
تقرير مجلس اإلدارة

والبيانات المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2018



تقرير مجلس اإلدارة

السادة المساهمون الكرام، 

بالنيابة عن مجلس إدارة البنك األهلي، يسعدني أن أقدم 
المنتهيــة في  السنـة  عن  للبنـك  السنــوي  التـقريــر  لكـم 

31 ديسمبر 2018. 

في العام 2018، أكمل البنك األهلي 35 عامًا في خدمة 
اإلقتصاد القطري والمجتمع القطري بشكل عام. وعلى 
راسخًا  أداؤنا  كان  الماضية،  السنوات  من  العديد  غرار 
وثابتًا، حيث ركزنا جهودنا على تحقيق أهدافنا على المدى 

الطويل وعلى تحقيق رؤية البنك المستقبلية. 

لقد كان أداؤنا شاهدًا على منهج عملنا المتميز بالحرص 
والحكمة، والذي قادنا إلى تحقيق أداء مالي راسخ وثابت 
أن  بالتالي  ويسعدني   ،2018-12-31 في  المنتهية  للسنة 
لنتائج مالية مميزة للعام 2018،  البنك  أعلن عن تحقيق 
قطري  ريال   665.6 بلغ  صافيًا  ربحًا  البنك  حقق  حيث 
مقارنة بربح 639.7 ريال قطري في العام 2017، وبلغت 
ربحية السهم الواحد ما يعادل 3.16 ريال قطري 3.04 ريال 
قطري في العام 2017(، كما حقق إجمالي األصول نموًا 
ليبلغ 40.4 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 39.9 مليار ريال 

قطري في العام 2017. 

عالية،  جودة  ذات  ائتمان  محفظة  على  البنك  وحافظ 
حيث شكلت فيها القروض المتعثرة )باستثناء القروض 
غير المتعثرة والتي هي تحت المراقبة( نسبة 1.69% عند 

نهاية العام. 

ونتيجة لألداء الثابت للعام 2018، ومع األخذ بعين االعتبار 
تحقيق المنفعة المشتركة لكل من المساهمين والبنك، 
وبهدف دعم نمو البنك ونسبة كفاية رأس مال وكذلك 
مخاطر  ألية  التحوط  أجل  من  إضافية  احتياطات  لبناء 
المساهمين، فقد  على  بالنفع  يعود  ما  مستقبلية وهو 
أوصى مجلس اإلدارة ووافق على توزيع أرباح نقدية على 

المساهمين بواقع 10 % وأسهم مجانية بواقع %10. 

أولوية  المستقر  التمويل  بمعدالت  اإللتزام  واستمر 
لمجلس اإلدارة. وفي هذا اإلطار، قام البنك بزيادة وتمديد 
تمويل مستقر بنحو 200 مليون دوالر أمريكي وذلك من 
خالل الشريحة األولى من قرض اسيوي جديد بقيمة 100 
الثنائية  التسهيالت  وزيادة  أمريكي وتمديد  مليون دوالر 
في ديسمبر من العام 2018. وكان لهذا األمر، باإلضافة 
المستقرة ضمن  والعالقات  المتينة  األصول  جودة  إلى 
إدارة الخدمات المصرفية للشركات، مساهمته في قيام 
االئتماني  للتصنيف  وفيتيش  موديز  وكالتي  من  كل 
إلى  سلبية  من  وتعديلها  المستقبلية  النظرة  بمراجعة 
اإلئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  ثبتت  كما  مستقرة. 
تصنيفات  في  األهلي  للبنك   »A2/Prime-1« تصنيف 
اإليداع، كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف اإلئتماني أيًضا 
طويل  للمصدر  األهلي  للبنك  اإلئتماني  التصنيف  على 
األجل )IDR( عند درجة ›A‹ ولقد جاءت هذه التصنيفات 
بالتوازي مع تلك الخاصة باألداء االقتصادي لدولة قطر 
كدليل على أدائنا المالي المستدام وجودة األصول لدينا. 

كأحد  والمبتكرة  الحديثة  التقنيات  استثمارنا في  واستمر 
األهلي  البنك  احتل  حيث  الستراتيجيتنا،  الهامة  الركائز 
المدى  قريب  اإلتصال  تقنية  تبني  في  الصدارة  موقع 
الخاصة  اآللي  الصراف  أجهزة  امتداد شبكة  )NFC( على 
في  الرائد  وانطالقًا من موقعه  دولة قطر.  بالبنك في 
العمالء،  إلى تحسين خدمات  الهادفة  التقنية  اتباع هذه 
فقد برز البنك األهلي في العام 2018 بوصفه أول بنك 
وأجهزة  البطاقات  بتوفير  يقوم  المحلي  السوق  في 

الصراف اآللي التي تعمل عن بعد بدون لمس. 

كما  الرقمي،  التحول  تجاه  التزامنا  يتواصل  وسوف 
وحماية  بالحرص  المتميز  عملنا  منهج  اتباع  سنواصل 
معلومات العمالء وبيانات المعامالت من خالل الهيكل 
اإللكتروني  واألمن  لدينا  المؤسسية  للحوكمة  المتين 

للخدمات عبر اإلنترنت. 



وعلى امتداد رحلة البنك التي بلغت 35 عامًا، كنا دومَا فخورين بتقدير إسهامات 
الفردية.  تقديرًا إلنجازاتهم  البنك وكذلك  التي حققها  النجاحات  موظفينا في 
وفي هذا الصدد، قمنا بتكريم زمالءنا تقديرًا لفترة عملهم الطويلة لدى البنك 

والتزامهم تجاهه.

وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان 
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، حفظه 
الله، لقيادته الرشيدة للدولة، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني وسعادة وزير المالية وسعادة وزير اإلقتصاد والتجارة 
لتوجيهاتهم الكريمة وسياساتهم الحكيمة. ونولي بالشكر سعادة الشيخ عبدالله 
بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ونائبه سعادة الشيخ محمد 
بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وكافة العاملين بمصرف قطر المركزي على 

دعمهم المتواصل في كافة المجاالت لقطاع البنوك.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر واإلمتنان لعمالئنا للثقة التي أولونا إياها، ولكم 
حضرات المساهمين لما لقيناه من دعم وتشجيع ومساندة.

وختامًا، فإنني أود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري لمجلس اإلدارة، ولفريق 
اإلدارة التنفيذية ولموظفي البنك على النتائج التي تحققت خالل العام 2018 
مع  بذلوها،  التي  المخلصة  الجهود  لوال  تحقيقها  الممكن  من  يكن  لم  والتي 
كامل التقدير إلسهاماتكم وعملكم، وأنتم ستبقون جزءًا ال يتجزأ من هذا البنك. 

وختامًا، نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى مزيٍد من التقدم واإلزدهار بما 
عمالءنا  يرضي  الذي  النحو  وعلى  وتراثنا،  ومجتمعنا  وطننا  على  بالنفع  يعود 

ويحقق مصالح المساهمين.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي البنك األهلي )ش.م.ق.ع(  المحترمين 

الـرأي
للبنك  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
التابعة )ويشار إليها مجتمعة  األهلي )»البنك«( وشركاته 
المالي  المركز  بيان  من  تتكون  والتي  »المجموعة«(،  بـ 
الموحد كما في 31 ديسمبر 2018 وكاًل من البيانات المالية 
حقوق  في  والتغيرات  الشامل  والدخل  للدخل  الموحدة 
الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، 
وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة متضمنة ملخصًا 
للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.

تظهر  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  أن  رأينا،  في 
بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 
الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 وأدائها المالي 
المنتهية في  النقدية الموحدة للسنة  الموحد وتدفقاتها 
ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ولوائح 

مصرف قطر المركزي المعمول بها.

أساس الـرأي
إن  للتدقيق.  الدولية  للمعايير  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
فقرة  في  موضحة  المعايير  تلك  بموجب  مسؤوليتنا 

مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 
المجموعة  عن  أننا مستقلون  كما  تقريرنا.  في  الموحدة 
المحاسبين  لمجلس  الدولية  السلوك  لمعايير  وفقًا 
»قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين« ووفقًا لمتطلبات 
للبيانات  بتدقيقنا  العالقة  ذات  المهني  السلوك  قواعد 
أيضًا  إلتزمنا  وقد  هذا،  دولة قطر.  الموحدة في  المالية 
المتطلبات.  لهذه  وفقًا  األخرى  األخالقية  بمسؤوليتنا 
عليها  حصلنا  التي  الثبوتية  التدقيق  بّينات  بأن  ونعتقد 

كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، بحسب تقديرنا المهني، هي 
المالية  البيانات  لهذه  تدقيقنا  في  أهمية  األكثر  األمور 
في  األمور  هذه  تناول  تم  وقد  الحالية.  للسنه  الموحدة 
وفي  ككل،  الموحدة  المالية  للبيانات  تدقيقنا  سياق 

تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيًا منفصاًل بشأنها. 

متعلقة  أدناه  الموضحة  الرئيسية  التدقيق  أمور  إن 
بالبيانات المالية الموحدة: 

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( »األدوات المالية«

للتقارير  الدولي  المعيار  لتطبيق  فهمنا  بتحديث  قمنا  لقد 
بما  الداخلية  الرقابة  وتحديد ضوابط  للبنك،   )9( رقم  المالية 
في ذلك الضوابط على مستوى المنشأة التي اعتمدها البنك 
المحاسبي  المعيار  إطار  في  والنظم  والعمليات  للمحاسبة 

الجديد.

باإلضافة إلى ذلك، تضمن عملنا المنجز اإلجراءات التالية:

واألحكام  للقرارات  المجموعة  إختيار  مالئمة  مدى  تقييم   -
تدني  لمتطلبات  اإلمتثال  لضمان  المحاسبية  والسياسات 

القيمة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

األحكام  معقولية  مدى  مختّصينا،  بمساعدة  تقييم،   -
إحتساب  في  اإلدارة  عن  الصادرة  الرئيسية  والتقديرات 
سبيل  على  تتضمن  والتي  المتوقعة،  اإلئتمان  خسائر 
إختيار األساليب والنماذج واإلفتراضات  الحصر،  المثال ال 

ومصادر البيانات.

إعتمدت المجموعة تطبيق المعیار الدولي للتقارير المالیة 
مّما   ،2018 ینایر   1 من  اعتبارًا  المالیة«  »األدوات   )9( رقم 
أدى إلی حدوث تغییرات في السیاسات المحاسبیة وإجراء 
البیانات  في  سابقًا  بها  المعترف  المبالغ  علی  تعديالت 
اإلنتقال  متطلبات  به  تسمح  لما  وفقًا  الموحدة.  المالیة 
في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(، فقد اختارت 
بتسجيل  وقامت  المقارنة  أرقام  تعديل  عدم  المجموعة 
الرصيد  في  قطري  ريال  مليون   217.8 بمبلغ  تعديالت 

اإلفتتاحي لألرباح المدّورة كما في 1 يناير 2018.

كانت التغييرات المطلوبة للعمليات واألنظمة والضوابط 
معقّدة   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  لإلمتثال 
لطريقة  جوهريًا  تغييرًا  المعيار  يتطلب  حيث  وهامة، 
اإلحتساب عندما يتم اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة 

وكيفية قياسها.

كان هناك خطر أن تكون:
تشمل  والتي  والتقديرات،  واإلفتراضات  األحكام،   -
في  التعثر  إحتمالية  وتطوير  »التعثر«  تعريف  اعتماد 
الحياة،  لمدى  التعثر  وإحتمالّية  اإلبتدائية،  المرحلة 
السيناريوهات  من  عدد  مع  الكلي  اإلقتصاد  ونماذج 
التعديالت  من  ذلك  وغير  سيناريو  لكل  واإلحتماالت 

الالحقة للنموذج وهيكلة اإلدارة غير كافية؛



كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( »األدوات المالية«

- تقييم مدى مالءمة وإختبار الدقة الحسابّية لنموذج خسائر 
اإلئتمان المتوقعة المطبقة.

- إختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات محددة متعلقة بعملية 
المستخدمة  البيانات  دقة  من  والتحقق  االئتمان  تدني 

كمدخالت في النماذج.

المتعلقة  اليدوّية  والضوابط  األنظمة  ضوابط  تقييم   -
باإلعتراف وقياس مخصصات التدني.

أجل  من  اإلدارة  وهيكلة  التعديالت  بعد  النموذج  تقييم   -
تقييم مدى معقولية هذه التعديالت.

المتضمنة  المستقبلية  المعلومات  معقولية  مدى  تقييم   -
في حسابات تدني القيمة.

بهذا  المتعّلقة  اإلفصاحات  كانت  إذا  ما  بتقييم  قمنا  كما 
ولوائح  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  كافية  المجال 

مصرف قطر المركزي المعمول بها.

وجود  عدم  وكذلك  كافية،  غير  المستخدمة  البيانات   -
تطوير  الصعب  من  يجعل  مما  البيانات  في  تجانس 
القيمة  تدني  لمتطلبات  كافية  تعتبر  والتي  النماذج 

وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(.

المالية  البيانات  من  التالية  اإليضاحات  إلى  الرجوع  يرجى 
الموحدة:

الهاّمة  المحاسبية  السياسات   – د   .3 رقم  اإليضاح   •
للموجودات والمطلوبات المالية.

الهامة  المحاسبية  السياسات  3.ذ.1-  رقم  اإليضاح   •
الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  لتطبيق 

والمعدلة

• اإليضاح رقم 4- إدارة المخاطر المالية

الموجودات  وتصنيف  محاسبة   -7 رقم  اإليضاح   •
والمطلوبات المالية

تدنّي قيمة الموجودات المالية

التشغيلية لضوابط  التصميم والفعالية  بتقييم وإختبار  قمنا 
والمنهجيات  البيانات  حوكمة  على  الصلة  ذات  الرقابة 
المجموعة  قبل  من  المستخدمة  واإلفتراضات  والمدخالت 

في إحتساب مخصصات تدني القيمة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن عملنا المنجز يشمل اإلجراءات التالية 
للمعيار  وفقًا  للبنك  المتوقعة  اإلئتمان  خسائر  نموذج  على 

الدولي للتقارير المالية رقم )9(:

- مـراجعـــة وتقييــم مــدى معـقــولـيــة ومــالئـمـــة البيــانــات 
نمـوذج  في  المستخدمــة  والمنهجيــات  واالفتراضـات 
للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقًا  المتوقعة  اإلئتمان  خسـائر 
 ،)PD( التعّثر  )إحتماليـة  بالبنــك  الخــاص   )9( رقم  المالية 
 )EAD( اإلئتمانيــة،  والتعرضــات   )LGD( التعّثر  الخسـارة 

ة التصنيف الداخلية للعمالء. ـّ وأنظمــة ومنهجيـ

وخارج  داخل  لبنود  للمجموعة  المالية  الموجودات  بلغت 
و  قطري  ريال  مليار   44،2 قيمته  ما  العمومية  الميزانية 
42،9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017 و 2018 
على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، بلغت مخصصات خسائر 
اإلئتمان المتوقعـة المعتـرف بها للسنة المنتهيـة في 31 

ديسمبر 2018 ما قيمته 126.2 مليون ريال قطري. 
إعتمدت المجموعة تطبيق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
رقم )9( إبتداءًامن 1 ینایر 2018، وھو معيار محاسبي معّقد 
نماذج  التطوير  أساسًا  كانت  والتي  أحکام ھامة،  يتطلب 
للموجودات  المتوقعة  اإلئتمان  خسائر  لقیاس  جدیدة 
من  العادلة  القيمة  أو  المطفأة  بالتکلفة  المقامة  المالية 
ھناك  الدين(.  )أدوات  األخرى  الشامل  الدخل  بنود  خالل 
ولم  قیمتھا  تدّنت  قد  المالية  الموجودات  بأن  مخاطر 
لمتطلبات  وفقًا  كافي  تدني  مخصص  تقدیم  تكوين 
مصرف  ولوائح   )9( رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعيار 

قطر المرکزي المعمول بها.
قد تكون الموجودات المالية غير دقيقة نظرًا لألسباب:

المنهجيات المستخدمة لتطوير إحتمالية التعّثر)PD(؛   -
الخسارة عند التعّثر )LGD(؛ والتعرضات اإلئتمانيةعند 

التعثر )EAD( غير مناسبة.

لتطوير  المستخدمة  للمحافظ  المناسبة  غير  التجزئة   -
مقاييس الخطر.

المستقبلية  السيناريوهات  ونطاق  عدد  يمثل  ال   -
تغطية للمستوى المناسب من النتائج المحتملة.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

تدنّي قيمة الموجودات المالية

- تقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مؤشرات مخاطر 
الدولي  المعيار  إلى  استنادًا  المالية  للموجودات  اإلئتمان 
المركزي  وتوجيهات مصرف قطر   )9( رقم  المالية  للتقارير 
والتطبيقات المحتملة على مراحل خسائر اإلئتمان المتوقعة 

والمخصصات المتوقعة.

التعرضات  مراحل  تقييم  االئتمانیة  الملفات  تصنیف  دعم   -
اإلئتمانية ذات الصلة علی أساس عينات.

وسيناريوهات  المتوقعة،  اإلئتمان  خسائر  منهجية  تقييم   -
أساس  على  التحقق/اإلختبار،  ونموذج   الكلي،  اإلقتصاد 

عينات.

هذا  في  الصلة  ذات  اإلفصاحات  كانت  إذا  ما  بتقييم  قمنا 
المجال كافية وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية 

ولوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.

تخطيط  في  المستخدمة  االستقراء  تقنيات   -
السيناريوهات والمقاييس )إحتمالّية التعثر والخسارة 
في  التعثر  عند  اإلئتمانية  والتعرضات  التعثر  عند 

الفترات المستقبلية غير مناسبة.

لكل  اإلحتمالية  لتخصيص  المستخدمة  المنهجية   -
سيناريو قد تكون غير مناسبة أو غير مدعومة.

مخاطر  في  اإلنخفاضات(  )أو  الجوهرّية  الزيادات   -
االئتمان )الحركات بين المرحلة 1، المرحلة 2 والمرحلة 
3( لم يتم تحديدها بشكل كامل أو دقيق في الوقت 

المناسب.

اإلئتمان  خسائر  نموذج  في  المدمجة  اإلفتراضات   -
المتوقعة لم يتم تحديثها في الوقت المناسب. 

المالية  البيانات  من  التالية  اإليضاحات  إلى  الرجوع  يرجى 
الموحدة:

الهامة  المحاسبية  السياسات  3.د-  رقم  اإليضاح   •
للموجودات والمطلوبات المالية.

اإليضاح رقم 4- إدارة المخاطر المالية  •
الموجودات  وتصنيف  محاسبة   -7 رقم  اإليضاح   •

والمطلوبات المالية
اإليضاح رقم 8 - نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي  •

اإليضاح رقم 9- مطلوب من بنوك  •
اإليضاح رقم 10- قروض وسلف مقدمة لعمالء  •

اإليضاح رقم 11 - استثمارات مالية  •
اإليضاح 13 - موجودات أخرى  •

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط على التقارير المالية

األلية  الضوابط  على  يعتمد  بنا  الخاص  التدقيق  منهج  إن 
وبالتالي تم تصميم اإلجراءات لفحص الوصول والتحكم في 
أنظمة تكنولوجيا المعلومات. تشمل إجراءات التدقيق لدينا:

التطبيقـات  في  المعلـومـات  تكنولوجـيـا  فهـم  تحديـث   •
البنك  نظام  ذلك  في  بما  المالية  للتقارير  الصلة  ذات 
والبنية  المراسالت  نظام  و  الخزينة  ونظام  المصرفي 

التحتية التي تدعم هذه التطبيقات.

والمعـالجـة  اإلدخــال  في  األلي  التحكـم  عنـاصـر  فحـص   •
واإلخراج الرئيسية المتعلقة بعمليات األعمال.

• فحص ضوابط تكنولوجيا المعلومات العامة ذات الصلة 
الحاسوب  يعالجها  التي  والمعلومات  األلية  بالضوابط 
وـمراكــز  البـرامـج  وتغييرات  الوصــول  بأمـن  والمتعلقـة 

البيانات وعمليات الشبكة.

تــم  التـي  الرئيسيــة  المعلــومــات  • تقييـم دقــة واكتمــال 
معالجتها بواسطة الحاسوب لغاية التقارير المالية.

لقد قمنا بتحديد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط 
وإعداد  المحاسبة  أنظمة  ألن  المالية  التقارير  إعداد  على 
على  أساسي  بشكل  تعتمد  للمجموعة  المالية  التقارير 
الكبير  المعامالت  حجم  بسبب  المعقدة.  التكنولوجيا 
خطر  هناك  يومي  بشكل  معالجتها  تتم  والتي  وتنوعها، 
الداخلية  والضوابط  اآللية  المحاسبة  إجراءات  في  يتمثل 
يتم تصميمها بصورة دقيقة وال تعمل  بها لم  المتعلقة 

بشكل فعال.

الوصول  بإدارة  التركيز  مجاالت  من  معين  مجال  يتعلق 
األساسية  الضوابط  تعتبر  المهام.  وتوزيع  المنطقي 
التطبيقات  في  التغيرات  أن  تضمن  ألنها  ضرورية 
وجه  وعلى  ومراقبة.  ومعتمدة  مناسبة  والبيانات 
الخصوص، الضوابط المدمجة ذات العالقة ضرورية للحد 
من إحتماالت اإلحتيال والخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق 

أو تغيير البيانات األساسية



معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. 
اإلدارة  مجلس  تقرير  من  األخرى  المعلومات  تتكون 
تقرير  تاريخ  قبل  عليه  حصلنا  التي  مكملة  ومعلومات 
تسليمه  المتوقع  السنوي  والتقرير  الحسابات،  مدقق 
المعلومات  تتضمن  ال  التدقيق.  تقرير  تاريخ  بعد  لنا 
األخرى البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات 
ال  الموحدة  المالية  البيانات  حول  رأينا  إن  بنا.  الخاص 
تأكيد  أي  نبدي  ال  أننا  حيث  األخرى،  المعلومات  يتناول 

أو إستنتاج حولها.

تتمثل  الموحدة،  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما 
وبذلك،  األخرى،  المعلومات  على  باإلطالع  مسؤوليتنا 
األخرى  المعلومات  هذه  كانت  إذا  فيما  بتحديد  نقوم 
الموحدة  المالية  البيانات  مع  جوهريًا  متوافقة  غير 
بأعمال  قيامنا  أثناء  عليها  حصلنا  التي  المعلومات  أو 
التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن 
قمنا  الذي  العمل  على  بناءًا  لنا  تبين  إذا  أخطاء جوهرية. 
به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ 
تقرير مدقق الحسابات، بأن هذه المعلومات تحتوي على 
أخطاء جوهرية فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك. ال يوجد 

لدينا أي مالحظات حولها.

المالية  البيانات  إعداد  اإلدارة في  مسؤوليات مجلس 
الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية 
الدولية  للمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها  الموحدة 
المعمول  المركزي  قطر  ولوائح مصرف  المالية  للتقارير 
يعتبرها  التي  الداخلية  الرقابة  بأنظمة  واإلحتفاظ  بها، 
المالية  البيانات  إعداد  لغرض  ضرورية  اإلدارة  مجلس 
سواء  جوهرية،  أخطاء  من  خالية  عادلة  بصورة  الموحدة 

كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

اإلدارة  الموحدة، فإن مجلس  المالية  البيانات  إعداد  عند 
اإلستمرارية  على  المجموعة  قدرة  تقييم  عن  مسؤول 
واإلفصاح، متى كان ذلك مناسبًا، عن األمور المتعلقة 
ما  المحاسبي،  اإلستمرارية  مبــــدأ  وإعتماد  باإلستمراريـة 
إيقاف  أو  المجموعة  تصفية  اإلدارة  مجلس  ينوي  لم 
أنشطتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية 
إعداد التقارير المالية للمجموعة.

البيانات  تدقيق  حول  الحسابات  مدقق  مسؤوليات 
المالية الموحدة

إذا  فيما  معقول  تأكيد  على  بالحصول  تتمثل  غايتنا  إن 
من  عامة  بصورة  خالية  الموحدة  المالية  البيانات  كانت 
عن  أو  احتيال  عن  ناشئة  كانت  سواء  جوهرية،  أخطاء 
خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد 
أن  يضمن  وال  التأكيد،  من  عاٍل  مستوى  هو  المعقول 
عملية التدقيق التي تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق 
سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد 
تنشأ االخطاء عن اإلحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية 
بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها 
على القرارات اإلقتصادية المتخذة من المستخدمين بناءًا 

على هذه البيانات المالية الموحدة.

المهني  التقدير  نمارس  فإننا  التدقيق،  عملية  من  كجزء 
ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، وذلك 

وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، كما نقوم أيضًا: 

البيانات  • بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في 
المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن 
المناسبة  التدقيق  إجراءات  وإنجاز  بالتصميم  خطأ، 
كافية  تدقيق  أدلة  على  والحصول  المخاطر  لتلك 
ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف 
خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن 
الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف 
المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

الصلة  ذات  الداخلي  الرقابة  نظام  على  باإلطالع   •
مناسبة  تدقيق  إجراءات  تصميم  أجل  من  بالتدقيق 
حول  رأي  إبداء  بغرض  ليس  ولكن  الظروف،  حسب 

فعالية الرقابة الداخلية. 

المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  بتقييم   •
ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة 

بها المّعدة من قبل اإلدارة.

لمبدأ  اإلدارة  إستخدام  مالءمة  مدى  بإستنتاج   •
اإلستمرارية المحاسبي، وبناءًا على أدلة التدقيق التي 
من  جوهرية  حالة  وجود  حال  في  عليها،  الحصول  تم 
عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكًا 
وفي  اإلستمرار.  على  المجموعة  قدرة  حول  جوهرية 
التيقن،  حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم 
يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات 

المالية الموحدة، أو،  البيانات  الواردة في  ذات الصلة 
في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا 
أدلة  على  إستنتاجاتنا  في  ونعتمد  هذا  رأينا.  تعديل 
تقريرنا.  تاريخ  حتى  عليها  الحصول  تم  التي  التدقيق 
ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية 
أساس  على  المجموعة  أعمال  توقف  إلى  بالمجموعة 

مبدأ اإلستمرارية.

الموحدة  المالية  للبيانات  الشامل  العرض  تقييم   •
ذلك  في  بما  فيها،  المتضمنة  والبيانات  وهيكلها 
الموحدة  المالية  البيانات  إذا كانت  اإليضاحات، وفيما 
تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق 

العرض العادل.

• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق 
بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية 
المالية  البيانات  حول  الرأي  إلبداء  المجموعة  داخل 
واإلشراف  التوجيه  عن  مسؤولون  نحن  الموحدة. 
المسؤولين  نزال  ال  ونحن  للمجموعة.  التدقيق  وإجراء 

الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، 
للتدقيق  المخطط  النطاق  يخص  وبما  األخرى،  باألمور 
أي خلل جوهري  بما في ذلك  الهامة،  ونتائجه  وتوقيته 

يتبين لنا من خالل تدقيقنا في نظام الرقابة الداخلي.

يظهر  ببيان  الحوكمة  على  القائمين  بتزويد  نقوم  كما 
إمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية، 
والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من 
معقواًل  تأثيرًا  تؤثر  قد  أنها  اإلعتقاد  يحتمل  التي  األمور 
على إستقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان 

ذلك مناسبًا. 

على  القائمين  مع  بشأنها  التوصل  تم  التي  األمور  من 
األثر  لها  كان  التي  األمور  هذه  بتحديد  نقوم  الحوكمة، 
األكبر في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، 
والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه 
أو  القانون  حال  إذا  إال  التدقيق  تقريرنا حول  األمور في 
نقرر في  أو عندما  عنها،  العلني  اإلفصاح  األنظمة دون 
حاالت نادرة للغاية، أن ال يتم اإلفصاح عن أمر معين في 
تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية 

قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
باإلضافة الى ذلك، كما هو متطلب في قانون الشركات 
التجارية القطري، فإننا نفصح عما يلي و برأينا أيضًا، أن 
ومحتوى  منتظمة.  محاسبية  بسجالت  يحتفظ  البنك 
الموحدة  المالية  البيانات  يتفق مع  اإلدارة  تقرير مجلس 
المعلومات  كافة  على  حصلنا  وقد  كما  للمجموعة 
تدقيقنا،  ألغراض  ضرورية  رأيناها  التي  واإلفصاحات 
وأنه، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع 
خالل السنة الحالية مخالفات ألحكام قانون مصرف قطر 
المعمول  القطري  التجارية  الشركات  قانون  أو  المركزي 
قد  وجه  على  للبنك  األساسي  النظام  ألحكام  أو  بها 
يؤثر بشكل جوهري في نشاط المجموعة أو في مركزها 

المالي.

عن ديلويت آند توش
فــــرع قطــــــر
ولـــيـد سليم

شـريـك
سجل مراقبي الحسابات رقم )319(

سجل مدققي الحسابات
لدى هيئة قطر لألسواق المالية رقم )120156(

 6 فبراير 2019
في الدوحة – قطر 



2017  2018  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

الموجودات
1.979.872  2,405,483 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي 
2.202.199  4,099,682 مطلوب من بنوك 

28.936.299  27,300,910 قروض وسلف مقدمة لعمالء 
6.099.869  5,862,489 إستثمارات مالية 

258.608  247,835 ممتلكات ومعدات  
406.553  486,493 موجودات أخرى  

39.883.400  40,402,892 إجمالي الموجودات 

المطلوبات
3.982.103  5,729,432 مبالغ مستحقة للبنوك والمصرف المركزي 

418.534  495,270 شهادات إيداع وأوراق تجارية 
23.568.578  21,594,419 ودائع عمالء 
3.624.368  3,628,605 سندات دين 
2.192.233  2,497,516 قروض أخرى 

803.740  957,019 مطلوبات أخرى 
34.589.556  34,902,261 إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية
2.003.433  2,103,604 رأس المال 
1.589.767  1,656,324 إحتياطي قانوني 

631.078  631.078 إحتياطي مخاطر 
12.530  )11.489( إحتياطي قيمة عادلة 

1.057.036  1,121,114 أرباح مدورة 
5.293.844  5,500,631 إجمالي حقوق الملكية  

39.883.400  40,402,892 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
  

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 16 يناير 2019 ووقعها بالنيابة عنه 
كل من:

محمود ملكاوي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017  2018  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

1.599.796  1.744.638 إيرادات فوائد 
)765.353(  )915.351( مصروفات فوائد 

834.443  829.287 صافي إيرادات فوائد 
180,187  191.143 إيراد رسوم وعموالت 
)6,574(  )6.584( مصاريف رسوم وعموالت 

173.613  184.559 صافي إيرادات رسوم وعموالت  

23.245  25,340 صافي ربح صرف عمالت أجنبية 
6.627  50,923 إيرادات من إستثمارات مالية 
6.484  11,014 إيرادات تشغيلية أخرى 

1.044.412  1.101.123 صافي إيرادات تشغيلية  

)182.694(  )172,779( تكاليف موظفين 
)26.794(  )24,181( إستهالك 
)66.674(  )126.193( صافي خسارة تدني قيمة قروض وسلف مقدمة لعمالء 
)18.767(  - صافي خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية 

)109.771(  )112.404( مصروفات أخرى 

)404.700(  )435,557(  

639.712  665,566 ربح السنة 

3.04  3.16 العائد على السهم 
  



2017  2018  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

639.712  665.566 ربح السنة 
بنود )الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل األخرى للسنة

بنود يمكن أن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:

الحركة في إحتياطي القيمة العادلة
)أدوات الدين – المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9(:

504  )196( محققة خالل السنة 
-  )5.191( صافي تغير القيمة العادلة خالل السنة 

صافي خسارة القيمة العادلة خالل السنة
)23.160(  - )معيار المحاسبة الدولي رقم 39( 
23.317  - صافي مبلغ تدني قيمة محولة إلى الربح أو الخسارة 

إطفاء خالل السنة على إعادة التصنيف إلى
68  - قروض وسلف لعمالء 

البنود التي اليمكن إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

-  )2.225( )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9( 
729  )7,612( )الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل األخرى للسنة 

640.441  657,954 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

إجمالي  أرباح   إحتياطي  احتياطي   احتياطي   رأس    
حقوق  مدورة  قيمة   مخاطر  قانوني  المال   
الملكية عادلة       

4.860.199  805.066  11.801  609.505  1.525.796  1.908.031 الرصيد كما في 1 يناير 2017 
إجمالي الدخل الشامل للسنة

639.712  639.712  -  -  -  - ربح السنة 
729  -  729  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخرى للسنة 

640.441  639.712  729  -  -  - إجمالي الدخل الشامل خالل للسنة 
-  )21.573(  -  21.573  -  - محّول إلى إحتياطي مخاطر 
-  )63.971(  -  -  63.971  - محّول إلى إحتياطي قانوني 

محّول إلى صندوق األنشطة
)15.993(  )15.993(  -  -  -  - اإلجتماعية والرياضية  

 معامالت مع مالكي حقوق الملكية
 معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
-  )95.402(  -  -  -  95.402 أسهم مجانية مصّدرة 

)190.803(  )190.803(  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة 
إجمالي المساهمات من والتوزيعات

)190.803(  )286.205(  -  -  -  95.402 لمالكي حقوق الملكية 
5.293.844  1.057.036  12.530  631.078  1.589.767  2.003.433 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017 

إجمالي  األرباح   احتياطيات  احتياطي   احتياطي   رأس    
حقوق  المدورة  القيمة   المخاطر  قانوني  المال   
الملكية العادلة       

5,293,844  1,057,036  12,530  631,078  1,589,767  2,003,433 الرصيد كما في 1 يناير 2018 
)234.185(  )217.778(  )16.407(  -  -  - تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9   

5.059.659  839.258  )3.877(  631.078  1.589.767  2.003.433 الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2018 
إجمالي الدخل الشامل للسنة

665.566  665.566  -  -  -  - ربح السنة 
)7.612(  -  )7.612(  -  -  - بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

657.954  665.566  )7.612(  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
-  )66.557(  -  -  66.557  - محّول إلى إحتياطي قانوني 

محّول إلى صندوق األنشطة
)16.639(  )16.639(  -  -  -  - اإلجتماعية والرياضية 

معامالت مع مالكي حقوق الملكية
معترف بها مباشرة في حقوق الملكية 

مساهمات من وتوزيعات لمالكي حقوق الملكية:
-  )100.171(  -  -  -  100.171 أسهم مجانية مصّدرة 

)200.343(  )200.343(  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة 
إجمالي المساهمات من والتوزيعات

)200.343(  )300.514(  -  -  -  100.171 لمالكي حقوق الملكية 
5.500.631  1.121.114  )11.489(  631.078  1.656.324  2.103.604 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018 



بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2017  2018  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
639.712  665.566 ربح السنة  

تعديالت:  
66.674  126.193 صافي تدني خسارة قيمة قروض وسلف لعمالء 
18.767  - صافي خسارة تدني قيمة إستثمارات مالية 
26.794  24.181 إستهالك 

64  )5.310( صافي )ربح(/خسارة من شطب ممتلكات ومعدات  
صافي ربح من استثمارات مالية وتقييم أدوات  
حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

)4.017(  )44.275( )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9( 
747.994  766.355 الربح قبل التغيرات في رأس المال العامل 
189.487  )93.773( التغير في أرصدة مطلوبة من المصرف المركزي 

)2.142.590(  1.284.970 التغير في قروض وسلف لعمالء 
)46(  )79.940( التغير في موجودات أخرى 

2.705.838  1.747.329 التغير في مطلوب إلى بنوك والمصرف المركزي 
)1.442.284(  )1.974.159( التغير في ودائع عمالء 
)1.819.095(  76.736 التغير في شهادات إيداع و أوراق تجارية 

)112.934(  119.546 التغير في مطلوبات أخرى 

)1.873.630(  1.847.064 صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

)541.967(  285.805 صافي متحصالت من بيع/)شراء( إستثمارات مالية 
)10.280(  )8.097( صافي ممتلكات ومعدات 

)552.247(  277,708 صافي الناتج من/)المستخدم في( النقد األنشطة اإلستثمارية 
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

1.813.743  - متحصالت من إصدار سندات دين 
305.284  305,283 صافي متحصالت من قروض أخرى 

)182.000(  - سداد دين مساند 
)190.803(  )200.343( توزيعات أرباح مدفوعة 

1.746.224  104.940 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 
)679.653(  2,229.712 صافي الزيادة/)النقص( في النقد وشبه النقد  
3.977.475  3.297.822 النقد وشبه النقد في 1 يناير 

3.297.822  5.527,534 النقد وشبه النقد في 31 ديسمبر 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
1.538.790  1,670,107 فوائد مستلمة 

734.070  843,639 فوائد مدفوعة 
2.610  6,648 توزيعات أرباح مستلمة 


