وأسباب مثل هذه المبيعات وتوقعاتها حول نشاط المبيعات المستقبلي.
غير أنه ،ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل ،ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق
الهدف المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة تقاس بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يحتفظ بها لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية كليهما.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات مبلغ األصل والربح
ألغراض هذا التقييم يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف
"الفائدة" على أنها المقابل المدفوع للقيمة الزمنية للنقود وعن مخاطر االئتمان المصاحبة للمبلغ األصلي القائم خالل مدة زمنية
معينة وعن مخاطر اإلقراض األساسي والتكاليف األخرى (كمثال مخاطر السيولة والمصروفات اإلدارية) إضافة إلى هامش
الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات فقد للمبلغ األصلي والفائدة عليه ،تضع المجموعة اعتبارا لألحكام
التعاقدية لألداة .يتضمن هذا تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية
التعاقدية بالصورة التي تجعلها ال تلبي هذا الشرط .عند إجراء التقييم تدرس المجموعة األحداث الطارئة التي قد تغير مبلغ
وتوقيت التدفقات النقدية والمدفوعات مقدما وشروط التمديد والشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من
موجودات محددة والمزايا التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للنقود .األدوات التي ال تستوفي معايير المدفوعات فقط للمبلغ األصلي
والفائدة عليه ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إعادة التصنيف
ال يعاد تصنيف الموجودات المالية في أعقاب االعتراف المبدئي بها ،فيما عدا في الفترة التي تعقب تغيير المجموعة لنموذج
أعمالها إلدارة الموجودات المالية .تتم إعادة التصنيف من بداية أول فترة تقرير مالي عقب التغير.

الموجودات المالية  -السياسة المطبقة حتى  13ديسمبر 8137
عند التنفيذ أو عند االعتراف المبدئي يصنف الموجود المالي في واحد من الفئات التالية:





القروض والذمم المدينة،
محتفظ بها لتاريخ االستحقاق،
متاحة للبيع ،و
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المطلوبات المالية
المجموعة صنفت وقاست المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
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)1

إلغاء االعتراف
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود المالي أو عند قيامها
بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وحوافز ملكية الموجود المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فيها
المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي .يتم االعتراف
بأية مصلحة في الموجودات المالية المحولة والتي تؤهل إللغاء االعتراف والتي يتم إنشاءها أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة
كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بيان المركز المالي .عند إلغاء االعتراف عن موجود مالي يتم االعتراف بالفرق بين القيمة
الدفترية للموجود والمقابل المستلم متضمنا أي موجود جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد يتم إدراجه في الربح أو
الخسارة.
بدءا من  3يناير  8132فإن أي ربح  /خسارة تراكمية معترف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمارات في أوراق
حقوق ملكية مخصصة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد عند
إلغاء االعتراف عن هذه األوراق المالية.
تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما بجميع أو
بجزء كبير من المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها .في حالة االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد
عندها ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة .يتضمن تحويل الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير من المخاطر
والعوائد ،كمثال ،إقراض األوراق المالية ومعامالت إعادة الشراء.
في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد ملكية الموجود المالي
وتحتفظ بالسيطرة على الموجود ،تستمر المجموعة في االعتراف بالموجود إلى حد مشاركتها المستمرة والتي يتم تحديدها بالحد
الذي تتعرض فيه إلى التغييرات في قيمة الموجود المحول .في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجود المالي
مقابل رسوم .يتم إلغاء االعتراف بالموجود المحول لو حقق معايير إلغاء االعتراف .يتم االعتراف بموجود أو مطلوب في عقد
خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من (موجود) كافي أو أقل من (مطلوب) كاف ألداء الخدمة.
تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية.

)1

تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
في حالة تعديل أحكام موجود مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجود المعدل تختلف على نحو كبير.
لو كانت التدفقات النقدية مختلفة على نحو كبير عندها فإن الحقوق في التدفقات النقدية من الموجود المالي األصلي تعتبر على
أنها قد انتهت مدتها .في هذه الحالة يلغى االعتراف عن الموجود المالي األصل ويتم االعتراف بموجود مالي جديد بالقيمة
العادلة.
السياسة المطبقة بدءا من  3يناير 8132
لو لم تكن التدفقات النقدية من الموجود المعدل المسجل بالتكلفة المطفأة مختلفة على نحو كبير عندها لن ينتج عن التعديل إلغاء
للموجود المالي .في هذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي مبلغ القيمة الدفترية للموجود المالي وتعترف بالمبلغ
الناشئ من تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكسب أو خسارة تعديل في بيان الدخل الموحد .لو تم القيام بإجراء هذا التعديل
بسبب الصعوبات المالية التي تواجه المقترض عندها يتم عرض الربح أو الخسارة جنبا إلى جنب مع خسائر تدني القيمة .في
الحاالت األخرى ،يتم عرضه كإيراد فائدة.
السياسة المطبقة حتى  13ديسمبر 8137
لو تم تعديل أحكام الموجود المالي بسبب الصعوبات المالية التي تواجه المقترض ولم يلغى االعتراف عن الموجود عندها
يقاس تدني قيمة الموجود باستخدام معدل الفائدة السابق للتعديل.
المطلوبات المالية
تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوب المالي عندما يتم تعديل أحكامه وتكون التدفقات النقدية للمطلوب المعدل مختلفة على نحو
كبير .في هذه الحالة ،يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد مستند إلى األحكام المعدلة بالقيمة العادلة .الفرق بين القيمة الدفترية
للمطلوب المالي المطفأ والمطلوب المالي الجديد بأحكام معدلة يتم االعتراف به في بيان الدخل الموحد.
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)5

المقاصة

ألف لاير قطري

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد ،فقط عندما يكون
لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها ورغبتها إما في السداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجود
وسداد األصل في نفس الوقت.
)6

مبادئ القياس
قياس التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالية هي المبلغ الذي تقاس به الموجودات أو المطلوبات المالية عند االعتراف
المبدئي مخصوما ً منه مدفوعات سداد أصل المبلغ األصلي مضافا ً إليه أو مخصوما ً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا ً أي تخفيض لخسارة االنخفاض في القيمة.
يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جز ًء متمما لمعدل الفائدة الفعلي.
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي قد يستلم لبيع موجود أو يدفع لتحويل مطلوب في معاملة بين متعاملين في السوق في تاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة بناء على افتراض أن المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل المطلوب تحدث إما:



في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
في غياب سوق رئيسية ،في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.

القيمة العادلة لألدوات المالية والتي يتم تداولها باألسواق المالية النشطة في تاريخ التقرير على أساس السعر بالسوق أو عروض
أسعار المضارب (سعر العرض بالنسبة للمراكز طويلة األجل وسعر الطلب بالنسبة للمراكز القصيرة األجل) بدون أي
اقتطاعات من تكلفة العمليات.
بالنسبة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط ،يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم المناسبة .تشمل تقنيات
التقييم طريقة التدفقات النقدية المخصومة ،مقارنة مع األدوات المماثلة والتي لديها أسعار سوقية ملحوظه نماذج لخيارات تسعير،
ونماذج االئتمان وغيرها من نماذج التقييم ذات الصلة.
يجب قياس القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة والمحافظ ذات وحدات غير مدرجة بصافي قيمة األصول المقدمة
من مدير الصناديق.
تقاس عقود العمالت األجنبية اآلجلة بنا ًء على معدالت تحويل ملحوظة ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس العملة
المنتشرة بين العمالت ذات الصلة .جميع العقود مضمونة نقداً بالكامل ولذا يتم إلغاء مخاطر االئتمان لكل من المجموعة والطرف
اآلخر لتلك العقود.
تحدد القيمة العادلة للمشتقات غير المدرجة بالتدفقات النقدية المخصومة .لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،حددت المجموعة
فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستوى تدرج القيمة العاجلة
الموضح في إيضاح .5
)7

تعريف وقياس االنخفاض في القيمة
السياسة المتبعة من  3يناير 8132
تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسائر االئتمانية المتوقعة عن األدوات المالية التالية التي ال تقاس بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:



الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين؛ و
ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالية

لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة على أدوات دين.
تقيس المجموعة مخصص خسارة االنخفاض في القيمة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة ،فيما عدا ما يلي،
والذي يقاس على أنه خسائر ائتمانية متوقعة لمدة  38شهرا:



االستثمارات المالية في الدين التي يتم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير؛ و
األدوات المالية األخرى والتي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بصورة كبيرة منذ االعتراف بها مبدئيا
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السياسة المتبعة من  3يناير ( 8132تابع)
تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  38شهرا جز ًءا الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن حاالت تعثر من األدوات
المالية التي من المحتمل حدوثها خالل  38شهر عقب تاريخ التقرير.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باالحتمال لخسائر االئتمان وهي تقاس على النحو التالي:





الموجودات المالية التي لم تتدنى قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير :كالقيمة الحالية لجميع حاالت النقص في النقد (أي
الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها)،
الموجودات المالية التي تدنت قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير :كالفرق بين إجمالي مبلغ القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة،
ارتباطات القروض غير المسحوبة :على أنها الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب
االرتباط والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،و
عقود الضمانات المالية :المدفوعات المتوقعة لدفعها لحاملها ناقصا أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.

الموجودات المالية المعاد هيكلتها
في حالة إعادة التفاوض على أو تعديل أحكام موجود مالي أو في حالة استبدال موجود مالي قائم بآخر جديد بسبب الصعوبات
المالية لدى المقترض ،عندها يتم إجراء تقييم لما إذا كان من الالزم إلغاء االعتراف بالموجود المالي وتقاس الخسائر االئتمانية
المتوقعة على النحو التالي:



إذا من المتوقع أال ينتج من إعادة الهيكلة المتوقعة إلغاء االعتراف بالموجود الحالي ،عندها يتم إدراج التدفقات النقدية
المتوقعة الناتجة من الموجود المالي المعدل في احتساب النقص في التدفق النقدي من الموجود القائم.
إذا كان سينتج من إعادة الهيكلة المتوقعة إلغاء االعتراف بالموجود الحالي ،عندها تعامل القيمة العادلة المتوقعة للموجود
الجديد على أنها تدفق نقدي نهائي من الموجود المالي الحالي في وقت إلغاء االعتراف به .يتم إدراج هذا المبلغ في احتساب
حاالت النقص في التدفق النقدي من الموجود المالي القائم والتي يتم خصمها من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف إلى
تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي القائم.

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية لمسجلة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية في
أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت قيمتها االئتمانية .يعتبر الموجود المالي على
أنه قد "انخفضت قيمته االئتمانية" عند وقوع واحد أو أكثر من األحداث التالية أثرا ضارا على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة للموجود المالي:
الدليل على أن موجودا ماليا قد انخفضت قيمته االئتمانية يتضمن البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:






الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو المصدر،
خرق للعقد مثل حادثة التعثر أو تجاوز موعد االستحقاق،
إعادة هيكلة الدين أو السلفة من جانب المجموعة بناء على أحكام ما كانت المجموعة ستقبل بها بخالف ذلك،
أصبح من المرجح بأن المقترض سيدخل في إفالس أو عملية إعادة تنظيم أخرى؛ أو
اختفاء السوق النشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية

السياسة المتبعة حتى  13ديسمبر 8137
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة موجود مالي غير مسجل بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تنخفض قيمة الموجود المالي أو مجموعة الموجودات المالية عندما يشير دليل موضوعي
إلى وقوع حادثة خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودات وأن لحادثة الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات
التي يمكن تقديرها بصورة موثوقة.
قد يتضمن الدليل الموضوعي على أن موجودات مالية متضمنة أسهم حقوق الملكية قد انخفضت قيمتها ،الصعوبات المالية
الكبيرة لدى المقترض أو المصدر والتقصير أو التأخر من جانب المقترض وإعادة هيكلة الدين أو السلفة من جانب المجموعة
بشروط لم تكن المجموعة لتأخذها في االعتبار في ظل ظروف أخرى والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخل في
إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل
التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المقترضين أو المصدرين بالمجموعة أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التعثر في
المجموعة.
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السياسة المتبعة حتى  13ديسمبر ( 8137تابع)
تأخذ المجموعة باالعتبار دليل االنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
على كل من مستوى الموجود والمستوى الجماعي .يتم تقييم جميع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها
لتاريخ االستحقاق الهامة بصفة فردية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر انخفاض في القيمة الفردية .جميع القروض والسلف
للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق الهامة بصفة فردية والتي ال يوجد انخفاض محدد في قيمتها يتم
تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر انخفاض في القيمة يتم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بعد .القروض
والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق التي ال تعتبر هامة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة
جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر انخفاض في القيمة وذلك بتجميع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية
المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق ذات خصائص المخاطر المتماثلة.
يتم قياس خسائر االنخفاض في القيمة على الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجود
المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود .يتم االعتراف بخسائر
االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة ويتم إظهارها كحساب مخصص في مقابل القروض والسلف للعمالء.
عند تقييم االنخفاض الجماعي في القيمة ،تستخدم المجموعة الخبرة التاريخية والتصنيف االئتماني إلى جانب الخسائر التقديرية
ذات الصلة التي تعكسها الظروف االقتصادية واالئتمانية لكل محفظة محددة.
بالنسبة لالستثمارات المدرجة فإن االنخفاض في القيمة السوقية بصورة عامة عن التكلفة أو لفترة متواصلة تعتبر مؤشرات
على انخفاض القيمة.
خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم االعتراف بها بتحويل الخسارة التراكمية المعترف بها في
اإليرادات الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف .الخسارة التراكمية التي يعاد تصنيفها من اإليرادات
الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة هي الفرق بين تكلفة االستحواذ ،مخصوما ً منها أي مدفوعات للمبلغ واإلطفاء ،والقيمة
العادلة الحالية ،ناقصا أية خسارة انخفاض في القيمة معترف بها سابقا في الربح أو الخسارة.
ال تتم مراجعة خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل الموحد على أدوات حقوق الملكية من خالل بيان الدخل
الموحد .في حالة أدوات الدين ،وإذا كانت في فترة الحقة ،تزيد القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع
ويمكن للزيادة أن تكون متعلقة بحدث وقع بعد إدراج خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد ،ويتم عكس خسائر انخفاض
القيمة من خالل بيان الدخل الموحد.
ح)

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

ط)

مستحقات من بنوك وقروض وسلف للعمالء
األرصدة لدى البنوك والقروض والسلف للعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في
سوق نشطة وال ترغب المجموعة في بيعها على الفور أو في المستقبل القريب.
يتم القياس المبدئي لألرصدة لدى البنوك والقروض والسلف للعمالء بسعر المعاملة وهو القيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة
المباشرة اإلضافية وفي أعقاب ذلك يتم قياسها بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،فيما عدا الموجودات المالية
التي تصنف على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

شطب القروض والسلف للعمالء
يتم شطب القروض والسلف للعمالء (وحسابات مخصصات االنخفاض ذات الصلة) عادة إما جزئيا أو كليا عندما ال يوجد
احتمال معقول للسداد .وفي حالة القروض المضمونة ،يتم ذلك عموما بعد استالم أية عائدات من الضمان المحقق .وفي الحاالت
التي يتم فيها تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق من أية ضمانات وال يكون هناك احتمال معقول للسداد ،قد يتم الشطب مبكرا.
تسجل كافة عمليات الشطب للقروض والدفعات المقدمة للعمالء بعد الموافقة عليها من قبل مصرف قطر المركزي.
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االستثمارات المالية
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السياسة المطبقة بدءا من  3يناير 8132
تتضمن االستثمارات المالية:






االستثمارات المالية في الدين والتي تقاس بالتكلفة المطفأة؛ ويتم قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف اإلضافية
المباشرة للمعاملة وفي أعقاب ذلك بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي؛
االستثمارات المالية في الدين وحقوق الملكية والتي تقاس إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو يتم تصنيفها
على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وهذه هي القيمة العادلة مع تغييرات القيمة العادلة المعترف بها
مباشرة في بيان الدخل الموحد؛
استثمارات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
استثمارات مالية في حقوق ملكية مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

بالنسبة ألوراق الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم االعتراف باألرباح والخسائر في الدخل الشامل
اآلخر ،فيما عدا في الحاالت التالية التي يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة:




إيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية
الخسارة االئتمانية المتوقعة واالستردادات
أرباح وخسائر العمالت األجنبية

عند إلغاء االعتراف بورقة دين مقاسة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيف الربح أو الخسارة التراكمية
المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد.
تختار المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في حقوق الملكية .يتم
إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة عند االعتراف المبدئي وهو اختيار غير قابل لإللغاء .ال يتم على اإلطالق
إعادة تصنيف األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه إلى بيان الدخل الموحد كما ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض
في القيمة ضمن بيان الدخل الموحد .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح في بيان الدخل الموحد ما لم تكن تمثل وبوضوح استرداد
لجزء من تكلفة االستثمار ففي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر .يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية
المعترف بها في الدخل االمل اآلخر إلى األرباح المدورة عند استبعاد االستثمار.
السياسة المطبقة حتى  13ديسمبر 8137
بعد االعتراف المبدئي ،تتم المحاسبة عن االستثمارات المالية استنادا إلى تصنيفها إما ضمن "محتفظ بها لتاريخ االستحقاق"،
"بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" ،أو "متاحة للبيع".

الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق هي موجودات غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتجديد واستحقاق
ثابت يوجد لدى المجموعة النية والمقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال يتم تخصيصها كقيمة عادلة من
خالل الربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع .تم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
قامت المجموعة بتصنيف استثماراتها ضمن المحتفظ بها للمتاجرة حيث أن مثل هذه االستثمارات تدار بغرض تحقيق أرباح
على المدى القصير أو ضمن استثمارات مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة .يتم االعتراف بتغيرات القيمة
العادلة مباشرة في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية المتاحة للبيع
الموجودات المالية المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع أو لم يتم تصنيفها كأية فئة أخرى
من فئات الموجودات المالية .عندما تكون القيمة العادلة غير متوفرة بشكل موثوق ،تسجل االستثمارات المالية في أسهم حقوق
الملكية غير المسعرة بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة .يتم تسجيل جميع االستثمارات المتاحة للبيع األخرى بالقيمة
العادلة.
يتم االعتراف بإيرادات الفائدة في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم االعتراف بإيرادات توزيعات
األرباح في الربح أو الخسارة عندما تصبح المجموعة مستحقة لتلقي توزيعات األرباح .مكاسب أو خسائر صرف العمالت
األجنبية عن االستثمارات في أوراق دين محتفظ بها للبيع يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد.
يتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن يباع االستثمار أو تنخفض قيمته عندها يعاد
تصنيف المكاسب والخسائر التراكمية المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد.
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ك)

المشتقات

ألف لاير قطري

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط
تتضمن المشتقات التي يتم االحتفاظ بها ألغراض إدارة المخاطر جميع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم يتم تصنيفها
كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة .تقاس المشتقات التي يحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في بيان المركز
المالي .تقوم المجموعة بتخصيص بعض المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلى بعض األدوات المالية غير
المشتقة كأدوات تحوط في العالقات المؤهلة للتحوط .عند التخصيص المبدئي للتحوط تقوم المجموعة رسميا ً بتوثيق العالقة بين
األداة أو األدوات المشتقة للتحوط والبنود المتحوط لها ،متضمنا هدف واستراتيجية إدارة المخاطر عند القيام بالتحوط بجانب
الطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم فعالية عالقة التحوط .تقوم المجموعة بإجراء تقييم عند البدء في عالقة التحوط وعلى نحو
مستمر أيضا للتعرف على ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط ذات فعالية عالية في مقاصة التغيرات في القيمة
العادلة للتدفقات النقدية للبنود المتحوط لها خالل الفترة التي يتم تخصيص التحوط لها وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط
تقع ضمن مدى نسبة تتراوح ما بين  21إلى  385في المائة .تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحوط التدفق النقدي بالنسبة لمعاملة
متوقعة عما إذا كان احتمال حدوث المعاملة المتوقعة عاليا ويشكل تعرضا الختالفات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر
في النهاية على الربح أو الخسارة .تمت مناقشة عالقات التحوط أدناه.
محاسبة التحوط
تحتفظ متطلبات المحاسبة العامة عن التحوط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9باألنواع الثالثة آللية المحاسبة عن التحوط
المتبعة في معيار المحاسبة الدولي رقم  .69على الرغم من ذلك ،تم إدخال مزيد من المرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة
التحوط ،وتحديدا توسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة كأدوات تحوط وأنواع مكونات مخاطر البنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة
التحوط .باإلضافة إلى ذلك ،تم إيقاف اختبار الفعالية وحل محله مبدأ "العالقة االقتصادية" .ولم يعد التقييم بأثر رجعي لفاعلية
التحوط مطلوبا .اختارت المجموعة أيضا االستمرار في تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  19حول محاسبة التحوط
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9

تحوطات القيمة العادلة
عندما يتم تخصيص مشتقة كأداة تحوط في تحوط للتغير في القيمة العادلة لموجود أو مطلوب معترف به أو ارتباط مؤكد قد
يؤثر على الربح أو الخسارة ،يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة للمشتقة مباشرة في بيان الدخل الموحد بجانب التغيرات
في القيمة العادلة للبند المتحوط له والتي تنسب إلى الخطر المتحوط له .في حالة انتهاء أو بيع أو إنهاء أو ممارسة مشتقة التحوط
أو عندما ينتهي وفاء التحوط بمعايير محاسبة التحوط بالقيمة العادلة أو إلغاء تخصيص التحوط عندها يتم إيقاف محاسبة التحوط
بأثر مستقبلي .يتم إطفاء أية تسوية حتى تلك النقطة على البند المتحوط له والذي يتم استخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في بيان
الدخل الموحد كجزء من معدل الفائدة الفعلي للبند على مدى عمره المتبقي.

المشتقات األخرى لغير المتاجرة
عندما ال تكون المشتقة محتفظا بها للمتاجرة وغير مخصصة في عالقة مؤهلة للتحوط يتم االعتراف بجميع التغييرات في قيمتها
العادلة مباشرة في بيان الدخل الموحد.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة عقود صرف أجنبي آجلة .تقوم المجموعة ببيع هذه المشتقات لعمالء بغرض تمكينهم من
تحويل أو تعديل أو تخفيف المخاطر الحالية والمستقبلية .يتم تقييم هذه األدوات المشتقة بالقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير
ويتم أخذ التغيرات ذات الصلة بها في القيمة العادلة إلى بيان الدخل الموحد.
ل)

العقارات والمعدات

االعتراف والقياس
تقاس بنود العقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود .تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا ً تكلفة المواد
والعمالة المباشرة وأية تكاليف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام المطلوبة منها
وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسملة.
برامج الحاسوب المشتراه لتعمل كجزء ال يتجزأ من بعض المعدات ،سيتم رسملتها كجزء من هذه المعدات .عندما يكون ألجزاء
بند العقارات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة للممتلكات والمعدات.
الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية
للممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليراد اآلخر  /المصروف اآلخر في الربح أو الخسارة.
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ل)

العقارات والمعدات (تابع)

ألف لاير قطري

التكاليف الالحقة
يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات العقارات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع
االقتصادية المستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها .يتم عكس االعتراف
بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

اإلهالك
المبلغ القابل لإلهالك هو تكلفة العقارات والمعدات أو أي مبلغ بديل عن التكلفة ناقصا قيمتها الباقية.
يتم االعتراف باإلهالك في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند
العقارات والمعدات حيث أن هذه هي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في
الموجود وهي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قيمته الباقية المقدرة .يتم إهالك الموجودات المستأجرة بموجب إيجارات تمويلية
على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية ،أيهما أقصر .ال يتم إهالك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة على النحو التالي:
المباني

 11-81سنة

تحسينات األماكن المستأجرة ،مفروشات ومعدات

31-1

سنوات

السيارات

2-5

سنوات

تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية القيم الباقية للموجودات في تاريخ كل تقرير ،وتسويتها بأثر مستقبلي إن كان ذلك
مالئما.
م)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة ،بخالف موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير لتحديد
ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها .في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك الموجود.
يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود للقيمة الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها ،بالصافي من أي إهالك أو إطفاء ،في حالة عدم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة.

ن)

المخصصات
يتم االعتراف بمخصص عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه بصورة
موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود ،والمخاطر
المحددة لذلك االلتزام ،إن كان ذلك مالئما.

س)

العقود المثقلة بااللتزامات
يتم االعتراف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع للمجموعة الحصول عليها من العقد أقل من
التكلفة التي ال يمكن تفاديها في سبيل الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد .يقاس المخصص بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة من إنهاء
العقد وصافي التكلفة المتوقعة من االستمرار في العقد ،أيهما أقل .قبل تكوين المخصص تقوم المجموعة باالعتراف بأية خسارة
انخفاض في القيمة للموجودات المصاحبة للعقد.

ع)

الضمانات المالية
الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لصرفها لحاملها مقابل خسارة يتكبدها بسبب
عجز مدين محدد عن الدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقا لبنود أداة الدين .يتم منح الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات
المالية وغيرها من الهيئات نيابة عن العمالء لضمان القروض والسحب على المكشوف وتسهيالت مصرفية أخرى.
يتم االعتراف بالضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم الحصول فيه على الضمان بعد التحقق
المبدئي ،يتم قياس المطلوبات للمجموعة بموجب هذه الضمانات في أعلى حد من القياس المبدئي ،ويتم احتساب أقل إهالك
لالعتراف في بيان الدخل ودخل الرسوم المكتسبة خالل هذه الفترة ،وأفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ناشئ
نتيجة للضمانات في تاريخ التقرير.
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ف)

مكافآت الموظفين
تقوم المجموعة باحتساب مخصصات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقا ً لسياسات التوظيف بالمجموعة ،ويستند االحتساب
على آخر راتب وفترة خدمة كل موظف كما في تاريخ إعداد التقارير .ويظهر هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى
تحت بند مطلوبات أخرى.
بالنسبة للموظفين القطريين والموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،تحتسب المجموعة قيمة مساهمتها في صندوق
التقاعد كنسبة من راتب الموظفين القطريين وفقا لقانون التقاعد والمعاشات رقم  84لسنة  .8118وتعتبر التزامات المجموعة
تجاه صندوق التقاعد محدودة بمبلغ مساهمتها.

ص)

مكافآت الموظفين قصيرة األجل
تقاس المكافآت قصيرة األجل للموظفين على األساس غير المخصوم ويتم دفعها عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم االعتراف
بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطط الحافز النقدي قصير األجل أو خطط مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام
قانوني أو استداللي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق
بها.

ق)

رأس المال واالحتياطيات

)3

تكاليف إصدار رأس المال
يتم خصم تكاليف الزيادة التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية.

)8

توزيعات األرباح لألسهم العادية
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب مساهمي المجموعة.
يتم التعامل مع توزيعات األرباح للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد في إيضاح األحداث الالحقة.

ر)

االعتراف باإليرادات
يتم إثبات اإليراد لدرجة أنه من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق للمجموعة ،ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق
بها .ويجب تلبية معايير االعتراف المحددة فيما يلي أيضا ً قبل أن قبل إثبات اإليرادات:

إيرادات ومصاريف الفائدة
يتم تسجيل األدوات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي تحمل فائدة الموجودات المالية المصنفة كأدوات مالية ومتاحة للبيع
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي ،وهو المعدل
الذي يخصم الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة أو المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو خالل فترة قصيرة ،عند
االقتضاء ،إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية.
بدءا من  3يناير  8132وبالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة القيمة ائتمانيا في أعقاب االعتراف المبدئي،
يحتسب إيراد الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على صافي القيمة الدفترية للموجود المالي .في الحالة التي ال يعتبر فيها
الموجود قد انخفضت قيمته االئتمانية عندها يرجع احتساب إيراد الفائدة إلى أساس اإلجمالي.
يحتسب إيراد الفائدة الخاص بأوراق الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( / )8132االستثمارات
المالية المتاحة للبيع ( )8137والمقاسة بالتكلفة المطفأة ( / )8132المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق ( )8137باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي ويدرج ضمن إيراد الفائدة.

إيرادات عقود التأمين
يتم االعتراف بإيرادات عقود التأمين (المبالغ المتحققة كإيراد) على مدى فترة تغطية عقد التأمين ،يتم إظهار ذلك القسم من
مبالغ التأمين التي تم استالمها على العقود السارية والمتعلقة باألخطار المحتملة الوقوع كإيرادات غير متحققة في جانب
االلتزامات على أساس احتساب  165/3يوما ً.

إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
يتم إدراج إيراد ومصروف الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما لمعدل الفائدة الفعلي على الموجود أو المطلوب المالي
عند قياس طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى ،متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة االستثمار وعموالت
المبيعات ورسوم اإليداع ورسوم المشاركة في التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها .عندما يكون من غير المتوقع أن ينتج
من ارتباط قرض أن يتم سحب القرض يتم االعتراف بالرسوم ذات الصلة بارتباط القرض على أساس القسط الثابت على مدى
فترة االرتباط .في حالة هذه الخدمات ،يتم اعتبار انتقال السيطرة بمرور الوقت نظرا النتفاع العميل من هذه الخدمات على مدى
مدة الخدمة .تتعلق الرسوم العموالت األخرى أساسا ً برسوم المعاملة والخدمة ،وتدرج كمصاريف عند أداء الخدمة.
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ر)

االعتراف باإليرادات (تابع)

ألف لاير قطري

إيرادات االستثمارات المالية
يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات المالية في بيان الدخل الموحد وذلك عن الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المستلم
والقيمة الدفترية لالستثمار.
بدءا من  3يناير  8132ال يتم االعتراف بأي ربح /خسارة متراكمة معترف بها في الدخل الشامل االخر فيما يتعلق باستثمارات
مالية في حقوق ملكية مخصصة بالربح أو الخسارة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الموحد عند االعتراف بهذه
االستثمارات.
إيراد االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتم االعتراف به بإتباع طريقة معدل الفائدة الفعلي.

إيراد توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم اإليراد.
ش)

مصروف الضريبة
يشتمل مصروف الضريبة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة .يتم االعتراف بالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة في الربح
أو الخسارة فيما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود معترف بها مباشرة في حقوق الملكية أو اإليرادات الشاملة األخرى.
الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع سدادها أو استالمها من دخل أو خسارة السنة الخاضعة للضريبة باستخدام معدالت
الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقريب وتتم تسويتها مع الضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق بسنوات
سابقة.
تحتسب الضرائب المستحقة على المجموعة طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية في الدول التي تمتد إليها عمليات
المجموعة .يتم تكوين مخصص لاللتزامات الضريبية المستحقة على أساس تقييم المطالبات الضريبية المتوقعة ،وحاليا ً ال يوجد
ضرائب على المجموعة داخل دولة قطر .لم يتم تطبيق احتساب الضريبة على الشركات على بعض فروع البنك العاملة خارج
دولة قطر ،وكذلك على أحد الشركات التابعة والمسجلة لدى مركز قطر للمال.
يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير المالية
والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة .ال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة إلى:
 الفروق المؤقتة بين االعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تعتبر بمثابة تجميع أعمال وال تؤثر على
الربح أو الخسارة المحاسبية أو الخاضعة للضريبة.
 الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في شركات تابعة إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه أال يتم ردها في المستقبل
المنظور ،و
 الفروق المؤقتة الناشئة من االعتراف المبدئي بالشهرة.
يتم قياس الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند عكسها بنا ًء على القوانين التي تم
تصنيفها أو على وشك أن تصنف كما في نهاية السنة المالية.
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة لو كان هناك حق قانوني قابل للتطبيق في مقاصة مطلوبات الضريبة الحالية
مقابل الموجودات الضريبية الحالية وهي تتعلق بالضرائب التي يتم تحصيلها من نفس االختصاص الضريبي على نفس المنشأة
الخاضعة للضريبة أو على منشآت ضريبية مختلفة ولكنه يقصد منها سداد مطلوبات وموجودات ضريبة حالية على أساس
الصافي أو سيتم تحقيق موجوداتها ومطلوباتها الضريبية في نفس الوقت.
يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واألرصدة الضريبية والفروق المؤقتة
المسموح بخصمها إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدامها في مقابلها.
تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في كل تاريخ تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقيق
المنفعة الضريبية ذات الصلة.

ت)

العائدات على السهم
تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة
الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادية بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل السنة .يتم تحديد
العائدات المخففة للسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية
القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.
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ث)

التقارير القطاعية
قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات وتتكبد
مصروفات ويتضمن ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم
مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل كبير صانعي القرار التشغيلي بهدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة
لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية متميزة.
أنشطة االئتمان
الموجودات المحتفظ بها في نشاط ائتماني ال تتعامل كموجودات المجموعة وبناء عليه ال تدرج في بيان المركز المالي الموحد.
الضمان المعاد حيازته
يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند "موجودات أخرى"
بالقيمة الدفترية بالصافي من مخصص انخفاض القيمة ،إن وجد.
وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي يجب على المجموعة أن تستبعد أي أرض أو عقارات مستحوذ عليها في مقابل سداد
الديون خالل فترة ال تتجاوز الثالث سنوات من تاريخ االستحواذ بالرغم من أنه يمكن تمديد هذه الفترة بعد الحصول على موافقة
مصرف قطر المركزي.
أرقام المقارنة
فيما عدا الحاالت التي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك ،يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جميع المبالغ مع معلومات
مقارنة.
إدارة المخاطر المالية

خ)
ذ)

ض)

1
أ)

مقدمة ولمحة عامة
تشكل المخاطر جزءاً من نشاط المجموعة وعملياتها ،ولكن يتم إدارتها من خالل عملية قياس ومراقبة مستمرة بحسب حجم
المخاطر والوظائف الرقابية األخرى .تعتبر المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان والسيولة والتشغيل ومخاطر السوق والتي
تمثل مخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية .يتم إدارة المخاطر المتعلقة بتغير العوامل المحيطة وأثر العوامل التكنولوجية
وقطاع الصناعة من خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة.
يعتبر مجلس إدارة المجموعة هو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر ،باإلضافة إلى ذلك توجد جهات أخرى مثل قسم إدارة
المخاطر ،لجنة التدقيق الداخلي ،لجنة التسهيالت ،ولجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن عملية إدارة ومراقبة هذه
المخاطر.
تتم مراقبة والسيطرة على المخاطر بنا ًء على محددات تضعها المجموعة ،وتعكس هذه المحددات استراتيجية العمل وعوامل
السوق المؤثرة في المجموعة ،وكذلك تعكس مستوى المخاطر التي يستطيع المجموعة تحملها.
وكجزء من عملية إدارة المخاطر ،تقوم المجموعة باستخدام مشتقات وأدوات مالية أخرى إلدارة المخاطر الناتجة عن التغير
في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر رأس المال ومخاطر االئتمان والمخاطر الناتجة عن تقدير المعامالت .يتم تقييم
المخاطر قبل الدخول في عمليات التحوط التي يتم اعتمادها من قبل المستوى اإلداري المناسب للمجموعة.
تتبع المجموعة طريقة خاصة لتقدير مخاطر السوق التي يتعرض لها على المراكز المالية التي يحتفظ بها وأعلى قيمة للخسائر
المتوقعة عليها ،وذلك اعتمادا على عدد من الفرضيات والعوامل المتغيرة في السوق وقد حددت المجموعة مجموعة من
المستويات لقيمة المخاطر المقبولة لديها ،والتي يتم مراقبتها بشكل يومي.
ال يوجد هناك أي تغير على مستوى تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي يقيس ويسيطر بها البنك على تلك
المخاطر.
المخاطر الناتجة من األدوات المالية التي تتعرض لها المجموعة هي المخاطر المالية والتي تتضمن مخاطر االئتمان ومخاطر
السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
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مخاطر االئتمان
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مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تنشأ نتيجة لعجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته
التعاقدية .تشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من خطر تعرض المجموعة للمخاطر ،ولذلك تدار مخاطر االئتمان التي يتم
التعرض لها بعناية تعرضها لمخاطر االئتمان .وتعزى مخاطر االئتمان لألدوات المالية مثل القروض والسحب على المكشوف،
وسندات الدين وغيرها من الفواتير ،وبعض الموجودات األخرى والمبالغ المعادلة لالئتمان المتعلقة بأدوات مالية خارج الميزانية
المالية.
يبّين اإليضاح رقم ( )31من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة توزيع محفظة القروض والسلف واألنشطة التمويلية
على القطاعات المختلفة .كما يتضمن اإليضاح رقم ( )4التوزيـع الجغرافـي لمخاطر ائتمان المجموعة.
)3

قياس مخاطر االئتمان
تتم مراجعة واعتماد كافة السياسات االئتمانية من قبل قسم إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة .يقوم فريق إدارة المخاطر مركزيا ً
بالموافقة على جميع التسهيالت االئتمانية المهمة وأسقف االئتمان لكافة الشركات وعمليات الخزينة وأسواق رأس المال
والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع البنك .وتتم هذه الموافقات بما يتفق مع سقوف صالحيات
منح االئتمان المفوضة للفريق وانسجاما مع سياسة المجموعة االئتمانية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك ،فإن كافة التسهيالت االئتمانية تتم إدارتها وضبطها بصورة مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر الذي يقوم بإبالغ
قسم العمليات بشكل منفصل.
تقوم المجموعة أيضا ً بتحديد المخاطر عن طريق التنويع في موجوداته على قطاعات جغرافية وصناعية .يتم التحكم بمخاطر
االئتمان عن طريق تحديد سقوف لالئتمان الممنوح للطرف المتعاقد معه والتي تتم مراجعتها والموافقة عليها سنويا ً من قبل لجنة
إدارة المخاطر .كما تتبع المجموعة أيضا ً إرشادات مصرف قطر المركزي فيما يخص منح القروض األمر الذي يقلل من
تعرض المجموعة ألطراف مقابلة.
يعتمد مقدار ونوع الضمانات على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل .يتم تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن قبول أنواع الضمانات
ومعامالت التقييم.
عند اإلمكان ،يتم تقليل مخاطر االئتمان عن طريق رهن ضمانات مقبولة مقابل القروض .يعتمد مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة
على تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف المتعاقد معه .كما أنه قد تم إدراج اإلرشادات حول أنواع الضمانات المقبولة وطرق
تقييمها .تتألف أبرز أنواع الضمانات من النقد والرهن العقاري وحقوق الملكية المحلية والعالمية والضمانات المالية باإلضافة
إلى تأمينات ملموسة أخرى .يتم االحتفاظ بالضمانات بشكل أساسي مقابل القروض التجارية واالستهالكية وتتم إدارة هذه
الضمانات في مواجهة المخاطر المتعلقة بالقروض بصافي قيمتها القابلة للتحصيل.
لدي المجموعة عملية محددة إلدارة االئتمان التي تضمن االمتثال لشروط االعتماد والتوثيق واالستعراض المستمر لضمان
جودة االئتمان والضمانات .في حين يتم تقييم الضمانات المالية مثل األسهم المدرجة بشكل منتظم ،وتوصي سياسة االئتمان
بتقييم الضمانات التي تم الحصول عليها عن طريق الرهن القانوني على العقارات على األقل مرة واحدة أو أكثر كل  1سنوات
إذا استدعي األمر ذلك.
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ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)8

تحليل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى ،بالصافي من انخفاض
القيمة
يوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي دعم
ائتماني آخر بالنسبة للموجودات على قائمة المركز المالي والتعرضات المبينة أدناه على أساس المبلغ الدفتري الصافي المسجل
في بيان المركز المالي الموحد.
8132

8137

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بيان المركز
المالي كما يلي:
أرصدة لدى بنوك مركزية
مستحقات من بنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية  -دين
موجودات أخرى

753565916
658115132
5957925117
3959165328
9155692

6.363.627
7.283.921
59.214.374
36.519.643
669.283

اإلجمالي كما في  13ديسمبر

9151865823

91.967.116

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:
ضمانات
خطابات اعتمادات
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

3651165111
558715131
352625116

32.121.242
5.952.193
1.717.152

اإلجمالي كما في  13ديسمبر

8153275181

82.176.597

33758315713

339.141.911
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري

1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)1

تحليل تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان
القطاعات الجغرافية
يوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي دعم
ائتماني آخر ،حسب المناطق الجغرافية .بهذا الجدول قامت المجموعة ،بتخصيص التعرض للمخاطر على المناطق استنادا إلى
مقر إقامة أطرافها المقابلة.

قطر
أرصدة لدى مصارف مركزية 152225117
852125839
مستحقات من بنوك
1753755253
قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية  -دين
3756365181
2125618
موجودات أخرى

دول مجلس
التعاون
الخليجي
األخرى

باقي دول العالم

8132
اإلجمالي

865135
852515536
3935989
151125597 351665775
1115367
8185999
195391
-

753565116
658115132
5957925117
3959165328
9155692

7151675359

751725222 351935711 3357225513

9151865823

قطر

دول الشرق
األوسط
األخرى

باقي دول العالم

8137
اإلجمالي

3.266.314
445.295
7.814.918
3.427.618
2.478

3.411.914
3.369.948
-

35.275
3.646.363
4.977.255
3.381.869
85.628

6.363.627
7.283.921
59.214.374
36.519.643
669.283

69.563.521

33.141.115

8.571.246

7.722.248

91.967.116

قطر

دول مجلس
التعاون
الخليجي
األخرى

دول الشرق
األوسط
األخرى

أرصدة لدى مصارف مركزية 4.879.672
مستحقات من بنوك
4.186.181
للعمالء
قروض وسلف
46.483.475
استثمارات مالية  -دين
31.292.741
موجودات أخرى
615.667

858135391
1195151
755175331
356285996
75271

دول الشرق
األوسط
األخرى

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى

باقي دول العالم

8132
اإلجمالي

857195151
115317
1365816

1115291
8675519
-

153125311
5715117
3755771

3651165111
558715131
352625116

3156855171

151555711

6385111

152915221

8153275181

قطر

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى

252115156
ضمانات
151155113
خطابات اعتماد
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 351755927

دول الشرق
األوسط
األخرى

باقي دول العالم

8137
اإلجمالي

ضمانات
31.338.461
خطابات اعتماد
5.119.116
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 8.992.512

1.467.179
389.815
688.835

133.113
152.148
-

4.429.972
463.772
336.615

32.121.242
5.952.193
1.717.152

32.381.114

4.832.589

669.671

5.162.193

82.176.597
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري

1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)1

تحليل تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان (تابع)
قطاعات الصناعة
يحلل الجدول التالي ،كتوضيح ،مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية قبل األخذ في الضمانات أو دعم ائتماني آخر مصنفة
حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.
إجمالي المخاطر
8132

إجمالي المخاطر
8137

ممولة وغير ممولة
8251115683
6195569
3355295817
3751875166
956175228
3652655611
258265573
358755193
3651165111
558715131
352625116
33758315713

الحكومة وهيئات حكومية
الصناعة
التجارة
الخدمات
المقاوالت
العقارات
الشخصية
أخرى
ضمانات
خطابات اعتماد
تسهيالت غير مستغلة
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81.966.886
248.261
33.193.893
37.511.136
31.455.912
37.457.955
2.411.785
3.839.898
32.121.242
5.952.193
1.717.152
339.141.911

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)1

جودة االئتمان

ألف لاير قطري

تدار جودة االئتمان بالنسبة للموجودات المالية من قبل المجموعة باستخدام تصنيفات ائتمان داخلية وخارجية .تتبع المجموعة
آلية تصنيف داخلية للمخاطر ذات صلة بالتصنيفات االئتمانية التي تنشرها وكاالت التصنيف العالمية .تسعى المجموعة إلى
التحسين المستمر لمناهج تصنيف مخاطر االئتمان الداخلي وسياسات وممارسات إدارة مخاطر االئتمان لتعكس مخاطر االئتمان
األساسية الحقيقية للمحفظة وثقافة االئتمان لدى المجموعة .تتم مراجعة جميع عالقات اإلقراض مرة واحدة في السنة على
األقل ولمرات أكثر في حالة الموجودات غير العاملة.
يوضح الجدول التالي المعلومات حول جودة الموجودات المالية واالرتباطات والضمانات المالية:
8132

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية (باستبعاد
النقد بالصندوق) والمستحقات من بنوك
درجة االستثمار –  Aaaإلى Baa3
درجة االستثمار الثانوي Ba1 -إلى Ca3
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
خسارة
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

قروض وسلف لعمالء

8137

المرحلة 8
المرحلة 3
377.524 38.798.865
314.696
891.797
()198
()33.226
1335222 3151715376

المرحلة 3

8132
المرحلة 8

درجة االستثمار –  Aaaإلى 1.611.828 84.351.179 Baa3
درجة االستثمار الثانوي Ba1 -إلى
36.592.224 36.277.439
Ca3
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
خسارة
مخصص الخسارة
()3.113.296
()881.719
القيمة الدفترية
3252975871 1152165729
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المرحلة  1اإلجمالي
38.969.249
482.491
()38.872
3151265161
-

اإلجمالي
38.231.249
3.369.283
31.921.671

المرحلة 1

اإلجمالي

8137
اإلجمالي

-

87.751.163

15.821.117

11.476.111
3.382.336 3.382.336
921.861
921.861
3.691.783 3.691.783
()5.811.484( )1.717.239
5957925117
915872

85.121.481
896.944
151.218
3.631.934
()8.237.971
59.214.374

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)1

جودة االئتمان (تابع)

ألف لاير قطري

8102

استثمارات مالية
درجة االستثمار – Aaaإلى Baa3
درجة االستثمار الثانوي Ba1 -إلى Ca3
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
خسارة
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

المرحلة 8
المرحلة 0
- 043.493790
7134.5
1003201
()24.
()412
848193 0182198111

7102
المرحلة  3اإلجمالي
043.493790
1.23110
.43427 .43427
()793147( )7734.7
0181348028 048091

8102

7102

ارتباطات قروض
وضمانات مالية

المرحلة 0

درجة االستثمار – Aaaإلى Baa3
درجة االستثمار الثانوي Ba1 -إلى Ca3
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
خسارة
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

0930.43741
- 030743154 0.31143272
434.03211
- 93.9.3511
939443111
7023971 7023971
()05034.2( )43014( )0753719
()723121
8381848923 8118841 483948109 0189118818

المرحلة 8

اإلجمالي
0537243011
7193901
973412
()013240
0531143590

المرحلة  3اإلجمالي

اإلجمالي
0.342432.5
0930153104
()43014
7431253142

الضمانات اإلضافية
تحصل المجموعة على ضمانات إضافية وتعزيزات أخرى على االئتمان في إطار النشاط االعتيادي لألعمال من أطراف
مقابلة .وعلى أساس كلي خالل السنة لم يكن هناك تدهور قابل للتمييز في جودة الضمان اإلضافي الذي تحتفظ به المجموعة.
كما أنه ليست هناك تغييرات في سياسات الضمانات اإلضافية لدى المجموعة.
كانت القيمة العادلة للضمان اإلضافي المحتفظ به مقابل القروض والسلف التي انخفضت قيمتها االئتمانية كما في  13ديسمبر
 8132بمبلغ  456مليون لاير قطري ( 461مليون لاير قطري في سنة .)8137
إجمالي مبلغ الضمان بالنسبة للقروض والسلف للعمالء هي  71.749مليون لاير قطري كما في  13ديسمبر 57.815( 8132
مليون لاير قطري في .)8137

17

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)1

جودة االئتمان (تابع)

ألف لاير قطري

الضمان المعادة حيازته
اقتنت المجموعة عقارات محتفظ بها كضمان لتسوية دين بقيمة دفترية  314مليون لاير قطري كما في  13ديسمبر 8132
( 314مليون لاير قطري في .)8137
سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب قرض أو رصيد سند دين استثماري وأية مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القيمة عندما
تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن القرض أو الورقة غير قابلة للتحصيل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.
يتم القيام بهذا التحديد بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي للمقترض /المصدر مثل عدم
مقدرة المقترض /المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ بكامله .بالنسبة للقروض
القياسية ذات المبالغ الصغيرة ،تستند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقه .كان المبلغ الذي
تم شطبه خالل السنة هو  129مليون لاير قطري ( 194مليون لاير قطري في .)8137
)5

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة

زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
عند تحديد ما إذا كان خطر التخلف عن سداد أداة مالية قد ازداد بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي ،تأخذ المجموعة في
االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة أو جهد ال لزوم له .وهذا يشمل المعلومات الكمية والنوعية
والتحليل بما في ذلك نظام التصنيف الداخلي لمخاطر االئتمان ،وتصنيف المخاطر الخارجية ،إن وجدت ،وحالة الحسابات
المتأخرة في السداد ،والحكم االئتماني ،وحيثما كان ممكنا ،الخبرة التاريخية ذات الصلة .قد تقوم المجموعة أيضا بتحديد أن
التعرض للمخاطر شهد زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية على أساس مؤشرات نوعية معينة ترى أنها تدل على ذلك وقد ال
ينعكس تأثيرها بشكل كامل في التحليل الكمي لها في الوقت المناسب.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي ،يتم أخذ المعايير التالية في االعتبار:
(أ)

انخفاض درجتين للتصنيف من  Aaaإلى  Baaأو انخفاض درجة واحدة للتصنيفات من  Baإلى .Caa

(ب)

التسهيالت المعاد هيكلتها خالل االثني عشر شهرًا الماضية.

(ج)

التسهيالت متأخرة السداد بعدد  61و 11يوما كما في تاريخ التقرير لقروض الشركات واألفراد على التوالي.

درجات مخاطر االئتمان
يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير إلى مخاطر التعثر .تتغير هذه العوامل استناداً إلى
طبيعة القرض ونوع المقترض .تخضع القروض إلى رقابة مستمرة قد ينتج عنها تحريك أي قرض إلى درجة مخاطر ائتمان
مختلفة.

استخراج مدة هيكل احتمالية التعثر
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات المجمعة واستخراج تقديرات الحتمالية التعثر بالقروض وكيف يتوقع لها
أن تتغير نتيجة لمرور الزمن .يشير هذا التحليل تحدي ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التخلف عن الدفع
والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلف المناطق الجغرافية التي تمنح فيها المجموعة قروضا.

الموجودات المالية المعاد التفاوض عليها
األحكام التعاقدية للقرض قد يتم تعديلها لعدة أسباب متضمنة التغير في ظروف السوق واحتفاظ العميل وعوامل أخرى ال
تتصل بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل .القرض القائم والذي يتم تعديل أحكامه قد يلغى االعتراف عنه واالعتراف
بدال عنه بقرض معاد التفاوض عليه كقرض جديد بالقيمة العادلة .متى كان ذلك ممكنا ،تسعى المجموعة إلعادة هيكلة القروض
بدال عن حيازة الضمانات اإلضافية ،إن وجدت .قد يتضمن هذا توفير ترتيبات دفع وتوثيق اتفاقية قرض بشروط جديدة .تقوم
اإلدارة بصفة مستمرة بمراجعة القروض المعاد التفاوض عليها للتأكد من استيفاء جميع المعايير وأنه من المرجح أن تحدث
جميع المدفوعات المستقبلية.
سيتم تصنيف الحسابات المعاد هيكلتها ألسباب ائتمانية في الـ  38شهرا الماضية تحت المرحلة .8
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري

1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)5

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة (تابع)

تعريف التعثر
تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما:




يكون من غير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل ،بدون الرجوع من جانب المجموعة إلى
إجراءات كتحصيل الضمان (لو كان يتم االحتفاظ بأي ضمان)؛ أو
يكون المقترض قد تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من  91يوما بخصوص أي التزام ائتماني هام للمجموعة؛ أو
تم تصنيف المقترض على أنه  9أو .31

عند تقييم ما إذا كان المقترض متعثرا تدرس المجموعة المؤشرات:



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

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

إدراج المعلومات المستقبلية
إن إدراج معلومات مستقبلية يزيد من مستوى الحكم عن كيفية تأثير التغييرات في هذه العوامل لالقتصاد الكلي على الخسائر
االئتمانية المتوقعة المطبقة على المرحلة  3والمرحلة  8من القروض العاملة .يتم إجراء مراجعة دورية على المناهج
واالفتراضات المستخدمة متضمنة توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.
يتضمن تقييم كال من الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة معلومات مستقبلية .أجرى البنك
تحليل تاريخي وتعرف على المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة لكل
محفظة .هذه المتغيرات االقتصادية وأثرها المرتبطة بها على احتمالية التعثر ،وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عند
التعثر تختلف حسب األدوات المالية .كما تم تطبيق حكم الخبراء في هذه العملية .ويقدم فريق االقتصاد بالبنك توقعات هذه
المتغيرات االقتصادية ("السيناريو االقتصادي األساسي") على أساس ربع سنوي ويقدم أفضل نظرة تقديرية لالقتصاد على
مدى السنوات الخمس المقبلة .بعد خمس سنوات ،إلبراز المتغيرات االقتصادية للعمر المتبقي الكامل لكل أداة ،يتم استخدم
نهج االرتداد نفسه ،وهو ما يعني أن المتغيرات االقتصادية تميل إما إلى متوسط معدل المدى الطويل (مثل البطالة) أو معدل
نمو المتوسط على المدى الطويل (مثل الناتج المحلي اإلجمالي) على مدى فترة من  5-8سنوات .تم تحديد تأثير هذه المتغيرات
االقتصادية على احتمالية التعثر ،وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر عن طريق إجراء تحليل االنحدار
اإلحصائي لفهم تأثير التغييرات في هذه المتغيرات تاريخيا على معدالت التخلف عن السداد وعلى مكونات معدل الخسارة عند
التعثر وقيمة التعرض عند التعثر.
باإلضافة إلى السيناريو االقتصادي األساسي ،يقدم فريق االقتصاد في البنك أيضًا سيناريوهات محتملة أخرى إلى جانب
سيناريوهات الترجيح .يتم تعيين عدد من السيناريوهات األخرى المستخدمة على أساس تحليل كل نوع من المنتجات الرئيسية
لضمان عدم التقاط الخطوط غير الخطية .يتم إعادة تقييم عدد السيناريوهات وصفاتها في تاريخ كل تقرير .في  3يناير 8132
و 13ديسمبر  ،8132لجميع المحافظ ،خلص البنك إلى أن الثالثة سيناريوهات التي تمثل حاالت "األساس" و"اتجاه صعودي"
و"اتجاه هبوطي" تم تحديد أنها مناسبة لوضع مكون معلومات مستقبلية في الخسائر االئتمانية المتوقعة .يتم تحديد ترجيح
السيناريو من خالل كال من التحليل اإلحصائي والحكم االئتماني للخبراء ،مع األخذ بعين االعتبار نطاق النتائج المحتملة التي
يمثلها كل سيناريو مختار .كانت الترجيحات المحددة لكل سيناريو اقتصاد كلي كما في  13ديسمبر  8132بنسبة  %71لحالة
األساس  ،و %35لكل من حالتي "اتجاه صعودي" و"اتجاه هبوطي" .يتم تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان باستخدام
احتمالية التعثر على مدى عمر الدين وفقا لكل سيناريوهات األساس والسيناريوهات األخرى ،مضروبة في ترجيح السيناريو
المرتبط ،إلى جانب مؤشرات الجودة ومؤشرات احتياطية .ويحدد هذا ما إذا كانت األداة المالية بأكملها في المرحلة  3أو
المرحلة  8أو المرحلة  ،1وبالتالي ما إذا كان يجب تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  38شهراً أو على مدى عمر
الدين .بعد هذا التقييم ،يقيس البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس إما الخسائر االئتمانية المتوقعة المرجحة باالحتماالت
لمدة  38شهرً ا (المرحلة  ،)3أو الخسائر االئتمانية المتوقعة المرجحة باالحتماالت على مدى عمر الدين (المرحلة  .)8ويتم
تحديد هذه الخسائر االئتمانية المتوقعة المرجحة باالحتماالت عن طريق تشغيل كل سيناريو من خالل نموذج الخسائر االئتمانية
المتوقعة ذات الصلة وضربه في سيناريو الترجيح المناسب (على عكس ترجيح المدخالت).
كما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية ،فإن التوقعات واحتماالت حدوثها تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين المتأصل فيها،
وبالتالي قد تكون النتائج الفعلية مختلفة بشكل كبير عن تلك المتوقعة .يعتبر البنك أن هذه التنبؤات تمثل أفضل تقديراته للنتائج
المحتملة وقد حللت االتجاهات غير الخطية وعدم التناظر في المحافظ المختلفة للبنك للتأكد من أن السيناريوهات المختارة
تمثل بشكل مناسب مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
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1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)5

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة (تابع)

افتراضات اقتصادية متغيرة
إن أهم افتراضات نهاية الفترة المستخدمة لتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  61ديسمبر  8112كانت الناتج المحلي
اإلجمالي وأسعار النفط (سعر النفط لسنة  31.61 :8119دوالر للبرميل 31.61 :8181 ،للبرميل) و(الناتج المحلي اإلجمالي
لسنة  ،%8.61 :8119و.)%8.12 :8181

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
المدخالت الرئيسية في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هي المصطلحات الواردة في المتغيرات التالية:




احتمالية التعثر
الخسارة في حالة التعثر
القرض المعرض للتعثر

يتم استخراج هذه المعايير من نماذج إحصائية مطورة داخليا وبيانات تاريخية أخرى .يتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية
الواردة بالوصف أعاله.
إن تقديرات احتمالية التقصير هي تقديرات في تاريخ معين ،تحتسب استنادا إلى نماذج التصنيف اإلحصائية .تستند هذه النماذج
اإلحصائية بصفة أساسية على البيانات المجمعة داخليا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية وتدعمها بيانات تقييم ائتمان
خارجية متى كانت متوفرة.
الخسارة في حالة التعثر هي حجم الخسارة المرجحة في حالة وجود تعثر .تقدر المجموعة معايير الخسارة في حالة التعثر
استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية للمطالبات المقدمة ضد األطراف المقابلة المتعثرة .تضع نماذج الخسارة في حالة
التعثر في االعتبار قيمة الضمانة اإلضافية المتوقعة وتكاليف استرداد أي ضمان إضافي يشكل جزءا مكمال للموجود المالي.
يتضمن تقييم الخسارة في حالة التعثر:
 )3معدل المعالجة :ويتم عريفه على أنه معدل الحسابات التي تقع ضمن التعثر والتي تمكنت من الرجوع مرة أخرى إلى
الحسابات العاملة.
 )8معدل االسترداد :ويتم تعريفه على أنه نسبة قيمة التصفية بالنسبة للقيمة السوقية للضمان اإلضافي األساسي في وقت
التعثر كما أنها يجب أيضا أن تضع اعتبارا لمعدل االسترداد من مطالبة عامة على موجودات فردية بالنسبة للجزء غير
المضمون من القرض.
 )1معدل الخصم :ويتم تعريفه على أنه تكلفة فرصة قيمة االسترداد التي لم يتم تحقيقها في تاريخ التعثر معدلة بقيمة الزمن.
مخصص الخسارة
توضح الجداول التالي التسويات من رصيد االفتتاح ورصيد اإلقفال بالنسبة لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية.
تمثل مبالغ المقارنة حساب المخصص لخسائر االئتمان وتعكس أساس القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .19
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ألف لاير قطري

1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ب)

مخاطر االئتمان (تابع)

)5

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة (تابع)
المرحلة 3
التعرض للمخاطر الخاضعة للخسائر االئتمانية
المتوقعة – كما في  13ديسمبر 8132
 القروض والسلف للعمالء استثمارات في أوراق مالية (دين) التزامات قروض وضمانات مالية مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزيةالرصيد االفتتاحي النخفاض القيمة – كما في 3
يناير ( 8132بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم )19
 القروض والسلف للعمالء استثمارات في أوراق مالية (دين) التزامات قروض وضمانات مالية مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزيةأثر الخسائر االئتمانية المتوقعة للتطبيق المبدئي
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في  3يناير
*8132
 القروض والسلف للعمالء استثمارات في أوراق مالية (دين) التزامات قروض وضمانات مالية مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزيةالمصروف وصافي التحويل بين المراحل للسنة
(بالصافي من تحويل العمالت األجنبية)
 القروض والسلف للعمالء استثمارات في أوراق مالية (دين) التزامات قروض وضمانات مالية مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزيةشطب خالل السنة
 القروض والسلف للعمالء استثمارات في أوراق مالية (دين) التزامات قروض وضمانات مالية مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزيةرصيد إقفال انخفاض القيمة – كما في 13
ديسمبر 8132
 القروض والسلف للعمالء استثمارات في أوراق مالية (دين) التزامات قروض وضمانات مالية -مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية

43.111.492
39.295.956
37.497.777
31.126.168
93.531.891

-

المرحلة 8

81.399.366
85.216
5.478.832
138.821
86.119.511

333.561
3335561

144.989
31.471
316.562
34.957
1765981

()383.881
7.229
()72.991
()1.173
()3955195
-

3.319.716
3.338
346.399
8.118
358295119

51.687
()139
()39.995
()3.641
825671
-

المرحلة 1

1.218.197
12.978
837.485
4.152.494

8.716.431
34.395
2.352
857825761

-

3.191.244
2.617
351995123
()129.415
()1295115

اإلجمالي

65.113.763
39.961.764
81.327.481
31.192.148
383.572.827

852375971
315395
25352
852115186

3.424.615
33.528
858.767
36.929
357655971

3.181.853
36.817
()92.922
()4.733
358185759
()1295115
()1295115

881.719
32.159
87.575
33.226

3.113.296
791
386.814
198

1.717.239
88.218
2.352
-

5.811.484
43.924
363.917
38.872

8235589

351895825

157125219

551195681
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1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ج)

مخاطر السيولة

ألف لاير قطري

مخاطر السيولة تتمثل في عدم مقدرة منشأة ما على تلبية متطلبات التمويل الخاصة بها .تحدث مخاطر السيولة عند وجود
اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى التصنيف االئتماني ،مما يؤدى إلى تقليص بعض مصادر التمويل .تقع المسؤولية
الكاملة للسيطرة على مخاطر السيولة على عاتق مجلس إدارة البنك ،والذي قد قام بوضع إطار عمل مناسب للسيطرة على
مخاطر السيولة لدى البنك بالنسبة الحتياجاته من السيولة النقدية على المدى القصير والمتوسط والطويل .وبحسب متطلبات
إدارة السيولة النقدية وللتقليل من هذه المخاطر قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات بعد األخذ في االعتبار
توفر السيولة للحفاظ على رصيد كاف متوازن لكل من النقد وشبه النقد واألوراق المالية القابلة للبيع فوراً بالسوق.
تراقب المجموعة مخاطر السيولة عن طريق نسبتين رئيسيتين ،نسبة تغطية السيولة وفقا لتوجيهات بازل  1التي يتبناها
مصرف قطر المركزي لمراقبة قدرة تحمل البنك من ناحية السيولة على األجل القريب ( 11يوما) ،ونسبة السيولة بموجب
توجيهات مصرف قطر المركزي.
كانت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بموجب توجيهات بازل  1التي يتبناها مصرف قطر المركزي  %318.9كما في 13
ديسمبر  %815.5( 8132في  13ديسمبر .)8137
كانت نسبة السيولة المحتسبة بموجب توجيهات مصرف قطر المركزي  %381.5كما في  13ديسمبر %381.1( 8132
في  13ديسمبر .)8137
)3

التعرض لمخاطر السيولة
التدبير الرئيسي الذي يتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل صافي الموجودات السائلة إلى ودائع
العمالء .لهذا الغرض يعتبر صافي الموجودات السائلة على أنه يتضمن النقد وما يعادله وسندات الدين في درجة االستثمار
والتي يوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وسندات الدين المصدرة والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق
خالل الشهر التالي .يتم استخدام طريقة احتساب مماثلة ،ولكنه غير مطابق ،لقياس التزام المجموعة بحدود السيولة الموضوعة
من جانب الجهة الرقابية الرئيسية للمجموعة ،مصرف قطر المركزي.
تفاصيل معدل صافي الموجودات السائلة إلى الودائع العمالء خالل السنة على النحو التالي.
8132
%312596
%337528
%318561

المتوسط للسنة
الحد األقصى للسنة
الحد األدنى للسنة
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8137
%318.51
%388.67
%26.38
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1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ج)

مخاطر السيولة (تابع)

)3

التعرض لمخاطر السيولة (تابع)

ألف لاير قطري

تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات
يعكس الجدول التالي تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات المجموعة بنا ًء على تواريخ االستحقاق .وقد تم تحديد تواريخ االستحقاق التي تم التعاقد عليها للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة
المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ في االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية التي تعكسها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر السيولة .تراقب المجموعة
بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية.
القيمة الدفترية

 1-3أشهر

أقل من شهر

 1أشهر إلى سنة

أكثر من سنة

اإلجمالي لسنة

غير مؤرخ

 13ديسمبر 8132
نقد وأرصدة لدى
مصارف مركزية
مستحقات من بنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية
استثمارات في شركة
زميلة
عقارات وأثاث ومعدات
موجودات أخرى

755265388
658115132
5957925117
8155535221

555215621
857985386
155285911
1185111

351625161
859515681
3825556

359615321
251735685
355625611

555215621
653815171
3156125321
851995561

3155615
1553915351
3752165685

851135119
6355692

315531
6835169
351115178

351115178

-

-

351115178

-

315531
6835169
-

اإلجمالي

9653185133

3156965835

151515811

3356115131

8957515273

6153185181

158195336

مستحقات لبنوك
ودائع عمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي حقوق الملكية

3951685937
5551595293
7155997
152135363
852995836
3857115889

3155565751
8156575691
8725691
852995836
-

159215589
3853675111
785211
3155661
-

857135629
3155165121
1775325
851275972
-

3258785973
5351735172
1515135
859385118
852995836
-

353295916
151225531
8955928
359325289
-

3857115889

اإلجمالي

9653185133

1251985151

3751715181

8153115816

7559155938

751915871

3857115889

فجوة االستحقاق

-

()8156965312

()3859815121

()255125281

()1653555113

5556195351

()951215331
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1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ج)

مخاطر السيولة (تابع)

)3

التعرض لمخاطر السيولة (تابع)
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تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تابع)
القيمة الدفترية

 1-3أشهر

أقل من شهر

 1أشهر إلى سنة

أكثر من سنة

اإلجمالي لسنة

غير مؤرخ

 13ديسمبر 8137
نقد وأرصدة لدى
مصارف مركزية
مستحقات من بنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية
استثمارات في شركة
زميلة
عقارات وأثاث ومعدات
موجودات أخرى

6.669.619
7.283.921
59.214.374
37.538.631

4.121.721
4.843.565
7.511.895
313.765

3.758.682
8.297.112
681.919

3.182.494
6.168.722
8.959.754

4.121.721
7.188.627
36.461.383
1.738.452

799.896
41.144.151
38.219.881

8.822.286
991.989

33.386
712.521
967.399

967.399

-

-

967.399

-

33.386
712.521
-

اإلجمالي

91.495.823

37.883.617

5.871.615

31.153.116

18.541.842

56.958.578

1.999.463

مستحقات لبنوك
ودائع عمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي حقوق الملكية

33.115.163
59.462.186
657.669
5.418.916
8.384.898
34.216.997

5.575.631
81.143.882
8.384.898
-

8.111.762
32.791.372
345.858
-

8.368.362
31.453.172
96.947
8.528.169
-

31.162.546
55.828.424
96.947
8.787.683
8.384.898
-

916.535
4.325.248
561.788
8.715.135
-

34.216.997

اإلجمالي

91.495.823

11.743.311

83.866.392

32.898.568

71.899.291

2.122.194

34.216.997

فجوة االستحقاق

-

()31.539.581

()35.995.591

()2.843.586

()17.756.648

42.564.372

()31.217.516
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ج)

مخاطر السيولة (تابع)

)3

التعرض لمخاطر السيولة (تابع)

ألف لاير قطري

تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تابع)
يلخص الجدول التالي تواريخ االنتهاء التعاقدية للمطلوبات المحتملة للمجموعة:
القيمة الدفترية

حتى ثالثة أشهر

 1شهور  -سنة

أكثر من سنة
واحدة

 13ديسمبر 8132
الضمانات
خطابات االعتماد
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

3651165111
558715131
352625116

5.163.911
994.372
347.141

6.144.139
413.351
3.427.923

4.141.442
1.277.621
818.925

اإلجمالي

8153275181

655115353

258115351

251535336

 13ديسمبر 8137
الضمانات
خطابات االعتماد
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

32.121.242
5.952.193
1.717.152

5.174.863
3.186.586
489.281

6.197.581
4.688.851
3.677.372

6.619.164
9.638
3.611.157

اإلجمالي

82.176.597

7.311.631

38.696.954

2.849.111
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ج)

مخاطر السيولة (تابع)

)3

التعرض لمخاطر السيولة (تابع)

ألف لاير قطري

تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تابع)
يوضح الجدول أدناه االستحقاق للمطلوبات المحتملة والمشتقات للمجموعة بنا ًء على التزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة في  13ديسمبر:

القيمة الدفترية
 13ديسمبر 8132
مطلوبات مالية غير مشتقة
مستحقات إلى البنوك
ودائع العمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

3951685937
5551595293
7155997
152135363
857615182
2158615891

إجمالي التدفقات
النقدية غير
المخصومة
3955385613
5552115923
7595176
157195191
857615182
2156865536

اقل من شهر
3155665261
8156295111
857615182
1251365518

 1شهور  -سنة

 1 – 3شهور

857125332
3157995981
1725717
855615579
8151275161

159955162
3858175836
715181
3165261
3751885262

مشتقات األدوات المالية:
بصورة عامة ،تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي.
اإلجمالي
مشتقات أدوات مالية:
مخرجات
مدخالت

()253535638
253165899

أكثر من سنة

سنة أو أقل

()253535638
253165899
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أكثر من سنة واحدة
358185393
153125515
1175115
851185153
756995758

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

ج)

مخاطر السيولة (تابع)

)3

التعرض لمخاطر السيولة (تابع)

ألف لاير قطري

تحليل االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تابع)

القيمة الدفترية
 13ديسمبر 8137
مطلوبات مالية غير مشتقة
مستحقات إلى البنوك
ودائع لعمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

33.115.163
59.462.186
657.669
5.418.916
8.176.791
72.641.725

إجمالي التدفقات
النقدية غير
المخصومة
33.188.188
59.753.171
672.143
5.525.421
8.176.791
79.334.119

اقل من شهر
5.572.969
81.157.949
8.176.791
11.731.733

 1شهور  -سنة

 1 – 3شهور
8.111.779
32.242.648
351.635
83.111.116

أكثر من سنة واحدة
946.294
4.854.118
521.931
8.211.612
2.528.477

8.368.121
31.591.751
97.482
8.614.887
32.424.725

مشتقات األدوات المالية:
بصورة عامة ،تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي.
اإلجمالي
مشتقات أدوات مالية:
مخرجات
مدخالت

()7.333.723
7.394.181
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سنة أو أقل

()7.333.723
7.394.181

أكثر من سنة

-

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

د)

مخاطر السوق

ألف لاير قطري

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق .تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة ومؤشرات العمالت واألسهم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة
أو محددة في السوق والتغيرات في مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وهامش االئتمان وأسعار
صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم .تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو غير المتاجرة.
مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وأنشطة غير المتاجرة تتركز في خزينة المجموعة وتتم مراقبتها من قبل فريق
مخاطر السوق .يتم رفع تقارير منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات.
)3

إدارة مخاطر السوق
تسند الصالحية العامة عن مخاطر السوق إلى لجنة الموجودات والمطلوبات .مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع
سياسات إدارة مخاطر مفصلة (تخضع لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات) وعن المراجعة والمراقبة اليومية.
اعتمدت المجموعة إطار سياسة مفصلة والتي تم أعدادها وفقا للمبادئ التوجيهية لمصرف قطر المركزي للتحكم في محافظ
االستثمارات بما في ذلك سجل الملكية .يشمل الهيكل اإلداري السياسات والتي تتضمن دليل الخزانة واالستثمار وسياسة المخاطر
المالية وسياسة التحوط السياسة وغيرها .تقوم تلك السياسات بالتعريف بالهيكل المحدد جنبا إلى جنب مع الرغبة في المخاطرة
التي يتم بموجبها االضطالع على األنشطة االستثمارية .يركز هيكل الحدود على مجموع حدود االستثمارات والتي تكون وفقا
للمبادئ التوجيهية مصرف قطر المركزي وهي  ٪71من رأس المال واالحتياطي للمجموعة جنبا إلى جنب مع الحدود الفرعية
المختلفة مثل المركز المالي وحدود التوقف عن الخسارة لألنشطة التجارية .تقوم هذه السياسات أيضا بالتعريف مختلف حدود
الحساسية مثل القيمة المعرضة للخطر ومدة فئات الموجودات المختلفة داخل محفظة االستثمار .يتم تحديث أداء الحافظة ضد
هذه الحدود بصورة منتظمة إلى اإلدارة العليا بما في ذلك لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة االستثمار.
تعتمد لجنة االستثمار وأعضاء مجلس اإلدارة كل قرار استثماري للمجموعة ،وتناط إدارة المخاطر المالية مسؤولية مراقبة
ورصد المخاطر وإدراجها في المحفظة.
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

د)

مخاطر السوق (تابع)

)8

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

ألف لاير قطري

المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحافظ البنكية والتجارية هي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب تغير في أسعار الفائدة في السوق .تتم إدارة
مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق عليها مسبقا لنطاقات إعادة التسعير .لجنة األصول وااللتزامات هي الجهة المراقبة لاللتزام بهذه
الحدود وتساندها الخزينة المركزية للمجموعة أثناء أنشطة رقابتها اليومية.
فيما يلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على المحافظ البنكية والتجارية:
القيمة الدفترية

أقل من  1أشهر

إعادة تسعير في:
 38-1شهر
أكثر من سنة

غير حساسة للفائدة

 13ديسمبر 8132
النقد وما يعادله
مستحقات من بنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية
استثمارات في شركة زميلة
عقارات وأثاث ومعدات
موجودات أخرى

755265388
658115132
5957925117
8155535221
315531
6835169
351115178

852855151
551715323
5159715112
1115113
-

351395672
5115189
352685952
-

115622
715211
3757195286
-

157615778
3135173
158515196
6355692
315531
6835169
351115178

اإلجمالي

9653185133

6158185911

151285665

3752195132

3356975122

مستحقات لبنوك
ودائع العمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي حقوق الملكية

3951685937
5551595293
7155997
152135363
852995836
3857115889

3656115671
1956275126
1285115
152135363
-

851615256
3156635928
1615958
-

8315886
353315581
-

8115368
852995836
3857115889

اإلجمالي

9653185133

6355115865

3751915791

351815719

3552785617

فجوة حساسية سعر الفائدة

-

356525675

()3151125385

3655815569

()153755339

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

-

356525675

()3851195151

153755339
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

د)

مخاطر السوق (تابع)

)8

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة (تابع)

ألف لاير قطري

القيمة الدفترية

أقل من  1أشهر

إعادة تسعير في:
أكثر من سنة
 38-1شهر

غير حساسة للفائدة

 13ديسمبر 8137
النقد وما يعادله
مستحقات من بنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية
استثمارات في شركة زميلة
عقارات وأثاث ومعدات
موجودات أخرى

6.669.619
7.283.921
59.214.374
37.538.631
33.386
712.521
967.399

3.233.811
6.259.591
57.132.161
758.759
-

113.633
884.915
8.961.841
-

72.641
38.212.628
-

4.252.419
611.779
8.428.566
991.989
33.386
712.521
967.399

اإلجمالي

91.495.823

66.443.638

1.536.756

38.227.185

31.649.522

مستحقات لبنوك
ودائع العمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي حقوق الملكية

33.115.163
59.462.186
657.669
5.418.916
8.384.898
34.216.997

6.714.818
44.611.181
5.418.916
-

1.973.222
31.849.811
96.947
-

327.258
3.529.311
561.788
-

343.339
8.384.898
34.216.997

اإلجمالي

91.495.823

56.767.363

37.132.112

8.117.674

37.178.412

فجوة حساسية سعر الفائدة

-

9.674.453

()31.213.828

31.549.653

()6.488.281

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

-

9.674.453

()4.386.213

6.488.281

-
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

د)

مخاطر السوق (تابع)

)8

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة (تابع)

ألف لاير قطري

تحليل الحساسية
إدارة مخاطر أسعار الفائدة مقابل حدود فجوة سعر الفائدة مدعومة بمراقبة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة
لمختلف السيناريوهات القياسية وغير القياسية ألسعار الفائدة .السيناريوهات القياسية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري
تتضمن  311نقطة أساس لهبوط أو ارتفاع متوازي في كافة منحنيات العائدات حول العالم و 31نقاط أساس صعودا أو هبوطا
في أكبر من جزء االثني عشر شهرا في كافة منحنيات العائدات .فيما يلي تحليل لحساسية المجموعة لزيادة أو نقصان في أسعار
فائدة السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت:
نقصان متناظر 31
زيادة متناظرة 31
نقاط أساس
نقاط أساس

حساسية لصافي إيراد الفائدة

8132
في  13ديسمبر

()85385

85385

8137
في  13ديسمبر

()6.354

6.354

زيادة متناظرة 31
نقاط أساس

حساسية األسهم الصادر عنها التقرير لتغيرات أسعار الفائدة

نقصان متناظر 31
نقاط أساس

8132
في  13ديسمبر

()175151

175151

8137
في  13ديسمبر

()13.781

13.781

تدار المراكز الشاملة لمخاطر سعر الفائدة لغير المتاجرة من قبل الخزينة المركزية للمجموعة ،والتي تستخدم االستثمارات
المالية والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير
المتاجرة.
)1

التعرض لمخاطر السوق األخرى
مخاطر العمالت
تتعرض المجموعة لتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية .ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لهذه
المخاطر لكل عملة ،وذلك لفترة الليلة أو اليوم الواحد حيث تتم مراقبتها يوميا .وفيما يلي صافي المراكز للعمالت الرئيسية
للمجموعة:
8132
8137
صافي التعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية:
85115
3175397
315581
681
859375677

جنيه إسترليني
يورو
دينار كويتي
ين ياباني
عمالت أخرى

356.531
49.188
1.171
3.857
1.553.615

تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
يبين الجدول التالي تفاصيل الحساسية لنسب مئوية الرتفاع أو انخفاض سعر صرف الريال القطري مقابل العمالت األجنبية
ذات العالقة ،باستثناء الدوالر األمريكي والذي تم تثبيت سعر صرفه مقابل الريال القطري .يتضمن تحليل الحساسية فقط
العمالت األجنبية التي لدى البنك وفيما يلي تأثير التغير في أسعار الصرف:
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
1

إدارة المخاطر المالية (تابع)

د)

مخاطر السوق (تابع)

)1

التعرض لمخاطر السوق األخرى (تابع)

ألف لاير قطري

الزيادة( /النقص) في الربح أو الخسارة
8132

8137

 %5زيادة( /نقص) في سعر صرف العملة
318
75161
586
13
3155221

جنيه إسترليني
يورو
دينار كويتي
ين ياباني
عمالت أخرى

7.286
8.453
354
61
377.521

مخاطر سعر السهم
مخاطر سعر السهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات األسهم واألسهم الفردية.
ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم من أسهم مصنفة "متاحة للبيع" و "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".
تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:
8132
التأثير على
اإليرادات الشاملة
األخرى

8137
التأثير على
بيان الدخل

التأثير على
اإليرادات الشاملة
األخرى

التأثير على بيان
الدخل

زيادة( /نقصان) بنسبة  %5في
بورصة قطر
65916 -/+
زيادة( /نقصان) بنسبة  %5في غير
بورصة قطر
35211 -/+

-

84.448 -/+

-

-

4.643 -/+

-

25719 -/+

-

89.121 -/+

-

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

المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية ،أو الموظفين واألنظمة ،أو من أحداث
خارجية .يوجد لدى المجموعة سياسات وإجراءات مفصلة والتي يتم تحديثها بانتظام لضمان آلية قوية للمراقبة الداخلية .تقوم
المجموعة بمراجعة مختلف التوصيات الصادرة عن لجنة بازل عن كثب حول "الممارسات السليمة لإلدارة واإلشراف على
المخاطر التشغيلية" للتنفيذ .تواصل المجموعة االستثمار في إدارة المخاطر واستراتيجيات التخفيف ،مثل البنية األساسية قوية
للرقابة ،وإدارة استمرارية األعمال أو من خالل آليات نقل المخاطر مثل التأمين واالستعانة بمصادر خارجية.
لدي المجموعة إطار واضح المعالم إلدارة المخاطر التشغيلية .يعد رئيس إدارة المخاطر التشغيلية هو راعي لجنة إدارة المخاطر
التشغيلية ويقدم التقارير إلى رئيس إدارة المخاطر .كما تشرف لجنة إدارة المخاطر التشغيلية على تنفيذ إطار إدارة فعالة
للمخاطر الذي يشمل األنظمة والممارسات والسياسات واإلجراءات المالئمة ،لضمان فعالية تحديد ،وقياس وتقييم واإلبالغ
والرصد للمخاطر داخل المجموعة.
إضافة إلى ذلك ،فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بإجراء تقييم مستقل وتقدم ضمان األداء الفعلي إلطار إدارة المخاطر التشغيلية
بصورة عامة.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التشغيل على أساس اإلطار الذي يتيح تحديد المخاطر التشغيلية من وحدات األعمال ومدى
ارتباطه بقياس والتخفيف من حدة المخاطر ،واألولويات.
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هـ)

المخاطر التشغيلية (تابع)

ألف لاير قطري

يتم تطبيق عدد من التقنيات لتحقيق إدارة فعالة لمخاطر التشغيل في مختلف إدارات المجموعة .وتشمل التالي:





و)

يعد التدريب الفعال للموظفين والعمليات واإلجراءات الموثقة مع الضوابط المناسبة لحماية الموجودات والسجالت
والتسويات العادية للحسابات والمعامالت ،وعملية التعريف بالمنتجات الجديدة ،واستعراض األنشطة الخارجية ،وأمن
نظام المعلومات ،وفصل المهام ،واإلدارة المالية وإعداد التقارير هي بعض التدابير المعتمدة من قبل البنك إلدارة المخاطر
التشغيلية بكل أقسام المجموعة.
اإلبالغ عن أية مستجدات للمخاطر التشغيلية ،والذي يستخدم للمساعدة في تحديد موضع احتياج متطلبات الرقابة للحد من
تكرار المخاطر .يتم تحليل وتخفيف ،وتسجيل مستجدات المخاطر على قاعدة بيانات مركزية وتقدم التقارير بها إلى مجلس
اإلدارة بصورة ربع سنوية.
التعريف بالتقييم الذاتي للرقابة على المخاطر' بصورة كاملة عبر وحدات األعمال والدعم بما في ذلك الشركات التابعة
والفروع الخارجية .يؤد ي هذا النهج إلى فهم مفصل للمخاطر المتأصلة والقيمة المتبقية مع تقييم الضوابط في مختلف
إدارات البنك .لذلك ،لهذا ،فإنه يعزز تحديد المخاطر التشغيلية المحددة لوحدات الدعم والوحدات التجارية في حين يتم
تجميع النقاط واإلجراءات التصحيحية ويتم رصد التغييرات في المخاطر التشغيلية بصورة مستمرة.

إدارة رأس المال
رأس المال النظامي
تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لضمان ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور المستقبلي
لألعمال .كما يتم االعتراف بتأثير مستوى رأس المال على عائد المساهمين ،وتعترف المجموعة بالحاجة إلى الحفاظ على
التوازن بين العائدات األعلى التي قد تكون ممكنة مع زيادة المديونية والمزايا والضمانات التي يقدمها مركز رأس المال الجيد.
لقد امتثلت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي لكل متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا ً على مدار السنة .يتم
احتساب نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وف ًقا لتوجيهات لجنة بازل  1التي يعتمدها مصرف قطر المركزي.
كان مركز رأس المال التنظيمي للمجموعة بموجب توجيهات بازل  1ولوائح مصرف قطر المركزي في  13ديسمبر كما
يلي:
8132
بازل 1

8137
بازل 1

المستوى األول رأس المال األساسي
المستوى األول رأس المال اإلضافي
المستوى الثاني رأس المال اإلضافي

258815918
151115111
2995189

9.711.241
4.111.111
333.564

إجمالي رأس المال المؤهل

3153815873

31.238.414

الموجودات المرجحة بالمخاطر
8132
بازل  1المبلغ
المرجح بالمخاطر

8137
بازل  1المبلغ
المرجح بالمخاطر

إجمالي الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة بمخاطر السوق
الموجودات المرجحة بالمخاطر التشغيلية

7353115281
5865191
555335995

78.861.751
3.151.942
5.874.177

إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

7753715819

72.225.775
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و)

إدارة رأس المال (تابع)

ألف لاير قطري

8132

8137

رأس المال التنظيمي

3153815873

31.238.414

نسبة رأس المال العادي شريحة 1
إجمالي نسبة كفاية رأس المال

%31566
%37513

%38.11
%37.53

الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال بموجب بازل  3وفقا للوائح مصرف قطر المركزي للسنة المنتهية في 33
ديسمبر  8132كما يلي:

إجمالي نسبة
رأس المال
متضمنا مصد
حماية رأس
المال

إجمالي رأس
المال متضمنا
مصد حماية
رأس المال
ومصد الحماية
النظامية
للبنوك محليا

إجمالي رأس
المال متضمنا
مصد حماية
رأس المال
ومصد الحماية
النظامية
للبنوك محليا
وعملية تقييم
كفاية رأس
المال الداخلي
نقطة 8
مصروف
رأس المال

%31.66

%31.66

%35.24

%37.13

%37.13

%37.13

%6.11

%2.51

%31.51

%38.51

%38.22

%34.11

نسبة رأس
المال العادي
 3دون
مصد حماية
رأس المال
الفعلي
الحد األدنى
بموجب
مصرف قطر
المركزي

نسبة رأس
نسبة رأس
المال العادي  3المال شريحة
متضمنا مصد  3متضمنا
مصد حماية
حماية رأس
رأس المال
المال

عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في  1يناير  ،8112انخفضت نسبة األسهم العادية فئة  1من  %18.61إلى
 ،%11.22بينما انخفضت نسبة إجمالي رأس المال من  %17.51إلى .%13.76
تقوم المجموعة حاليا بعملية تحليل متطلبات رأس المال الجديدة لمخاطر سعر الفائدة على الدفاتر البنكية وستبدأ في وضع
رأس المال جانبا ً بنا ًء على المعيار الجديد وفقا للنقطة  8ابتدا ًء من سنة  8139وما بعدها ،عندما يصدر مصرف قطر المركزي
تاريخ التطبيق والتوجيهات النهائية.
5

استخدام التقديرات واألحكام

أ)

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

)3

مخصصات انخفاض القيمة عن خسائر االئتمان
السياسة المتبعة من  3يناير 8132
تقييم ما إذا كانت مخاطر ائتمان موجود مالي قد زادت على نحو كبير منذ االعتراف المبدئي وإدراج معلومات مستقبلية في
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،راجع إيضاح (4ب)(.)6
السياسة المتبعة حتى  13ديسمبر 8137
يتم تقييم الموجودات التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس موصوف في السياسات
المحاسبية.
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5

استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

)3

مخصصات انخفاض القيمة عن خسائر االئتمان (تابع)

ألف لاير قطري

إن المكونات المحددة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على الموجودات المالية المقيمة بشكل فردي
لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع استالمها.
تقوم اإلدارة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان
يتعلق به .يتم تقييم كل أصل منخفض في القيمة حسب خصائصه واستراتيجية التدريب وتتم الموافقة المستقلة على تقدير التدفقات
النقدية التي تعتبر قابلة لالسترداد من قبل إدارة مخاطر االئتمان .يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة
محددة باالستناد إلى لوائح مصرف قطر المركزي.
يق وم البنك بمراجعة محفظة القروض الخاصة به لتقييم االنخفاض في قيمتها في نهاية كل فترة تقرير .وفي تحديد ما إذا كان
ينبغي قيد خسارة لالنخفاض في القيمة في بيان الدخل ،فإن البنك يلجأ إلى إبداء الرأي بخصوص وجود معطيات جديرة
بالمالحظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية من محفظة القروض قبل أن يكون
باإلمكان تحديد االنخفاض في كل قرض بشكل منفصل في تلك المحفظة .وقد يشمل هذا الدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير
إلى وجود تغير كبير في حالة السداد للمقترضين في إحدى المجموعات ،أو الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المقترنة
بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة .تستخدم اإلدارة التقديرات بنا ًء على الخبرة السابقة في
الخسارة لألصول مع صفات مخاطر االئتمان والدليل الموضوعي لالنخفاض في القيمة بشكل مشابه لتلك في المحفظة عند
جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية .تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من المبلغ وتوقيت التدفقات النقدية
المستقبلية بشكل منتظم للتقليل من أية فروقات بين تقديرات الخسائر والخبرة بالخسائر الفعلية.
تغطي مخصصات االنخفاض في القيمة المقيمة بشكل جماعي خسائر االئتمان المضمنة في محافظ القروض والسلف للعمالء
واالستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما يكون هناك دليل موضوعي للقول
إنها تحتوي على موجودات مالية منخفضة في القيمة ،لكن ال يمكن بعد تحديد البنود الفردية المنخفضة في القيمة .عند تقييم
الحاجة إلى مخصصات خسارة جماعية تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركيزات
والعوامل االقتصادية .يتم من أجل تقدير المخصص المطلوب وضع االفتراضات لتحديد الطريقة التي تحدث على غرارها
الخسائر المضمنة ولتحديد معالم المدخالت الالزمة استنادا إلى الخبرة التاريخية والظروف االقتصادية الحالية .تعتمد صحة
المخصصات على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم
المستخدمة في تحديد المخصصات الجماعية.
)8

تحديد القيم العادلة
إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق ملحوظ يتطلب استخدام أساليب التقييم التي تم
شرحها في السياسة المحاسبية .بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير متكرر ولها شفافية سعر قليلة فإن القيمة
العادلة لها تكون أقل موضوعية ،وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السيولة والتركيز والشك حول عوامل
السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها.
عندما ال يمكن أخد القيم العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية المدرجة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة ،يتم
تحديد هده القيم باستخدام أنواع من تقنيات التقييم والتي تشمل نماذج حسابية .تؤخذ المعطيات لهذه النماذج من األسواق النشطة
إذا أمكن ،وفي حال عدم جدوته يجب اتخاذ قرار لتحديد القيمة العادلة .تتضمن القرارات اعتبارات السيولة ومعطيات النموذج
الحسابي مثل التداخل والتقلبات للمشتقات طويلة األجل.

ب)

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

)3

تقييم األدوات المالية
السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء
القياس.


المستوى  :3األسعار المتداولة غير المعدلة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.



المستوى  :8أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غير مباشر (مثل
المشتقات من األسعار) .تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام :أسعار سوق مدرجة في السوق النشطة ألدوات
مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل
مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.
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5

استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

ب)

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)

)3

تقييم األدوات المالية (تابع)


المستوى  :1أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها .تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب
التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة.
تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة
التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.

تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار
المتعامل .تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.
تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق
التي يمكن مالحظتها .تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر وقياسية
وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت صرف العملة
األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها .إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى
تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق
معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.
)8

قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول أدناه تدرج قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة للمجموعة.
اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات كما في 13ديسمبر :8132
تاريخ التقييم
موجودات مالية بالقيمة
العادلة:
أوراق استثمار مالية مقاسة
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
8132/38/13
أوراق استثمار مالية مقاسة
بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
8132/38/13

مشتقات األدوات المالية:

8132/38/13

عقود تبادل أسعار الفائدة
عقود صرف عمالت أجنبية
آجلة
8132/38/13

المستوى 8

المستوى 3

1585723 3152615316

-

3558355987

115736

525611

-

3185156

-

775137

-

775137

-

315122

-

315122

-

3551165122

1995886 3159165268
مطلوبات مالية بالقيمة
العادلة:
مشتقات أدوات مالية:
عقود تبادل أسعار الفائدة 8132/38/13
عقود صرف عمالت أجنبية
آجلة
8132/38/13

المستوى 1

اإلجمالي

-

3815327

-

3815327

-

355713

-

355713

-

3125222

-

3125222

ال يوجد أي تحويل بين المستوى  3والمستوى  8والمستوى  1لتدرج قياس القيمة العادلة خالل السنة.
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5

استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

ب)

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)

)8

قياس القيمة العادلة (تابع)
يوضح الجدول أدناه تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في  13ديسمبر :8137
تاريخ التقييم
موجودات بالقيمة العادلة:
أوراق استثمار مالية متاحة
للبيع
8137/38/13
مشتقات األدوات المالية:
عقود تبادل أسعار الفائدة 8137/38/13
عقود صرف عمالت أجنبية
آجلة
8137/38/13
مطلوبات بالقيمة العادلة:
مشتقات أدوات مالية:
عقود تبادل أسعار الفائدة 8137/38/13
عقود صرف عمالت أجنبية
آجلة
8137/38/13

المستوى 8

المستوى 3

549.519 33.836.136
59.631

-

318.851
733.178 33.836.136

المستوى 1

اإلجمالي

-

33.765.285

-

59.631

-

318.851
33.987.622

-

87.425

-

87.425

-

81.134
47.499

-

81.134
47.499

خالل فترة التقرير المنتهية في  13ديسمبر  ،8137ال يوجد أي تحويل بين المستوى  3والمستوى  8والمستوى  1من تدرج
القيمة العادلة.
تسجل استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع بمبلغ  58.1مليون لاير قطري بالتكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها
بشكل موثوق به.
)1

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
السياسة المطبقة بدءا من  3يناير 8132
تقييم نموذج العمل الذي يحتفظ فيه بالموجودات وتقييم ما إذا كانت األحكام التعاقدية للموجود المالي هي فقط مدفوعات لمبلغ
األصل والفائدة على المبلغ األصلي القائم .راجع إيضاح ( 1أأ) للمزيد من المعلومات.
السياسة المطبقة حتى  13ديسمبر 8137
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة في ظروف
معينة:
 عند تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية للمتاجرة بها أوضحت المجموعة أنها ستستوفي وصف الموجودات
والمطلوبات المتاجر بها الموضح في السياسات المحاسبية.
 عند تسجيل موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أوضحت المجموعة أنها استوفت أحد
معايير هذا التسجيل الموضحة في السياسات المحاسبية.
 عند تصنيف موجودات مالية ضمن المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق قررت المجموعة أن لديها كل من النية اإليجابية
والمقدرة على االحتفاظ بالموجودات حتى تاريخ استحقاقها كما هو مشترط في السياسات المحاسبية.
تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح .7

)1

عالقات التحوط المؤهلة
عند تسجيل األدوات المالية في عالقات تحوط مؤهلة أوضحت المجموعة أنها تتوقع أن تكون التحوطات ذات فاعلية عالية على
مدى فترة التحوط.
عند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات القيمة العادلة قررت المجموعة أن التعرض لمعدل الفائدة المتحوط منه يتعلق بتدفقات
نقدية مستقبلية محتملة بشكل كبير.
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5

استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

ب)

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)

)5

انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
السياسة المطبقة بدءا من  3يناير 8132
تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجود المالي قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وإدراج المعلومات
المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .راجع إيضاح 4ب( ،)6المدخالت ،واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقييم
انخفاض قيمة الموجودات المالية للحصول على المزيد من المعلومات.
السياسة المطبقة حتى  13ديسمبر 8137
يتم تقييم االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة وفق األساس المشروح في
قسم السياسات المحاسبية الهامة.

)6

مبدأ االستمرارية
قامت اإلدارة بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واقتنعت بأن المجموعة تملك مصادر تجعلها قادرة على
االستمرار في أعمالها المستقبلية ،باإلضافة إلى ذلك إن إدارة المجموعة ليست على علم بأية أمور تثير الشك على مقدرة
المجموعة لالستمرار في أنشطتها .وعليه تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

)7

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات الحتساب اإلهالك .يتم تحديد هذا التقدير مع األخذ باالعتبار
االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.

6

القطاعات التشغيلية
تقوم المجموعة بتنظيم وإدارة عملياتها من خالل قطاعين لألعمال يشمالن الخدمات المصرفية التقليدية وأنشطة التأمين.
الخدمات المصرفية التجارية التقليدية:




تقدم الخدمات البنكية للشركات مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات ،بما في ذلك تسهيالت
ائتمانية ممولة وغير ممولة ،وودائع للعمالء من الشركات .كما تقوم بتمويل أنشطة إدارة المخاطر المركزية من خالل
التسهيالت ،وإصدار سندات دين واستخدام المشتقات ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في الموجودات السائلة مثل
اإليداعات قصيرة األجل وسندات الدين الخاصة بالشركات والحكومات.
تقدم الخدمات البنكية لألفراد مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد .وتشتمل على القروض وبطاقات االئتمان
والودائع ومعامالت أخرى مع العمالء من األفراد.

أنشطة التأمين
تشمل أنشطة التأمين للعمالء إحداث عقود التأمين ،وتنفيذ عقود التأمين ،وتنظيم صفقات االستثمارات وتقديم المشورة بشأن هذه
االستثمارات.
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6

القطاعات التشغيلية (تابع)

أ)

على أساس قطاع التشغيلي

ألف لاير قطري

تفاصيل كل قطاع للسنة المالية المنتهية في  13ديسمبر  8132مبينة كما يلي:
الخدمات البنكية
للشركات

8132
الخدمات البنكية
لألفراد

غير مخصصة

اإلجمالي

اإلجمالي

التأمين

إيرادات فوائد
الدخل الصافي من األنشطة التأمينية
إيرادات أخرى

155695331
1115169

1535615
3125129

615125

159815755
5565511

()65781
15218

159815755
()65781
5615175

إيرادات القطاع

159315379

5115111

615125

151775892

()85293

151715117

صافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف
للعمالء
خسارة انخفاض قيمة االستثمارات المالية

()9535621
()365817
2825958

أرباح القطاع

911

()9535621
()365817
2895228

حصة من نتائج الشركة الزميلة

111

صافي الربح

2115888

معلومات أخرى
الموجودات
استثمارات في شركة زميلة

2151195218

953115231

653265581

9557135319

1815768

9653185133

اإلجمالي
مطلوبات
مطلوبات محتملة

9653835913
315531

7858225182
8153115617

9535219
-

952995926
515721
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-
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6

القطاعات التشغيلية (تابع)

أ)

على أساس قطاع التشغيلي (تابع)

ألف لاير قطري

الخدمات البنكية
للشركات

8137
الخدمات البنكية
لألفراد

غير مخصصة

اإلجمالي

إيرادات فوائد
الدخل الصافي من األنشطة التأمينية
إيرادات أخرى

1.861.917
417.421

166.946
312.929

59.415

1.611.251
615.277

إيرادات القطاع

1.713.191

515.915

59.415

4.866.711

صافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف
للعمالء
خسارة انخفاض قيمة االستثمارات المالية

()598.543
()348.167

أرباح القطاع

3.319.491

التأمين
()6.411
1.369
()1.864
481

اإلجمالي
1.611.251
()6.411
619.146
4.861.466
()598.543
()348.167
3.319.936

حصة من نتائج الشركة الزميلة
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صافي الربح

3.331.174

معلومات أخرى
الموجودات
استثمارات في شركة زميلة

72.699.654

2.128.443

6.458.619

91.814.714

849.483

اإلجمالي
مطلوبات
مطلوبات محتملة

91.424.355
33.386
91.495.823

62.634.114
82.182.182

931.412
-

9.165.641
42.569
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82.176.597

94.269
-

72.622.824
82.176.597
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6

القطاعات التشغيلية (تابع)

ب)

على أساس المناطق الجغرافية

ألف لاير قطري

يُبيّن الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإليرادات التشغيلية للمجموعة استنادًا إلى الموقع الجغرافي للعمل الذي تسجله المجموعة.
قطر

دول مجلس التعاون
الخليجي

الهند

المجموع

8132
صافي إيرادات التشغيل

851375183

3255988

135655

856115592

صافي الربح

351395217

()3975131

75625

2115888

إجمالي الموجودات

2251315931

751935811

7865861

9653185133

إجمالي المطلوبات

7652725376

559575612

5615152

2151995328

8137
صافي إيرادات التشغيل

8.575.433

895.875

37.192

8.222.124

صافي الربح

3.314.111

()35.826

()2.941

3.331.174

إجمالي الموجودات

24.641.595

2.189.454

585.818

91.495.823

إجمالي المطلوبات

73.811.556

7.389.544

155.324

72.622.824
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7

الموجودات والمطلوبات المالية

أ)

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

ألف لاير قطري

يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
القيمة العادة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
دين
 13ديسمبر 8132
نقد وأرصدة لدى
المصارف المركزية
مستحقات من بنوك
القيمة العادلة اإليجابية
للمشتقات
القروض والسلف
للعمالء

االستثمارات المالية:

مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
اآلخر
مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو
الخسارة
مقاسة بالتكلفة المطفأة
موجودات أخرى
القيمة العادلة السالبة
للمشتقات
مستحق إلى البنوك
ودائع العمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى

حقوق ملكية

دين

مشتقات

التكلفة المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

القيمة العادلة

حقوق ملكية

-

-

-

-

-

755265388
658115132

755265388
658115132

755265388
658115132

-

-

275215

-

-

-

275215

275215

-

-

-

-

-

5957925117

5957925117

5957925117

-

-

-

3157185521

5315111

-

3558355987

3558355987

-

3185157
-

-

-

-

558115599
2375291

3185157
558115599
2375291

3185157
558135271
2375291

-

3185157

275215

3157185521

5315111

7956655969

9551785152

9551215111

-

-

3125222
-

-

-

3951685937
5551595293
7155997
152135363
357385178

3125222
3951685937
5551595293
7155997
152135363
357385178

3125222
3951685937
5551595293
7155997
152135363
357385178

-

-

3125222

-

-

2858385112

2851515986

2851515986

68

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
7

الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

أ)

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تابع)

ألف لاير قطري

يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:
القيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

القروض والذمم
المدينة

محتفظ بها حتى
تاريخ االستحقاق

التكلفة المطفأة
األخرى

المتاحة للبيع

إجمالي القيمة
الدفترية

القيمة العادلة

 13ديسمبر 8137
نقد وأرصدة لدى
المصارف المركزية
مستحقات من بنوك
القيمة العادلة اإليجابية
للمشتقات
القروض والسلف
للعمالء

-

-

6.669.619
7.283.921

-

-

6.669.619
7.283.921

6.669.619
7.283.921

363.261

-

-

-

-

363.261

363.261

-

-

59.214.374

-

-

59.214.374

59.214.374

مقاسة بالقيمة العادلة
مقاسة بالتكلفة المطفأة
موجودات أخرى

-

5.694.456
-

-

33.232.354
-

517.952

33.232.354
5.694.456
517.952

33.232.354
5.717.211
517.952

363.261

5.694.456

74.895.766

33.232.354

517.952

98.472.397

98.493.574

االستثمارات المالية:

القيمة العادلة السالبة
للمشتقات
مستحق إلى البنوك
ودائع العمالء
أوراق دين
قروض أخرى
مطلوبات أخرى

47.499
-

-

-

-

33.115.163
59.462.186
657.669
5.418.916
3.164.773

47.499
33.115.163
59.462.186
657.669
5.418.916
3.164.773

47.499
33.115.163
59.462.186
657.669
5.418.916
3.164.773

47.499

-

-

-

77.982.761

77.976.868

77.976.868

االستثمارات المالية  -أسهم حقوق الملكية غير المدرجة بالتكلفة
يتضمن الجدول أعاله مبلغ  58.1مليون لاير قطري في  61ديسمبر  8137من االستثمارات المالية في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة في كل من عمودي القيم الدفترية والعادلة والتي تم قياسها بالتكلفة
والتي لم يتم تقديم إفصاح عن قيمتها العادلة ألن قيمها العادلة لم يتم اعتبارها قابلة للقياس بشكل موثوق.
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
2

ألف لاير قطري

النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية

النقد
احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*
احتياطي نقدي لدى مصارف مركزية أخرى *
أرصدة أخرى لدى مصارف مركزية
مخصص انخفاض القيمة

8132

8137

1115176
352285591
985113
553215261
()15213

517.988
8.887.944
61.228
1.278.263
-

755265388

6.669.619

* االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي ومصارف مركزية أخرى هو احتياطي إلزامي وغير متاح لالستخدام في
العمليات اليومية.
9

مستحقات من بنوك

الحسابات الجارية
الودائع
قروض لبنوك
مخصص انخفاض القيمة

31

القروض والسلف للعمالء

أ)

حسب النوع

8132

8137

1735122
151715151
351915137
()25117

631.763
1.943.334
1.871.312
-

658115132

7.283.921

8132
قروض
سحب على المكشوف
أوراق مخصومة
سلف أخرى*

8137

5755595169
658115213
1675679
2725821

56.187.119
5.522.735
441.129
524.513

6551165859

68.641.634

(إيضاح )3
ناقص:
ربح مؤجل
الخسائر االئتمانية المتوقعة من القروض والسلف للعمالء – المنتظمين
(مرحلة  1و)8
مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء – غير المنتظمين
(مرحلة )6
الفائدة المعلقة
المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة

()315192

()83.467

()355855615

-

()151135327
()6665618
-

()8.855.716
()451.714
()333.561

صافي القروض والسلف للعمالء

5957925117

59.214.374
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
31

القروض والسلف للعمالء (تابع)

أ)

حسب النوع (تابع)

ألف لاير قطري

بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة  1.218.3مليون لاير قطري والذي يمثل  %5.25من إجمالي القروض
والسلف للعمالء ( 8.852.7مليون لاير قطري  %1.63من إجمالي القروض والسلف للعمالء في .)8137
خالل السنة ،قامت المجموعة بشطب قروض متعثرة بمبلغ  129مليون لاير قطري محتسب لها مخصص ( 394مليون لاير
قطري في  )8137وفقا ً للتعميم رقم  8133/62الصادر عن مصرف قطر المركزي.
يتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ  667مليون لاير قطري من الفوائد المعلقة
( 453مليون لاير قطري في .)8137
*هذا المبلغ يتضمن حسابات العمالء المدينة المتعلقة أوراق قبول بمبلغ  453مليون لاير قطري ( 884مليون لاير قطري في
.)8137

إيضاح :3
8132
153615355
5855855237
251565827
6551165859

الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها
الشركات
األفراد
ب)

8137
1.515.984
51.818.165
2.275.185
68.641.634

حسب القطاع
في  13ديسمبر
8132
هيئات حكومية
وهيئات ذات صلة
مؤسسات مالية غير
مصرفية
صناعة
تجارية
خدمات
مقاوالت
عقارات
شخصية
أخرى

قروض

أوراق
مخصومة

سحوبات على
المكشوف

سلف أخرى

اإلجمالي

358115336

859815119

-

-

153615355

357865189
1625659
3853225672
657665863
953235136
3251175837
752915913
615358

375595
351165196
1315228
9215278
1915871
1615376
3185913

855531
3125925
8115518
325667
811
35371
95635

315189
3275951
3115281
1615138
815171
3935798

357165152
6995737
3151115521
758215675
3155115867
3251535757
251565827
1115161

5755595169

658115213

1675679

2725821

6551165859

ناقصا :ربح مؤجل
صافي انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء

()315192
()558115181
5957925117
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
31

القروض والسلف للعمالء (تابع)

ب)

حسب القطاع (تابع)
في  13ديسمبر
8137
هيئات حكومية
وهيئات ذات صلة
مؤسسات مالية غير
مصرفية
صناعة
تجارية
خدمات
مقاوالت
عقارات
شخصية
أخرى

قروض

ألف لاير قطري

أوراق
مخصومة

سحوبات على
المكشوف

سلف أخرى

اإلجمالي

3.157.211

8.372.193

-

-

1.515.984

3.529.533
611.186
31.421.421
5.225.419
9.587.335
37.273.735
2.163.936
149.974

81.991
916.795
131.114
3.195.713
436.418
514.111
351.169

13.343
347.121
371.174
13.998
37.253
9.176
15.278

5.381
91.837
333.225
184.575
33.912
17.761

3.594.614
742.174
33.646.541
6.162.537
31.979.121
32.137.916
2.275.185
576.972

56.187.119

5.522.735

441.129

524.513

68.641.634

ناقصا :ربح مؤجل
المخصص المحدد لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء
المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة

()83.467
()8.716.431
()333.561
59.214.374

ج)

التغيرات في خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء
8132
الرصيد في  3يناير
تحويل العملة األجنبية
أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة عند التطبيق المبكر للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9
صافي مصروف السنة
استردادات عن قروض منخفضة القيمة االئتمانية خالل السنة
صافي خسائر انخفاض القيمة المسجلة خالل السنة *
مشطوبات /تحويالت خالل السنة
الرصيد في  13ديسمبر

8137

852375971
()85691

8.419.819
1.621

351215615
351115111
()235152
351885915
()1295115
558115181

911.964
()314.572
799.126
()194.118
8.237.971

*تتضمن التغيرات أثر الفائدة المعلقة على القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزي وقد بلغت 671.6
مليون لاير قطري خالل السنة ( 816.9مليون لاير قطري في .)8137
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري

31

القروض والسلف للعمالء (تابع)

ج)

التغيرات في خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء – على أساس القطاع (تابع)
فيما يلي تصنيف لتسوية مخصص خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف إلى العمالء:
إقراض مشروعات صغيرة
ومتوسطة

إقراض شركات
المرحلة 8

المرحلة 3

منتظمة
الرصيد في 3
يناير 8112
التعديالت نتيجة
لتطبيق المعيار
الدولي للتقارير
المالية رقم 9
الرصيد المعدل في
بداية السنة
تحويل بين
المراحل
صافي مصروف
السنة
استردادات عن
قروض منخفضة
القيمة االئتمانية
خالل السنة
صافي خسائر
انخفاض القيمة
المسجلة خالل
السنة
مشطوبات خالل
السنة
الرصيد في 13
ديسمبر 8132

-

333.561

إقراض أفراد

إقراض رهن عقاري

المرحلة  3المرحلة  8المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  8المرحلة 1
المرحلة 1
منخفضة
منخفضة
القيمة
القيمة
منخفضة القيمة
االئتمانية
منتظمة
االئتمانية
منتظمة
االئتمانية
8.835.454

- 3.187.154 836.176

-

-

22.391

- 13.823 31.854

225391 135823 315851 858355151 353125937 8365176
(449.381 )198.187( )57.196

-

49.181 84.739

(8.611 )3.487( )3.811
(32.331 31.481 )6.741

82.117

178.117

-

-

()45.781

-

825117

1785117

2785323

(375319 315181 )65711

-

-

()173.928

-

85112 153615776 353395397 3275827

-

-

()973

()366

المرحلة  3المرحلة  8المرحلة 1
منخفضة
القيمة
االئتمانية
منتظمة

المرحلة 8

منتظمة

176.315

-

-

-

91.221

13.753

-

- 3.319.716 144.989

()1.256

()161

2.221

44.883

-

-

(- )11.143

()161

25221

335321

-

-

()1.324

865613 135753
1.256

(66.821 )21.869

-

39.549

()3.686

(375981 665821 )215869
-

95755 1115799 175518 815159 3175791 115877

-

8.716.431

857165131 358535869 1115989
(478.483 )431.865( )68.355
(461.291 )59.165

-

-

(1615291 )595165

(- )34.311

115153 3135291

333.561

منخفضة القيمة
االئتمانية

86.613

(81.662 )81.662
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المرحلة 3

المرحلة 1

-

915221 1765315 195181 815739
-

937.913

-

اإلجمالي

-

999.723

()23.152

9325181
()129.415

157175239 351135296 8815719

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري

31

القروض والسلف للعمالء (تابع)

ج)

التغيرات في خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء – على أساس القطاع (تابع)

قروض
الشركات
الرصيد في  3يناير 8117
تحويل العمالت األجنبية
مخصصات مكونة خالل
السنة
استردادات خالل السنة
مشطوبات خالل السنة
الرصيد في  13ديسمبر
8137
33

قروض
المشروعات
الصغيرة
والمتوسطة

قروض الرهن
العقاري

قروض
لألفراد

اإلجمالي

3.928.868
8.587

61.129
4

112.621
()78

87.915
3.883

8.419.819
1.621

786.481
()55.224
()182.112

13.181
()8.115
()3.393

346.457
()44.838
()64.783

64
()8.447
()338

911.964
()314.572
()194.118

8.187.137

22.391

176.315

86.613

8.237.971

االستثمارات المالية
فيما يلي تفصيل لتحليل االستثمارات المالية:
8132
استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر*
استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مالية متاحة للبيع
استثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق**
صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
اإلجمالي

3558355987
3185157
558525323
8155765165
()815528
8155535221

8137
38.165.335
5.712.653
37.771.766
()863.356
37.538.631

* تتضمن  37.4مليون لاير قطري خسائر ائتمانية متوقعة عن سندات دين.
** تعهدت المجموعة لدولة قطر بسندات بلغت قيمتها  7.211مليون لاير قطري ( 4.616مليون لاير قطري في )8137
مقابل عقود إعادة الشراء.
(أ) القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
مدرجة
أسهم
سندات حكومة دولة قطر
سندات دين أخرى

(ب) القيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
صناديق مشتركة وأسهم

1615561
3153265536
158365167
3152615316

مدرجة
3115516
3115516

62

8132
غير مدرجة
585723
1115111
1585723

اإلجمالي
5315111
3151265536
158365167
3558355987

غير مدرجة
35283
35283

3185157
3185157

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
33

االستثمارات المالية (تابع)
(ج) التكلفة المطفأة
حسب المصدر
سندات حكومة دولة قطر
سندات دين أخرى
صافي خسائر انخفاض القيمة

حسب معدل الفائدة
أوراق مالية بمعدالت فائدة ثابتة
أوراق مالية بمعدالت فائدة متغيرة

د)

ألف لاير قطري

مدرجة
152985189
3125175
()815855
151375619

151375619
151375619

غير مدرجة
151325299
9195828
()815528
558115599

1865171
7915217
()35187
358355951

558115599
558115599

358355951
358355951

متاحة للبيع
مدرجة

8137
غير مدرجة

أسهم
أوراق دين من حكومة قطر
أوراق دين أخرى
صناديق االستثمار
ناقص :خسائر انخفاض القيمة

3.177.822
6.549.735
1.737.547
317.512
()815.778

اإلجمالي

613.212 33.836.136

61.532
584.875
85.814
()33.329

اإلجمالي
3.341.216
7.171.991
1.748.723
317.512
()846.963
33.232.354

بلغت األوراق المالية ذات المعدل الثابت وذات المعدل المتغير  31.846.7مليون لاير قطري و 571.3مليون لاير قطري
على التوالي في  61ديسمبر .8137
هـ)

استثمارات مالية مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة
االستثمارات المالية المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة تتثمل في سندات مدرجة بقيمة ال شيء.

و)

محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
مدرجة

8137
غير مدرجة

اإلجمالي

حسب جهة اإلصدارأوراق دين من حكومة قطر
أوراق دين أخرى
ناقص :خسائر انخفاض القيمة
اإلجمالي

4.585.226 3.619.649 8.226.817
3.328.765
215.628
147.121
()34.394
()34.394
5.694.457 8.475.113 1.839.386

حسب معدل الفائدةأوراق دين ذات معدل ثابت
أوراق دين ذات معدل متغير
ناقص :خسائر انخفاض القيمة
اإلجمالي

5.712.653 8.475.118 1.811.139
()34.394
()34.394
5.694.457 8.475.118 1.839.385

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق  5.717.2مليون لاير قطري في  13ديسمبر .8132
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
33

االستثمارات المالية (تابع)

ز)

التغيرات في مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات

ألف لاير قطري

8132
الرصيد في  3يناير
مخصص خسارة انخفاض القيمة المكون خالل السنة
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9إعادة التصنيف وإعادة
القياس)
()8165963
استردادات خالل السنة
8635356
315127

الرصيد في  13ديسمبر
38

815528

8137
889.722
348.167
()331.699
863.356

االستثمارات في شركة زميلة
8132

8137

الرصيد في  3يناير
تحويل العمالت األجنبية
الحصة من النتائج
توزيعات أرباح نقدية

335386
()956
111
-

31.141
691
352
()62

الرصيد في  13ديسمبر

315531

33.386

المركز المالي ونتائج الشركات الزميلة استنا ًدا إلى البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر كما يلي:
8132

 13ديسمبر

8137

إجمالي الموجودات

155567

45.955

إجمالي المطلوبات

135817

11.263

إجمالي اإليرادات

315868

33.886

الربح

771

159

الحصة من الربح

111

352
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31

ألف لاير قطري

العقارات واألثاث والمعدات
أراضي
ومباني

تحسينات
على مباني
مستأجرة

أثاث
ومعدات

سيارات

اإلجمالي

في  13ديسمبر 8132
التكلفة:
الرصيد في  3يناير
إضافات  /تحويالت
استبعادات  /شطب
اإلهالك:
الرصيد في  3يناير
إهالك
استبعادات  /شطب
صافي القيمة الدفترية

2335579
376
()395519

3955653
85731
()85553

5195739
325996
()15129

25172
18
()85162

355855187
835931
()875517

7985836

3955231

5855686

55718

355395191

8585588
185538
()85181

3115962
315277
()35161

1315819
115323
()85119

65712
129
()85156

2365117
915159
()25523

8285633

3565128

1515993

15213

2975985

5195615

195182

735615

913

6835169

أراضي
ومباني
في  13ديسمبر 8137
التكلفة:
الرصيد في  3يناير
إضافات  /تحويالت
استبعادات
اإلهالك:
الرصيد في  3يناير
إهالك
استبعادات
صافي القيمة الدفترية

تحسينات على
مباني
مستأجرة

أثاث
ومعدات

سيارات

اإلجمالي

233.531
69
-

379.693
39.871
()1.131

491.833
36.777
()869

9.714
562
()8.884

3.494.346
16.624
()5.211

233.579

395.653

519.739

2.172

3.585.187

839.933
18.633
-

313.261
35.149
()1.844

161.881
51.818
()816

2.114
682
()8.884

781.113
92.281
()5.674

858.588

341.962

431.849

6.712

236.447

559.157

53.621

96.471

3.171

712.521
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31

ألف لاير قطري

موجودات أخرى
8132
فوائد مدينة
مصاريف مدفوعة مسبقا
ضمانات ألت ملكيتها للبنك*
قيمة عادلة موجبة للمشتقات (إيضاح )14
موجودات ضريبة مؤجلة
مدينون متنوعون
أخرى

8137

8185151
135169
3115111
275215
3195131
655311
6115113

391.812
19.512
314.111
363.261
318.815
38.311
897.885

351115178

967.399

*تمثل هذه الضمانات قيمة العقارات التي تم اقتناؤها عند تسوية ديون مسجلة بقيمتها الدفترية .ال تختلف القيمة العادلة لهذه
العقارات اختالفا جوهريًا عن قيمتها الدفترية كما في  13ديسمبر .8132
35

مستحقات لبنوك

أرصدة مستحقة لمصارف مركزية
حسابات جارية
قروض قصيرة األجل من بنوك
قروض الريبو

36

ودائع العمالء

أ)

حسب النوع

8132

8137

356125675
8175275
255565599
951595762

3.612.675
342.836
1.871.798
5.947.172

3951685937

33.115.163

8132
ودائع جارية وتحت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل

ب)

8137

257135563
853135811
1156875387

7.978.111
8.156.813
49.441.168

5551595293

59.462.186

حسب القطاع
8132
هيئات حكومية وشبه حكومية
األفراد
الشركات
مؤسسات مالية غير مصرفية

78

8137

8256285111
952175761
3555985785
351775199

89.933.874
2.923.889
37.132.129
1.857.414

5551595293

59.462.186

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
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37

ألف لاير قطري

أوراق دين
أصدرت المجموعة سندات ثانوية وسندات رئيسة مضمونة كما يلي:
8132
سندات رئيسية مضمونة

8137

7155997

657.669

7155997

657.669

إيضاح
خالل السنة الحالية ،أصدرت المجموعة تصنيف متقدم غير مضمون للديون بقيمة ال شيء دوالر أمريكي ( 75مليون دوالر
أمريكي في  )8117و 5.4مليار ين ياباني ( 11.9مليار ين ياباني في  )8117ضمن برنامجها الخاص بسندات اليورو متوسطة
األجل.
32

تسهيالت أخرى
تسهيالت قروض ألجل

8132

8137

152135363

5.418.916

8132

8137

859155617
359855551

8.787.683
8.715.135

152135363

5.418.916

8132

8137

يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق تسهيالت أخرى.

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من  1سنوات
39

مطلوبات أخرى

فائدة مستحقة الدفع
مصاريف مستحقة دائنة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة (إيضاح )3
مخصص صندوق ادخار الموظفين
ضريبة مستحقة الدفع
قيمة عادلة سالبة للمشتقات (إيضاح )14
إيرادات غير محققة
تأمينات نقدية
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
أرصدة غير مطالب بها
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
أخرى *
مخصص انخفاض قيمة التزامات قروض وضمانات مالية

1155637
615583
3115581
175116
25225
3125222
3365253
1215116
615159
385839
815756
358115617
3635917

897.761
78.384
313.181
51.914
14.672
47.499
92.312
417.517
54.198
33.213
87.758
261.924
-

اإلجمالي

852995836

8.384.898

* يتضمن هذا المبلغ أوراق القبول ذات الصلة تمويل تجاري بمبلغ  453مليون لاير قطري ( 884مليون لاير قطري في
.)8137

إيضاح 3

مخصص مكافآت نهاية الخدمة
8132

8137

الرصيد في  3يناير
مخصصات مكونة خالل السنة
مخصصات مستخدمة خالل السنة

3135181
375671
()355366

385.817
39.888
()31.419

الرصيد في  13ديسمبر

3115581

313.181
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81

حقوق الملكية

أ.

رأس المال

ألف لاير قطري

أسهم عادية
8132

8137

باأللف سهم
المصدرة في بداية سنة التقرير

1315117

131.147

المصدرة في  13ديسمبر

1315117

131.147

في  13ديسمبر  ،8132كان رأس المال المصرح به يتكون من  131.147ألف سهم عادي ( 131.147ألف سهم) .هذه
األدوات لها قيمة اسمية قدرها  31لاير قطري .كافة األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل.
يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح المعلن عنها من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات
المجموعة.
(ب)

احتياطي قانوني
وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم  31لسنة  8138وتعديله ،يشترط تحويل  %31من صافي ربح السنة إلى االحتياطي
القانوني حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا  %311من رأس المال المدفوع .هذا االحتياطي غير متاح للبنك للتوزيع إال
في الحاالت التي حددها قانون مصرف قطر المركزي رقم  33لسنة  8135ويخضع لموافقة مصرف قطر المركزي .تم إجراء
تحويل خالل السنة فيما يتعلق بالشركة التابعة نظرا ألن االحتياطي القانوني يتخطى  %111من رأس المال المدفوع.
يتضمن االحتياطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسهم جديدة وفقا لقانون الشركات القطري رقم  33لسنة
.8135

(ج)

احتياطي المخاطر
بموجب تعليمات مصرف قطر المركزي ،يتم تكوين احتياطي للمخاطر بنسبة  %8.5من صافي قيمة القروض والسلف للعمالء
باستثناء التسهيالت الممنوحة للحكومة لتغطية أية االلتزامات طارئة.
حولت المجموعة  167مليون لاير قطري إلى احتياطي المخاطر خالل السنة المنتهية في  61ديسمبر  8132لتكوين الرصيد
بمبلغ  1.67مليار لاير قطري الذي استخدمه البنك لالعتراف بأثر الخسائر االئتمانية المتوقعة عند التطبيق المبدئي للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9في  3يناير  8132على النحو المتفق عليه مع مصرف قطر المركزي.
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81

حقوق الملكية (تابع)

(د)

احتياطي القيمة العادلة

ألف لاير قطري

يتكون هذا االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة المعترف بها للموجودات المالية المتاحة للبيع  /بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.

د) احتياطي القيمة العادلة

استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
( / )8132متاحة
للبيع ()8137

الرصيد في  3يناير
التغيرات بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
الرصيد المعدل في بداية السنة
أثر إعادة التقييم
المعاد تصنيفه إلى بيان الدخل
صافي التغير خالل السنة
الرصيد في  13ديسمبر *

()675555
()8385571
()8215382
615311
()75876
585257
()8875873

اإلجمالي
8132

اإلجمالي
8137

()675555
()8385571
()8215382
615311
()75876
585257
()8875873

()311.438
()311.438
()311.356
316.131
15.257
()67.555

* يتضمن صافي خسارة محققة من استثمارات في حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
(هـ)

احتياطي تحويل العملة األجنبية
يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية.

(و)

توزيعات أرباح مقترحة
أقترح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %11من رأس المال المدفوع بمبلغ  131مليون لاير قطري بواقع
 3.1لاير قطري للسهم ( %11من رأس المال المدفوع بقيمة  911.3مليون لاير قطري –  1لاير قطري للسهم في )8137
والذي يطرح للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.

(ز)

أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

مصدرة في  13ديسمبر 8131
مصدرة في  11يونيو 8136

8132

8137

851115111
851115111

8.111.111
8.111.111

151115111

4.111.111

أصدرت المجموعة سندات تنظيمية لرأس المال الفئة  3بإجمالي  4مليار لاير قطري .إن هذه السندات ثابتة ومساندة وغير
مضمونة ،وتم تسعير كل سند منها بمعدل فائدة ثابت للسنوات الستة األولى على أن يعاد تسعيره فيما بعد .إن كوبونات هذه
السندات تقديرية وفي حال عدم سدادها فإن ذلك ال يعد عجزا عن السداد .إن هذه السندات ليس لها تاريخ استحقاق وتصنف
تحت رأس المال الفئة .3
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83

ألف لاير قطري

إيراد الفوائد

أرصدة لدى مصارف مركزية
مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية
أوراق دين
قروض وسلف للعمالء

8132

8137

95951
3165638
7835231
151285121

1.489
347.691
566.699
8.931.115

159815755

1.611.251

المبالغ أعاله تتضمن إيراد فائدة محسوبا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهي تتعلق بالبنود التالية:

88

موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

383128928
4988813

.374.3442
..53455

اإلجمالي

159815755

1.611.251

مصروف الفوائد
8132
مستحقات لبنوك
ودائع عمالء
أوراق دين

81

6315115
358315763
315631

163.654
996.124
37.144

352195219

3.175.128

صافي إيراد الرسوم والعموالت
8132
رسوم متعلقة باالئتمان
رسوم الوساطة
رسوم خدمات مصرفية
عموالت عن تسهيالت غير مستغلة
أخرى

81

8137

225996
515
8655118
3395379
355671

22.118
667
852.367
316.667
18.231

1295628

536.131

مصروف الرسوم والعموالت
8132
رسوم مصرفية
أخرى

85

8137

8137

811
3135216

3.153
94.252

3185151

95.919

صافي ربح صرف عمالت أجنبية
8132
التعامل بالعمالت األجنبية
إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

76

8137

385398
3115811

85.641
21.913

3355198

316.544
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86

ألف لاير قطري

صافي (خسارة)  /إيرادات استثمارات مالية
8132
صافي (خسارة)  /ربح بيع استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
()155555
إيرادات توزيعات أرباح
165931
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
()35818
()95211

87

مبالغ مستردة من قروض ديون وسلفيات للعمالء مشطوبة سابقًا
إيرادات اإليجار
أخرى

895677
315511
815137
675391

تكاليف الموظفين
تكاليف صندوق تقاعد الموظفين
مكافآت نهاية الخدمة
تدريب

8137
13.399
38.797
32.821
68.876
8137

1785712
15623
375671
35816

515.353
5.362
39.888
3.562

1965185

513.319

مصاريف أخرى
8132
815257
875881
135666
315227
265785
135129
95352
65711
3175672
1515187

دعاية
أتعاب مهنية
اتصاالت وتأمين
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
إشغال وصيانة
تكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات
مطبوعات وقرطاسية
تكاليف سفر وترفيه
أخرى

11

()8.844
49.288

تكاليف الموظفين
8132

89

38.235
19.853

إيرادات تشغيلية أخرى
8132

82

8137

8137
11.189
87.514
44.787
39.716
381.443
17.462
31.494
6.919
333.871
434.912

مصروف الضريبة
8132
مصروف ضريبة متداول
السنة الحالية
تعديالت السنوات السابقة
مصروف ضريبة مؤجل
الفروق الضريبية المؤقتة
مصروف ( /رد) ضريبة الدخل

77

8137

95188
35726
315212

15.512
352
15.666

()65991
15231

()16.941
()3.877
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13

ألف لاير قطري

العائدات األساسية والمخففة على السهم
يتم احتساب العائدات على سهم المجموعة بتقسيم ربح السنة العائد إلى حاملي أسهم المجموعة (تعديل آخر على مصروف الفائدة
في سندات رأس المال الفئة  )3على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة:
8132

8137

ربح السنة العائد إلى حاملي أسهم المجموعة
يخصم :فائدة على سندات رأس المال الفئة 3

2115888
()8815111

3.331.174
()881.111

صافي الربح العائد على حاملي أسهم المجموعة
متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة (باآلالف)

6315881
1315117

291.174
895.358

العائدات للسهم (بالريال القطري)

3597

1.18

متوسط العدد المرجح لألسهم كما يلي:
8132

8137

عدد األسهم بآالف
متوسط العدد المرجح لألسهم في  13ديسمبر
18

1315117

895.358

المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى
8132

8137

المطلوبات المحتملة
تسهيالت غير مستغلة
ضمانات
خطابات اعتماد
أخرى

352625116
3651165111
558715131
3915891

1.717.152
32.121.242
5.952.193
817.811

اإلجمالي

8151775731

82.821.797

التزامات أخرى
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
عقود تبادل أسعار الفائدة

253155987
657175168

7.193.767
1.856.277

اإلجمالي

3152715829

31.142.644

تسهيالت غير مستغلة
تمثل االلتزامات بتقديم االئتمان التزامات تعاقدية لمنح قروض وائتمان مدور .ينتهي معظم تلك االلتزامات خالل السنة .بما أن
االلتزامات قد تنتهي دون أن يتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية.
ضمانات وخطابات اعتماد
إن الضمانات وخطابات االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد .خطابا ً الضمان وخطابات
االعتماد في حالة االستعداد تحمل مخاطر االئتمان ذاتها التي تحملها القروض.
التزامات اإليجار
لقد أبرم البنك عدداً من عقود إيجار تجارية لمباني معينة .إن متوسط عمر عقود اإليجار هذه هو من ثالث إلى خمس سنوات،
ولم تفرض قيود على المجموعة عند توقيع هذه العقود.
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
18

ألف لاير قطري

المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى (تابع)
إن الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلي بموجب العقود غير القابلة لإللغاء كما في  13ديسمبر هي كالتالي:
8132
أقل من سنة
بين سنة وخمسة سنوات
أكثر من خمس سنوات

11

8137

315861
325591
35991

38.114
81.957
1.932

115251

17.379

النقد وما يعادله
8132

8137

نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية *
556335197
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المستحقة خالل  1أشهر 153625685

4.121.721
5.984.298

957795788
* نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ال تشمل االحتياطي النقدي اإللزامي.
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31.115.675

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
11

ألف لاير قطري

المشتقات
القيمة االسمية /المتوقعة من حيث االستحقاق
قيمة عادلة
موجبة
في  13ديسمبر :8132
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

315122

مشتقات محتفظ بها لتحوط القيمة
العادلة:
عقود مبادلة سعر الفائدة
اإلجمالي

775137
275215

قيمة عادلة
سالبة

355713

3815327
3125222

قيمة إسمية

253155933

657175168
3152715871

خالل  1أشهر

655775112

655775112

 38-1شهر

355525261

355525261

أكثر من 5
سنوات

 5-3سنة

-

-

852275731
852275731

152195658
152195658

القيمة االسمية /المتوقعة من حيث االستحقاق
قيمة عادلة
موجبة
في  13ديسمبر :8137
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

318.851

قيمة عادلة
سالبة

81.134

قيمة إسمية

7.193.767

خالل  1أشهر

4.555.552

 38-1شهر

8.516.819

أكثر من 5
سنوات

 5-3سنة

-

-

مشتقات محتفظ بها لتحوط القيمة
العادلة:
عقود مبادلة سعر الفائدة

59.631

87.425

1.856.277

7.821

81.182

991.765

8.815.213

اإلجمالي

363.261

47.499

31.142.644

4.568.243

8.556.817

991.765

8.815.213
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132
15

ألف لاير قطري

األطراف ذات العالقة
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف
اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية .تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما
ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة .تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات
يكون أطرافها هم المدراء واإلدارة العليا والشركات التي يرتبطون بها وذلك من خالل األنشطة اليومية االعتيادية بأسعار الفائدة
والعموالت التجارية.
معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي:
8132
مجلس اإلدارة

8137
مجلس اإلدارة

أخرى

أخرى

الموجودات:
قروض وسلف للعمالء

851115331

-

8.599.971

-

المطلوبات:
ودائع للعمالء

1195126

85881

173.187

31.155

بنود غير ممولة:
المطلوبات المحتملة وااللتزامات
األخرى

2875651

-

992.831

-

موجودات أخرى

25115

-

2.115

-

بنود بيان الدخل:
إيرادات الفائدة والعموالت وإيرادات
أخرى
مصاريف الفائدة والعموالت
ومصاريف أخرى

715131

-

51.228

-

315633

812

31.115

411

لم يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة على األرصدة القائمة خالل السنة لدى كبار موظفي اإلدارة.
تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة (بما في ذلك مجلس اإلدارة) للسنة مما يلي:
8132
الرواتب والمكافآت األخرى
مكافآت نهاية الخدمة وصندوق االدخار

8137

665737
15131

61.761
1.367

695787

66.911

16

تعديل أرقام المقارنة وإعادة التصنيف

(أ)

إعادة التصنيف
تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة عند الضرورة بحيث تظل متوافقة مع السنة الحالية .على الرغم من ذلك ،لم يكن إلعادة
التصنيف تلك أي أثر على صافي الربح الموحد أو حقوق الملكية لسنة المقارنة .إضافة إلى ما ذكر كانت هناك إعادة تصنيف
ضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9برغم ذلك لم يكون إلعادة
التصنيف أي أثر على إجمالي أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة كما ذكر في اإليضاح ( 4ج).

(ب)

تعديل أرقام المقارنة
لم يتم تعديل أرقام السنة الماضية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حسبما هو مسموح به بموجب النصوص االنتقالية
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ولوائح مصرف قطر المركزي .تم تصحيح مبلغ  84مليون لاير قطري متعلق بتحويل
عمليات أجنبية لسنوات سابقة في رصيد األرباح المدورة.
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
معلومات مكملة
كما في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري

البيانات المالية للشركة األم
معلومات مكملة للبيانات المالية
بيان المركز المالي  -الشركة األم
8132

كما في  13ديسمبر

8137

الموجودات
نقد وأرصدة مع المصارف المركزية
مستحقات من بنوك
قروض وسلف للعمالء
استثمارات مالية
استثمار في شركة زميلة
عقارات ومفروشات ومعدات
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات

755265388
653715333
5957925117
8155635862
315531
6835111
353315351
9552635518

المطلوبات
مستحقات لبنوك
ودائع عمالء
أوراق دين مصدرة
تسهيالت أخرى
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

3951685937
5555165932
7155997
152135363
856115811
2153275811

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي مخاطر
احتياطيات القيمة العادلة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
أداة مؤهلة كرأس مال إضافي
إجمالي حقوق الملكية

153115167
551215251
3175811
()8855716
()565321
6175715
256715899
151115111
3856715899

1.311.467
5.121.251
3.178.111
()68.523
()31.453
3.875.357
31.758.445
4.111.1111
34.758.445

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

9552635518

91.164.848
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6.669.495
7.756.185
59.214.374
37.533.726
33.386
717.953
911.125
91.164.848

33.115.163
59.421.421
657.669
5.418.916
8.118.642
72.633.797

بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
معلومات مكملة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 8132

ألف لاير قطري

البيانات المالية للشركة األم (تابع)
معلومات مكملة للبيانات المالية (تابع)
بيان الدخل  -الشركة األم
8132

8137

إيراد الفوائد
مصروف الفوائد
صافي إيراد الفوائد

159815755
()352115177
851215172

1.611.251
()3.175.497
8.855.156

إيرادات رسوم وعموالت
مصروف رسوم وعموالت
صافي إيراد الرسوم والعموالت

1295628
()3185151
1275618

536.131
()95.919
481.414

ربح تحويل عمالت أجنبية
إيرادات من استثمارات مالية
إيرادات تشغيلية أخرى

3355198
()315566
615125
3625933

316.544
49.584
59.415
835.471

صافي إيرادات التشغيل

856165983

8.293.811

تكاليف الموظفين
إهالك
خسارة انخفاض قيمة استثمارات مالية
صافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء
صافي رد انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى
مصروفات أخرى

()1255687
()295217
()365817
()9535621
3115699
()1615579

()583.924
()92.561
()348.167
()598.543
()487.276

()352115811

()3.721.113

ربح السنة قبل الضريبة
(مصروف)  /رد الضريبة

2185627
()15715

3.312.818
3.893

ربح السنة

2825958

3.319.491
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